
SPECIFICTM FIW DIGESTIVE SUPPORT

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKÁCIE

 £ Akútne a chronické ochorenia tráviaceho traktu spojené s hnačkou, vracaním a/alebo plynatosťou
 £ Malabsorpcie, maldigescie
 £ Exokrinná pankreatická insuficiencia (EPI)
 £ Bakteriálne prerastanie v tenkom čreve (SIBO)
 £ Zápal hrubého čreva (kolitis)
 £ Rekonvalescencia
 £ Diéta je vhodná aj pre mačiatka.

Vysoká stráviteľnosť diéty kompenzuje zníženú enzymatickú aktivitu čreva a tým zabez-
pečuje optimálny príjem živín. Diéta je preto ideálna pre pacientov s ochorením tráviaceho 
traktu, napr. s akútnou alebo chronickou hnačkou, vracaním a/alebo plynatosťou.

Vysoký obsah minerálov a vitamínov rozpustných v tukoch kompenzuje ich znížený 
príjem sliznicou čreva počas ochorenia tráviaceho traktu. Zvýšená hladina elektrolytov 
v diéte kompenzuje ich straty v priebehu hnačky a vracania.

Diéta obsahuje β1,3/1,6glukány z bunkovej steny kvasiniek, ktoré majú schopnosť sa 
viazať na receptory bielych krviniek a mobilizovať imunitný systém na rýchlejšiu reakciu. Diéta 
obsahuje výťažok zo sušených vajec bohatý na vaječné imunoglobulíny. Imunoglobulíny 
sú významnou súčasťou imunitného systému zvierat. Ďalej diéta obsahuje mannán
oligosacharidy (MOS). MOS sa môžu viazať na špecifické patogény, bránia tak k ich adhézii 
na stenu čreva a súčasne stimulujú lokálnu imunitu tráviaceho traktu.

Psyllium je rozpustná, napučiavajúca vláknina tvoriaca gél, ktorá má priaznivý účinok na 
tráviaci trakt a ochranu črevnej sliznice.

Extrakt z juky znižuje tvorbu zapáchajúcich plynov a tým taktiež znižuje intenzitu zápachu 
výkalov.
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KRMIVÁ A DIÉTY SPECIFICTM - VETERINÁRNA EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM FIW DIGESTIVE SUPPORT

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ Nízky obsah vlákniny v diéte SPECIFIC™ FIW Digestive 

Support zaručuje vysokú stráviteľnosť a optimálne vstrebávanie 
živín.  

 £ SPECIFIC™ FIW Digestive Support obsahuje zeolit, ktorý 
v tráviacom trakte viaže toxické splodiny.  

 £ SPECIFIC™ FIW Digestive Support obsahuje fermentovateľnú 
vlákninu (repnú dreň, XOS a FOS), ktorá podporuje množenie 
prospešných baktérií v hrubom čreve a tým zabezpečuje dobrý 
zdravotný stav celého tráviaceho traktu.  

 £ SPECIFIC™ FIW Digestive Support je kompletná, vyvážená 
diéta s odporúčanými nutričnými hladinami požadovanými pri 
rastúcich a dospelých mačkách. Preto je táto diéta vhodná aj 
pre mačiatka.  

 £ SPECIFIC™ FIW Digestive Support indukuje vznik moču s pH 
nižším, ako je 6,4 a podporuje zdravý močový trakt.  

 £ Pri pacientoch s tráviacimi ťažkosťami sa odporúča rozdeliť 
celkovú dennú kŕmnu dávku SPECIFIC™ FIW Digestive 
Support na 3 - 5 porcií za deň.  

 £ Pre exokrinnú pankreatickú insuficienciu je typické výrazné 
zníženie sekrécie pankreatických tráviacich enzýmov. Nestrá-
vené krmivo tak postupuje tráviacim traktom, čo vedie ku vzni-
ku hnačky, plynatosti a prerastaniu baktérií. Diéta SPECIFIC™ 
FIW Digestive Support je ľahko stráviteľná a je preto ideálna pre 
pacientov s exokrinnou pankreatickou insuficienciou. Napriek 
tomu  sa odporúča s diétou podávat aj lieky s pankreatickými 
enzýmami.  

OBSAH ŽIVÍN

ZLOŽENIE
Bravčové mäso, ryby, ryža, sušené vajcia, slnečnicový olej, mi-
nerálne látky (vrátane zeolitu), vitamíny a stopové prvky (vrátane 
chelátovaných stopových prvkov), psyllium, frukto-oligosacharidy, 
dextróza, xylóza, taurín, kvasnice (zdroj β-1,3/1,6-glukánov a man-
nan- oligosacharidov), metionín, extrakt z juky.
Antioxidanty: prírodné antioxidanty (tokoferoly, extrakt z rozmarínu 
a vitamín C).
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. Preto sa odporúča priebežne monitorovať kondíciu a telesnú 
hmotnosť mačiek a kŕmnu dávku upraviť podľa ich 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 426

Bielkovina g (hrubá) 9.4 22.1

Tuk g (hrubý) 5.2 12.2

Sacharidy g (NFE) 5.3 12.5

Vláknina g (hrubá) 0.1 0.2

Vápnik g 0.28 0.65

Fosfor g 0.23 0.54

Horčík g 0.021 0.049

Sodík g 0.13 0.31

Draslík g 0.24 0.57

Omega-3 mastné kyseliny g 0.13 0.30

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

Voda g 78.0

< 4 mesiace 4 - 9 mesiacov 9 - 12 mesiacov dospelá mačka

kg g g g g

0.5 155 125 90 45
1 245 195 145 75

1.5 320 255 195 95
2 390 310 235 115

2.5 455 360 270 135
3 510 410 305 155
4 620 495 370 185
5 720 575 430 215
6 815 650 490 245
7 905 720 540 270
8 985 790 590 295
9 1070 855 640 320

10 1145 915 690 345
11 1220 980 735 365
12 1295 1035 775 390


