
SPECIFICTM CDW FOOD ALLERGEN MANAGEMENT

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

SPECIFICTM CDW 
FOOD ALLERGEN MANAGEMENT

INDIKÁCIE

 £ Potravinová alergia alebo potravinová intolerancia, ktorých následkom sú dermatologické a gastrointestinálne 
ťažkosti

 £ Exokrinná pankreatická insuficiencia
 £ Tráviace problémy spojené s hnačkou, vracaním  a plynatosťou
 £ Malabsorpcia/maldigescia

Diéta obsahuje obmedzené množstvo surovín a základom je jahňacie mäso a ryža. Obe tieto 
suroviny majú nízku alergenicitu, vďaka čomu sú veľmi vhodné pri výrobe hypoalergénnych 
krmív.

Veľmi vysoká kvalita a stráviteľnosť použitých surovín robí z krmiva vhodnú voľbu najmä 
pre pacientov trpiacich hnačkou pochádzajúcou z tenkého čreva.

Psyllium je rozpustná, napučiavajúca vláknina tvoriaca gél a je schopná naviazať 
niekoľkonásobne vyššie množstvo vody. Má priaznivý vplyv na reguláciu trávenia a aktivity 
čreva.
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SPECIFICTM CDW FOOD ALLERGEN MANAGEMENT

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ SPECIFIC™ CDW Food Allergen Management je kompletná 

a vyvážená hypoalergénna diéta vhodná pre dospelé psy, ktorá 
obsahuje obmedzený počet ingrediencií. Táto diéta je veľmi 
vhodnou alternatívou doma pripravovanej hypoalergénnej diéty.

 £ Vzhľadom na to, že je nutné sa vyvarovať vyvolania príznakov 
spôsobených potravinovou alergiou, je nevyhnutné, aby 
nebolo podávané žiadne iné krmivo, len hypoalergénna diéta. 
V prípade, že chcú majitelia psov trpiacich potravinovou 
alergiou svoje psy odmeniť, je na tento účel odporúčané použiť 
SPECIFIC™ CT-HY Hypoallergenic Treats.

 £ Pri psoch s gastrointestinálnymi ťažkosťami je odporúčané 
rozdeliť dennú kŕmnu dávku na 3 - 5 porcií na deň. 

 £ Exokrinná pankreatická insuficiencia je charakterizovaná 
výrazne zníženou sekréciou tráviacich enzýmov. SPECIFIC™ 
CDW Food Allergen Management je veľmi ľahko stráviteľná 
diéta a je preto vhodná pre pacientov trpiacich exokrinnou 
pankreatickou insuficienciou. Avšak aj napriek tomu je 
podávanie prípravkov uľahčujúcich trávenie odporúčané.

KONTRAINDIKÁCIE
 £ Šteňatá a gravidné alebo laktujúce suky
 £ Psy s preukázanou hypersenzitivitou na jahňacie/ryžu

OBSAH ŽIVÍN

ZLOŽENIE
Jahňacie mäso, ryža, vitamíny a stopové prvky (vrátane chelátovaných
stopových prvkov), rybí olej, slnečnicový olej, minerálne látky, sušená
celulóza, psyllium, dextróza, xylóza.
Neobsahuje syntetické farbivá ani ochucovadlá.

DENNÁ KŔMNA DÁVKA V GRAMOCH
Individuálna denná kŕmna dávka je závislá od mnohých faktorov, 
ako sú napr.: plemeno, vplyv prostredia, ročné obdobie, aktivita 
apod. Odporúča sa preto priebežne monitorovať kondíciu a telesnú 
hmotnosť psa a kŕmnu dávku upraviť podľa jeho individuálnych 
nárokov a potrieb.

Podrobnejšia analýza zloženia je uvedená v sekcii SPECIFIC™ - Technické 
informácie.

Názov Obsah
v 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovateľná energia kJ 564

Bielkovina g (hrubá) 7.6 13.4

Tuk g (hrubý) 5.4 9.6

Sacharidy g (NFE) 16.1 28.6

Vláknina g (hrubá) 1.0 1.8

Vápnik g 0.22 0.39

Fosfor g 0.18 0.32

Sodík g 0.16 0.29

Omega-3 mastné kyseliny g 0.68 1.21

Pomer n-3:n-6 1:3 1:3

Voda g 67.5

kg g g g

1 90 75 60

2 150 125 100

3 205 170 135

4 255 210 170

5 300 250 200

6 345 285 230

8 425 355 285

10 500 420 335

12 575 480 385

14 645 540 430

16 715 595 475

18 780 650 520

20 845 705 565

25 1000 830 665


