
SPECIFICTM CKW HEART & KIDNEY SUPPORT

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKÁCIE

 £ Srdcové zlyhanie, hypertenzia, opuch
 £ Chronické zlyhávanie obličiek
 £ Zlyhanie pečene (okrem pacientov s cholestázou)
 £ Urátová, oxalátová alebo cystínová urolitiáza

SPECIFICTM CKW 
HEART & KIDNEY SUPPORT

SPECIFIC™ CKD Heart & Kidney Support má jedinečne vysoký obsah omega3 mastných 
kyselín EPA a DHA pôvodom z rybieho oleja a krillu. Pri psoch so srdcovým ochorením 
môže EPA prispieť k udržaniu svalovej hmoty, chuti do jedla, normálnemu srdcovému rytmu, 
krvnému tlaku a k normálnej agregácii krvných doštičiek. Pri psoch so zlyhávaním obličiek 
pomáhajú omega-3 mastné kyseliny spomaľovať jeho progresiu.

Pri srdcovom zlyhávaní dochádza následkom zníženého srdcového výdaja k zadržiavaniu 
tekutín a sodíka v organizme. Znížený obsah sodíka v diéte pomáha prerušiť začarovaný 
kruh zadržiavania tekutín. Táto vlastnosť je žiaduca pri pacientoch s ochorením obličiek, 
pečene i srdca.

Znížením obsahu fosforu v diéte sa znižuje hyperfosfatémia a tým i progresia obličkovej 
nedostatočnosti.

Znížený obsah bielkovín, ktoré sú vysokej kvality a indukujú alkalické pH, znižuje 
azotémiu pri psoch so zlyhávaním obličiek. Pri psoch so zlyhaním pečene znižuje táto 
diéta pravdepodobnosť vzniku hyperamonémie a pečeňovej encefalopatie. Vysoká kvalita 
bielkovín je zárukou toho, že pes bude mať v priebehu podávania diéty k dispozícii dostatočné 
množstvo esenciálnych aminokyselín.
Znížený obsah bielkovín v diéte znižuje výskyt oxalátov, cystínov a urátov v moči. Spolu 
s alkalickým pH moču je tak zabránené precipitácii kalcium oxalátových, urátových 
a cystínových kryštálov, a to napomáha k udržaniu zdravého močového traktu. Pridaný citrát 
draselný napomáha udržať kalcium oxalát v roztoku.
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KRMIVÁ A DIÉTY SPECIFICTM - VETERINÁRNA EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM CKW HEART & KIDNEY SUPPORT

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ Do diéty bol pridaný Lkarnitín a taurín, ktoré podporujú funkciu 

srdcového svalu.

 £ Diéta má vysoký obsah vitamínov rozpustných vo vode na 
kompenzáciu strát pri použití diuretík pri pacientoch s ochore-
ním srdca.

 £ SPECIFIC™ Heart & Kidney Support CKD obsahuje zeolit, ktorý 
má schopnosť viazať amoniak. Tým znižuje pri psoch so zlyhá-
vaním obličiek urémiu a pri psoch so zlyhaním pečene hyper-
amonémiu.  

 £ Zinok je kofaktorom enzymatickej konverzie amoniaku na mo-
čovinu a môže znižovať katabolizmus svalových bielkovín. Zvý
šený obsah zinku v diéte SPECIFIC™ Heart & Kidney Support 
CKW prispieva ku znižovaniu hyperamonémie pri pacientoch so 
zlyhaním pečene.

 £ V diéte SPECIFIC™ CKW Heart & Kidney Support je reduko
vaný obsah medi. Dôvodom je znížená exkrécia medi, ktorou 
môžu trpieť pacienti s ochorením pečene.

 £ Výnimočne dobrá chutnosť SPECIFIC™ CKW Heart & Kid-
ney Support zvyšuje nádej, že i pri slabom apetíte budú splnené 
nutričné požiadavky zvieraťa.

OBSAH ŽIVÍN

KONTRAINDIKÁCIE
 £ Šteňatá, gravidné a laktujúce suky
 £ Psy s relatívne vysokými nárokmi na obsah bielkovín
 £ Pacienti s cholestázou – v týchto prípadoch je vhodné použiť 

krmivo s redukovaným množstvom tuku (napr. SPECIFIC™ 
Weight Reduction CRD-1/CRW-1 alebo krmivá z radu Senior)

 £ Psy so struvitovou urolitiázou
 £ Psy s hyperlipidémiou alebo pankreatitídou

ZLOŽENIE
Ryža, bravčové mäso, kukurica, rybí olej, sušené vajcia, vitamíny 
a stopové prvky (vrátane chelátovaných stopových prvkov), 
minerálne látky (vrátane citrátu draselného), prášková celulóza, 
slnečnicový olej, psyllium, dextróza, taurín, L-karnitín, metionín, 
tryptofán, treonín.
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 462

Bielkovina g (hrubá) 4.5 9.7

Tuk g (hrubý) 4.4 9.5

Sacharidy g (NFE) 15.4 33.3

Vláknina g (hrubá) 1.0 2.2

Vápnik g 0.10 0.22

Fosfor g 0.07 0.15

Sodík g 0.04 0.08

Draslík g 0.29 0.63

Zinok  mg 5.5 11.8

Meď mg 0.22 0.48

Taurín g 0.08 0.17

L-karnitín mg 21 45

Omega-3 mastné kyseliny g 0.66 1.42

EPA g 0.21 0.46

DHA g 0.35 0.76

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

Voda g 73.2

kg g g g

1 110 90 75

2 185 155 120

3 250 205 165

4 310 255 205

5 365 305 245

6 420 350 280

8 520 430 345

10 615 510 410

12 705 585 470

14 790 660 525

16 870 725 580

18 955 795 635

20 1030 860 690

25 1220 1015 815


