
Nadwrażliwość na pokarmy

Eliminacja i hipoalergiczne diety do ukierunkowanego zwalczania 
wrażliwości na pokarmy u psów i kotów
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TROVET, niezawodna i niedroga dieta dla zwierząt domowych

Dzisiejszy rynek żywnościowy, którego oferta jest zróżnicowana, potrzebuje 
charakterystycznej marki o szerokim zakresie niedrogich produktów, które 
spełniają wysokie oczekiwania stawiane w obecnych czasach. TROVET jest 
marką holenderską, która posiada te charakterystyczne wartości oraz wieloletnie 
doświadczenie w dziedzinie specjalnych produktów dla psów, kotów, królików 
i świnek morskich. Wiedza ta służy do utrzymywania istniejącego zakresu i 
opracowania nowych, innowacyjnych produktów, które obejmują szeroką gamę 
produktów hipoalergicznych i specjalne smakołyki do stosowania, jako dodatek 
do żywności dietetycznej.

Lekarze weterynarii określają surowe wymagania jakościowe produktów 
oferowanych w ich klinikach. Sprzedają tylko produkty o sprawdzonej jakości i 
skuteczności. Dopiero wtedy (dietetyczne) pokarmy mogą wzmocnić zalecaną 
terapię. 

Wszystkie produkty TROVET są opracowywane w oparciu o najnowsze informacje 
z dziedziny żywienia, zawierają tylko materiały wysokiej jakości i nie zawierają 
sztucznych zapachów, barwników i środków zwiększających smak. Produkty 
TROVET spełniają wymagania jakościowe ustalane przez lekarzy weterynarii od 
30 lat i mogą być słusznie nazwane marką o wieloletnim doświadczeniu i marką 
zadowolonych klientów.
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Nadwrażliwość na pokarmy

TROVET oferuje unikalną, o szerokim zakresie linię produktów do eliminacji i hipoalergicznego żywienia. Leczenie (potencjalnej) 
nadwrażliwości na karmę psów i kotów jest procesem, który firma TROVET ułatwiła zarówno dla lekarza weterynarii, jak i 
właściciela zwierząt domowych. Dieta eliminacyjna TROVET i dieta hipoalergiczna pozwala postawić właściwą diagnozę i 
zapewnić możliwie najlepszą obsługę dalszych działań. 

Broszura dla konsumentów firmy TROVET „Mój pies lub kot mogą mieć nadwrażliwość na pokarmy... co zrobić?” to doskonałe 
narzędzie, które przekazuje właścicielowi podstawowe informacje na temat diagnozowania i zarządzania nadwrażliwością na 
żywność.
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Eliminacja TROVET i asortyment żywności hipoalergicznej

Etap 1: Etap eliminacji

Wyzwaniem jest postawienie właściwej diagnozy, kiedy pies 
lub kot wykazuje kliniczne objawy problemów skórnych 
związanych z świądem. Świąd mogą powodować głównie 
ektopasożyty, bakterie i grzyby. Wykrycie tych przyczyn 
jest zazwyczaj stosunkowo proste i łatwe do wykonania. 
Jednak, jeśli te patogeny nie powodują objawów, sytuacja 
komplikuje się. Należy najpierw ustalić, czy istnieje 
nadwrażliwość na pokarm, stosując dietę eliminacyjną. W 
okresie eliminacji, który może trwać od sześciu do ośmiu 
tygodni (od dwóch do czterech tygodni w przypadku 
problemów z przewodem pokarmowym), zwierzęciu podaje 

się przygotowaną żywność z unikalnym źródłem białka 
i jednym źródłem węglowodanów.aTo trudne zadanie. 
Właściciele często muszą znaleźć właściwe źródło białka, 
co zwykle nie jest korzystne dla terapii. Ponadto, podczas 
gotowania mięsa często wytwarza się nieprzyjemny 
zapach. Wymaga to od właściciela wytrwałości, motywacji 
i zrozumienia potrzeby postawienia tego typu diagnozy. 
TROVET opracował szeroki zakres diety hipoalergicznej, aby 
ułatwić rozpoznanie i leczenie nadwrażliwości na pokarmy. 
Daje to okazję do zredukowania działań właścicieli zwierząt 
i przynosi korzyści w fazie eliminacji.

Kompletna dieta wegetariańska, bazująca na 
źródłach wegetariańskich białka

Produkty czysto mięsne w okresie eliminacji

Dieta z hydrolizowanym białkiem, wzbogacona 
o kwasy tłuszczowe omega 3

Kompletna dieta Novel Protein, dopasowana 
do produktów czysto mięsnych
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Unikalne diety eliminujące białka są dostępne na bazie białka 
jagnięcego, dziczyzny, indyka, przepiórki i koniny.
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Diety eliminujące TROVET

Samodzielne przygotowywanie posiłków dla psa lub kota jest dość pracochłonne dla właścicieli zwierząt domowych. 
Szczególnie w celu ułatwienia samodzielnego przygotowania pokarmu przez właścicieli zwierząt domowych, firma TROVET 
opracowała produkty, które można stosować w przygotowanych przez siebie dietach: Unique Protein.

Unique Protein: Jedno źródło unikalnego białka zwierzęcego
Unique Protein to dietetyczna żywność składająca się z czystego mięsa, wzbogaconego oliwą i olejkiem słonecznikowym, 
dostępnym w wersji z jagnięciną, królikiem, dziczyzną, indykiem, przepiórką i koniną. Żywność Unique Protein nie zawiera 
węglowodanów, przeciwutleniaczy, barwników i środków aromatyzujących, które mogą powodować problemy.

Unique Protein to produkt gotowy do podania. Aby przygotować dietę eliminacyjną, właściciel zwierzęcia musi tylko dodać 
źródło węglowodanów, np. gotowany biały ryż lub ziemniaki. Aby zapobiec niedoborom witamin i minerałów, należy dodać 
specjalny hipoalergiczny dodatek dietetyczny: TROVET Balance.
WSKAZÓWKA! Należy skonsultować się z właścicielem zwierzaka, jeśli zwierzę dostaje suchy pokarm z puszki po okresie eliminacji.

Korzyści Unique Protein

Jak stosować Unique Protein
Wymaganą ilość Unique Protein można obliczyć za pomocą tabel na opakowaniu. Należy zwrócić uwagę, że w tabeli podano 
porcję na kg masy ciała i jest to wskazanie zalecanej ilości. Jeśli masa ciała wzrasta lub maleje, należy dostosować ilość 
podawanej karmy.

Zalecenie porcji żywieniowej (na kilogram masy ciała) dla zwierząt cięższych niż dziesięć kilogramów jest mniejsze niż dla 
zwierząt lżejszych niż dziesięć kilogramów. Czy to prawidłowe?

Tak, to prawidłowe. Energia jest potrzebna w celu utrzymania stałej temperatury ciała. Temperatura ciała psów i kotów jest 
zazwyczaj wyższa niż temperatura otoczenia, dlatego ciepło ulatuje do otoczenia. Zastosowana energia, w formie żywności, 
utrzymuje wtedy stałą temperaturę ciała w niższej temperaturze otoczenia. 

Powyższa sytuacja również wyjaśnia, dlaczego psy i koty w wyższych temperaturach otoczenia konsumują mniej żywności. 
Organizm małego Chihuahua traci względnie więcej ciepła niż Newfoundland. Aby regulować temperaturę ciała, ten mały pies 
wymaga stosunkowo większej energii niż duży pies.

Smaczna żywność
Unique Protein jest bardzo smaczna dla psów i kotów.

Unikalne źródło białka
Czyste mięso, bez żadnych dodatków. Każdy wariant 
produktu zawiera jedno unikalne źródło białka. 

Szeroki wybór
Wybór spośród sześciu wariantów produktu.

Łatwość użycia
Oszczędność czasu dla właściciela zwierzęcia i brak 

przykrych zapachów w domu.

Novel Protein
TROVET wykorzystuje źródła białka zwierzęcego, 
tj. koninę i przepiórki, które są rzadko stosowane w 
karmie dla zwierząt domowych.

Niezawodność
Odpowiednio dobrane zalecenia, po postawieniu 

właściwej diagnozy.
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TROVET Balance: hipoalergiczna mieszanka witamin i minerałów

Samodzielnie przygotowana dieta eliminacyjna zawiera 
niezrównoważone ilości składników odżywczych i 
prowadzi do poważnych niedoborów, jeśli jest stosowana 
przez dłuższy okres czasu. U niektórych zwierząt braki te 
są widoczne po trzech tygodniach. W przypadku ciężko 
chorych zwierząt, rosnących zwierząt, zwierząt w ostatnim 
etapie ciąży i karmiących należy stosować mieszaninę 
witaminową i mineralną od początku fazy eliminacji.

Balance jest idealnym dopełnieniem samodzielnie przygotowanej i odpowiedniej diety i może być podawany tymczasowo 
(w fazie eliminacji), ale również stale (jako dodatek do diety przygotowanej samodzielnie). Balance jest sformułowany, jako 
hipoalergiczny produkt o obojętnym smaku i łatwym dawkowaniu.

Balance jest dokładnie testowany z Drs. Margreet Vroom z Veterinary Specialist Centre Oisterwijk, pod kątem skutków 
ubocznych i opracowany przy udziale pacjentów z dermatozą związaną z jedzeniem.

„TROVET Unique Protein to miły dodatek do hipoalergicznej diety”.

Margreet Vroom jest bardzo pozytywnie nastawiona do korzystania z TROVET Unique Protein u swoich pacjentów. Jako 
lekarz weterynarii i specjalistka dermatologii zwierząt domowych codziennie leczy pacjentów z problemami alergii 
pokarmowej.

Margreet Vroom wyjaśnia korzyści stosowania Unique Protein TROVET:

„Unique Protein to produkt gotowy do podania, zawierający czyste mięso”. Właściciele zwierząt domowych muszą tylko dodać 
węglowodany, np. gotowany ryż lub ziemniaki. Zwierzęta uważają, że jest to bardzo smaczny produkt. Każdy przypadek 
nadwrażliwości pokarmowej jest niepowtarzalny i dlatego wymaga stosowania wyjątkowej diety. TROVET Unique Protein to 
doskonały wybór diety dostosowanej do indywidualnych potrzeb.”

Balance | VMS

250g
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Etap 2: Faza kontynuacja

Jeśli w fazie eliminacji stwierdzono, że pacjent wykazuje 

nadwrażliwość na żywność, należy podawać taką karmę, która 

nie wykazuje objawów u psa i kota. Aby gładko przejść z własnej 

diety na produkty TROVET, firma oferuje również kompletną 

hipoalergiczną dietetyczną żywność dla każdego wariantu 

Unique Protein.

Uwaga: niektóre nasze hipoalergiczne produkty dietetyczne są 

dostępne tylko w puszkach.

Diety hipoalergiczne TROVET

Prawie każdy produkt hipoalergiczny firmy TROVET opiera się na jednym białku i jednym źródle węglowodanów. 

Celem diety jest zapobieganie reakcjom immunologicznym (alergia pokarmowa) lub reakcjom nieimmunologicznym 
(nietolerancja pokarmowa) w postaci problemów skórnych i/lub problemów przewodu pokarmowego (biegunka, wymioty).

Zaburzenia związane z glutenem
Zaburzenia związane z glutenem stanowią grupę zaburzeń, w których gluten odgrywa kluczową rolę. Zaburzenia te 
mogą być objawowe lub bezobjawowe i mogą wywoływać reakcję autoimmunologiczną lub reakcję alergiczną. Gluten 
to białko ze zbóż, takich jak pszenica, owies, ryż i kukurydza. Białko pszenicy stanowi około osiemdziesięciu procent 
glutenu. Przyczyny zaburzeń związanych z glutenem są przedmiotem nieporozumień. Gluten składa się z glutelin i 
prolamin. Tylko prolaminy są przyczyną zaburzeń związanych z nietolerancją glutenu. Ryż i kukurydza również 
zawierają prolaminy, jednak szanse na wystąpienie reakcji alergicznej u psa są niewielkie. Alternatywę dla tych źródeł 
węglowodanów zawierają ziemniaki. Ziarna soi, słonecznika i produkty zwierzęce nie zawierają glutenu.

Epilepsja

Dieta dla alergików i dieta bezglutenowa są pomocne w leczeniu epilepsji. Epilepsja zniekształca komunikację między komórkami 

mózgu. Kwas asparaginowy i glutaminian to neurostymulatory, które zwiększają wrażliwość komórek nerwowych. Spożycie 

produktów bogatych w kwas asparaginowy i glutaminian zwiększa prawdopodobieństwo ataku padaczki u zwierząt. Gluten jest 

bogaty w glutaminę (prekursor glutaminianu) i kwas asparaginowy.
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UNIQUE PROTEIN
Powszechnie 

używane

NOVEL

Omega 3 Fatty acids

Nietolerancja
pokarmowa

Atopia

Rabbit/Rice

Hypoallergenic (Rabbit) | RRD

Venison/Potato (dog) - Venison/Rice (cat)

Hypoallergenic (Venison) | VPD / VRD

Quail/Potato (dog) - Quail/Rice (cat)

Hypoallergenic (Quail) | QPD / QRD

Turkey/Potato (dog) - Turkey/Rice (cat)

Hypoallergenic (Turkey) | TPD / TRD

Fish, Soya, Chicken/Rice

Regulator | ΩHD

Lamb/Rice

Hypoallergenic (Lamb) | LRD

Vegetarian

Exclusion | NVD

Ostrich/Potato/Pea

Hypoallergenic (Ostrich) | OPD

Horse/Potato (dog) - Horse/Rice (cat)

Hypoallergenic (Horse) | HPD / HRD

Insect/Potato

Hypoallergenic (Insect) | IPD

Duck/Potato (dog) - Fish/Rice (cat)

Intestinal | DPD / FRD

Dalsza dieta

Białko roślinne

Białko zwierzące

Hydrolizowane białko

A
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C

Unique Protein (Lamb) | UPL

+

Unique Protein (Rabbit) | UPR

Unique Protein (Venison) | UPV

Unique Protein (Turkey) | UPT

Unique Protein (Quail) | UPQ

Unique Protein (Horse) | UPH

Balance | VMS
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9Ukierunkowane rozwiązywanie nadwrażliwości na pokarmy u psów i kotów

Nadwrażliwość na pokarmy

D
W

D

D
W

D

D

D
W

D
W

D
W

W

W

D
W

RICE / POTATO

UNIQUE PROTEIN

Powszechnie 
używane

NOVEL

Omega 3 Fatty acids

Nietolerancja
pokarmowa

Atopia

Rabbit/Rice

Hypoallergenic (Rabbit) | RRD

Venison/Potato (dog) - Venison/Rice (cat)

Hypoallergenic (Venison) | VPD / VRD

Quail/Potato (dog) - Quail/Rice (cat)

Hypoallergenic (Quail) | QPD / QRD

Turkey/Potato (dog) - Turkey/Rice (cat)

Hypoallergenic (Turkey) | TPD / TRD

Fish, Soya, Chicken/Rice

Regulator | ΩHD

Lamb/Rice

Hypoallergenic (Lamb) | LRD
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Horse/Potato (dog) - Horse/Rice (cat)
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Zakres produktów hipoalergicznych TROVET został rozszerzony o wiele diet, które obok leczenia nadwrażliwości na pokarmy 
mają dodatkowy (odżywczy) cel, czyli zapewnienie szerokiej gamy dietetycznych produktów spożywczych.

Hypoallergenic (Insect) | IPD / IRD, dla psów

Hypoallergenic (Insect) jest specjalnie opracowanym, 
kompletnym hipoalergicznym produktem dietetycznym 
dla psów z nadwrażliwością pokarmową. Hypoallergenic 
(Insect) oparty jest na jednym unikalnym źródle 
białka zwierzęcego (larwy Hermetia illucens) i jednym 
źródle węglowodanów (ziemniaku). Owady należą do 
bezkręgowców. Reakcja krzyżowa białka kręgowców i 
bezkręgowców nie jest możliwa(1).

Intestinal | DPD, dla psów

Intestinal to specjalna dietetyczna żywność dla psów, 
wspomagająca układ pokarmowy, która może być również 
stosowana, jako pokarm hipoalergiczny. Jedynym źródłem 
białka zwierzęcego przetworzonego w tym produkcie 
jest kaczka, źródło węglowodanów stanowią ziemniaki. 
Możliwość stosowania Intestinal u psów z problemami 
z przewodu pokarmowego jest wyjaśniona w broszurze 
„Zaburzenia żołądkowo-jelitowe i wątroby”.

Intestinal | FRD, dla kotów

Intestinal to specjalna dietetyczna żywność 
wspomagająca układ pokarmowy, która może być 
również stosowana, jako pokarm hipoalergiczny. Sucha 
karma Intestinal zawiera białko ryb, zhydrolizowane 
jako jedyne źródło białka zwierzęcego. Hydrolizowane 
białka rzadko powodują reakcję alergiczną. Mokra karma 
Intestinal zawiera łososia, jako jedyne źródło białka 
zwierzęcego. Źródłem węglowodanów jest ryż. Dodane 
kwasy tłuszczowe mogą zmniejszać reakcje zapalne, co 
jest pożądane u kotów z zapaleniem jelitowym lub atopią. 
Możliwość stosowania Intestinal u kotów z problemami 
z przewodu pokarmowego jest wyjaśniona w broszurze 
„Zaburzenia żołądkowo-jelitowe i wątroby”.

Intestinal | DPD

400g - 3 kg - 10 kg

Intestinal | FRD

190g - 500g - 3 kg

Hypoallergenic (Insect) | IPD

400g - 3 kg - 10 kg
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Exclusion | NVD

2.5 kg - 12.5 kg

Exclusion | NVD, dla psów

Exclusion jest specjalnie opracowanym, kompletnym 
wegetariańskim hipoalergicznym produktem dietetycznym 
dla psów z nadwrażliwością pokarmową. Badania wykazały, 
że białko zwierzęce często jest przyczyną nadwrażliwości(2). 
Exclusion opiera się zatem na surowcach roślinnych, 
które zmniejszają prawdopodobieństwo pojawienia się 
dolegliwości, podczas podawania tego środka spożywczego. 
Dzięki temu Exclusion to wyjątkowy produkt, który może 
używać oficjalnej etykiety wegetariańskiej. Zawiera 
wszystkie składniki odżywcze, których potrzebuje pies, 
dlatego może być bezpiecznie wdrożony na stałe do diety. 
Dieta ta jest wolna od białek zwierzęcych, dlatego może być 
stosowana u psów z moczanem i kamicą moczową.

Regulator | ΩHD, dla psów

Regulator jest wielofunkcyjnym, hipoalergicznym 
produktem dietetycznym dla psów. Poprzez wykorzystanie 
hydrolizowanego białka, w połączeniu z wysoką zawartością 
kwasów tłuszczowych omega-3 EPA i DHA oraz kwasem 
tłuszczowym omega-6 GLA, dieta ta może być stosowana 
przy wielu chorobach. Badania wykazały, że kwasy 
tłuszczowe oleju z ryb mogą znacznie zmniejszyć świąd 
i zapalenie skóry psów z nadwrażliwością pokarmową i 
atopią(3). Dieta ta jest wolna od glutenu pszenicznego.
Możliwość zastosowania Regulatora przy atopii jest 
wyjaśniona w broszurze „Atopia”.

Regulator | ΩHD

2.5 kg - 12.5 kg
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Przekąski TROVET

Zalecając przekąskę dla psa lub kota z nadwrażliwością 
pokarmową, ważne jest, aby zwierzę nie wykazywało 
nadwrażliwości na jeden lub więcej składników przekąski. 

Jeśli takich składników można uniknąć, można podawać 
pozostałe przekąski.

Dla właścicieli zwierząt domowych opracowano broszurę „Chcę podać mojemu psu/kotu coś oprócz dietetycznego pokarmu...
Co mogę zrobić?”
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