
Mój kot jest podatny na choroby dróg moczowych...

co robić?

TROVET Urinary Calm, kompletna karma dietetyczna dla 
dorosłych kotów w celu zmniejszenia kamicy moczowej 
oraz zapewnienia spokoju
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Co to jest syndrom urologiczny kotów (SUK)?

Skrót SUK używany jest jako zbiorowa nazwa na schorzenia pęcherza i dróg 
moczowych u kotów. Kamica moczowa (kamienie pęcherza moczowego 
i nerek) oraz FIC (idiopatyczne zapalenie pęcherza moczowego kotów 
o nieznanej przyczynie) to najczęstsze choroby w ramach SUK. 

Objawy występujące u kotów z SUK, to: 

 Nadmierne próby oddawania moczu (często w małych ilościach) 

 Oddawanie moczu poza kuwetą

 Bolesne oddawanie moczu (przeraźliwe miauczenie 
     podczas oddawania moczu) 

 Ciemne lub czerwone zabarwienie moczu (krew w moczu)

 Lizanie genitaliów

Jeśli Twój kot nie jest w stanie oddać moczu, 
to jest to sytuacja nagła! 
Natychmiast skontaktuj się 
z lekarzem weterynarii.
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Kamica moczowa 

Kamienie pęcherza moczowego i nerek bardzo często powodują problemy 
u kotów. Jest to spowodowane przez obecność minerałów w moczu, które 
tworzą kryształy. Kryształy te mogą skupiać się i tworzyć kamienie. Szczawiany 
wapnia i struwity to najczęściej spotykane kamienie pęcherza moczowego 
i nerek. W najgorszych przypadkach kamienie te mogą blokować cewkę 
moczową, co może być śmiertelne jeśli nie jest leczone. 

Rozwiązaniem może być specjalna karma dietetyczna dla kotów, która 
zapobiega rozwojowi zarówno struwitów, jak i szczawianu wapnia. 
Najważniejszym celem jest zmniejszenie stężenia minerałów w moczu. Jest to 
możliwe poprzez obniżenie zawartości minerałów w karmie, co jednocześnie 
minimalizuje ich wydalanie z moczem. Ponadto stężenie minerałów w moczu 
może być obniżone poprzez zwiększenie objętości moczu. pH moczu również 
ma wpływ na tworzenie się kamieni nerek i pęcherza moczowego. Jest zatem 
ważne, aby osiągnąć idealną kwasowość moczu (pH moczu od 6,0 do 6,4). Mocz 
o odczynie kwaśnym ma mniejszy wpływ na rozwój szczawianów wapnia, niż 
mocz o odczynie zasadowym na tworzenie się struwitów.
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Idiopatyczne zapalenie pęcherza moczowego kotów (FIC) 

Zapalenie pęcherza moczowego skutkuje uszkodzeniem ściany pęcherza 
moczowego. Kryształy łatwiej wiążą się z uszkodzoną ścianą pęcherza, niż 
ze zdrową ścianą pęcherza. Miejsca te można uznać za punkt początkowy 
powstawania kamieni. Zapobieganie lub leczenie FIC przyczynia się do 
zmniejszenia powstawania kamieni pęcherza moczowego. 

Stres odgrywa ważną rolę w zachorowaniu na FIC. Niektóre koty są bardziej 
podatne na stres niż inne, z powodu różnic w osobowości. FIC często 
rozwija się u kotów, które pozostają dużo poza domem latem, a trzymane są 
w środku w czasie zimy. Te koty przyzwyczajone są do wolności i unikania 
sytuacji stresowych. Pojawienie się dziecka lub nowego zwierzaka, oraz brak 
odpowiednich miejsc do schronienia się, mogą również powodować niepokój 
u kotów. Kiedy koty znajdą się w sytuacji stresowej, aktywuje się ‘system 
walki lub ucieczki’. Podczas reakcji stresowej wzrasta poziom adrenaliny 
i kortyzolu we krwi, co powoduje że organy odpowiedzialne za ucieczkę lub 
walkę są zaopatrywane w dodatkowy tlen i energię. Kiedy tak się dzieje, układ 
odpornościowy ma niższy priorytet i obrona organizmu schodzi na drugi plan. 
Te sytuacje stresowe są zwykle krótkotrwałe. Jednakże jest inaczej gdy kot nie 
jest w stanie uniknąć takiej sytuacji i przez długi czas czuje się niekomfortowo. 
Przedłużone słabsze funkcjonowanie układu odpornościowego będzie 
nieuchronnie prowadzić do problemów zdrowotnych.
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Co robić? 

 Upewnij się, że Twój kot będzie więcej pić, ustawiając kilka pojemników   

z wodą oraz fontannę dla kotów, dzięki czemu znajdzie swoje ulubione 

miejsce do picia. 

 Utrzymuj zdrową wagę swojego kota. Koty z nadwagą są bardziej narażone 

na problemy z układem moczowym. 

 Unikaj stresu. Upewnij się, że twój kot czuje się całkowicie bezpiecznie w 

domu. Koty czują się swobodnie, gdy mają dużo kryjówek. Najlepiej jest,  jeśli 

te miejsca są podwyższone i zapewniają schronienie. 

 Utrzymuj kuwetę w czystości i upewnij się, że jest wystarczająco duża. 

Niekiedy w przypadku kotów domowych pożądane jest ustawienie kilku 

kuwet. 

 Koty lubią, gdy jest wiele miejsc karmienia. Ważne jest to, aby kot mógł 

zjeść w spokoju. Jeśli umieścisz miski z karmą w wielu (osłoniętych) miejscach, 

kot będzie miał możliwość zdecydowania gdzie zjeść. 

 Ponieważ odżywianie odgrywa bardzo ważną rolę w zdrowiu dróg 

moczowych, lekarz weterynarii zaleci karmienie specjalną karmą dietetyczną.
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TROVET Urinary Calm

Urinary Calm jest specjalnie opracowany dla kotów dorosłych, aby zapobiec 
(nawracającemu) powstawaniu struwitów i szczawianu wapnia oraz aby 
zmniejszyć stres. 

W celu zapobiegania powstawaniu struwitów, do TROVET Urinary Calm dodano 
substancje zakwaszające mocz, w celu obniżenia pH moczu do wartości pH 
pomiędzy 6,0 a 6,4. Poziom fosforu w produkcie jest niski, ponieważ jest to 
jeden z elementów, które tworzą strukturę struwitów. W celu zmniejszenia 
ryzyka tworzenia się szczawianu wapnia, wybrano składniki minimalizujące 
wytwarzanie i wydalanie szczawianu. 

Większa objętość moczu zmniejsza ryzyko wytrącania się zarówno struwitów, 
jak i kryształów szczawianu wapnia. Aby zachęcić do pobierania płynów, 
TROVET Urinary Calm zawiera zwiększony poziom sodu (w rozsądnym zakresie). 

Aby zmniejszyć stres i ryzyko idiopatycznego zapalenia pęcherza moczowego 
kotów (FIC), do TROVET Urinary Calm dodane są trzy składniki: ekstrakt 
z zielonej herbaty, hydrolizat białkowy mleka i tryptofan. 

TROVET Urinary Calm jest kompletną i zbilansowaną karmą dietetyczną, która 
może być podawana do końca życia. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat produktu i porad 
dotyczących karmienia, odwiedź: www.karmy-trovet.pl
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TROVET Urinary Calm zawiera: 

 Specjalnie dobrane składniki w celu zminimalizowania wydalania 
fosforu i kwasu szczawiowego 

 Lekko podwyższony poziom sodu w celu stymulowania poboru wody 
i zwiększenia objętości moczu, aby zmniejszyć stężenie minerałów 
w moczu 

 Dodatek czynników zakwaszających mocz obniża pH moczu do 
wartości 6,0 - 6,4, aby zapobiec tworzeniu się struwitów 

 Dodatek ekstraktu zielonej herbaty, hydrolizatu białkowego mleka i
tryptofanu, aby zmniejszyć stres

Dostępne 500g, 3kg i 10kg
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Przysmaki TROVET Treats 
TROVET ma bardzo szeroki wybór przekąsek, zwanych również przysmakami. 
Większość przysmaków nadaje się zarówno dla zdrowych psów i kotów, jak 
i tych o szczególnych potrzebach żywieniowych. Przysmaki TROVET Treats 
są w różnych  kształtach i są czymś więcej niż odpowiednia nagroda podczas 
treningu, po miłym spacerze, lub jako przekąska. 

Szczególną cechą przysmaków TROVET Treats jest to, że oprócz tego że 
smakują, są przygotowane tak, że wpasowują się dobrze w różne karmy 
dietetyczne. Podawanie “zwykłych” przysmaków psom i kotom, którym 
podawana jest specjalna karma dietetyczna może mieć negatywny wpływ na 
jej skuteczność. Dlatego świadomie wybierz przysmaki TROVET Treats, które 
odpowiadają sytuacji żywieniowej Twojego psa lub kota. Zawsze pytaj lekarza 
weterynarii o dalsze informacje i porady. 





D IE TA RY  P E T  F OOD

URINARY CALM

Przedstawiciel w Polsce:
ZOO-VET Sp. z o.o.

ul. Cicha 6, 05-825 Grodzisk Maz.
tel./fax: 22 755 20 34

www.karmy-trovet.pl, e-mail: zoovet@zoovet.pl


