TROVET Intestinal FRD - kompletna, wysoko przyswajalna,
hipoalergiczna dieta weterynaryjna dla kotów ze
schorzeniami układu pokarmowego.
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Choroby układu pokarmowego
Problemy żołądkowo-jelitowe są powszechne u kotów. Mówiąc o problemach
jelitowych, można rozróżnić problemy w wyniku uszkodzonej lub podrażnionej
ściany jelita oraz zaburzenia trawienia. Nieprawidłowe trawienie może być
postrzegane jako pośredni problem żołądkowo-jelitowy, ponieważ w wielu
przypadkach problem nie dotyczy jelita. Jednakże, nieprawidłowe trawienie
może prowadzić do uszkodzenia jelit, np. przez wzrost mikroorganizmów
chorobotwórczych, które mogą uszkadzać ściany jelit, wskutek wytwarzania
szkodliwych produktów.
Warunki, które mogą prowadzić do uszkodzenia ściany jelit, dotyczą między
innymi alergii pokarmowych i chorób autoimmunologicznych. Nietolerancja
pokarmowa, problemy z wątrobą i drogami żółciowymi to przykłady, które
mogą prowadzić do upośledzenia trawienia. Wreszcie, istnieją czynniki
niezwiązane ze zwierzęciem, które mogą powodować problemy jelitowe, takie
jak zatrucia pokarmowe lub nieprawidłowa dieta.
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Objawy problemów żołądkowo-jelitowych
Najczęstszymi objawami problemów żołądkowo-jelitowych są luźne stolce
i biegunka. Przyczyny mogą obejmować stany od alergii pokarmowej do
zatrucia pokarmowego. Często dodatkowe zjawiska wskazują na przyczynę
problemu. Zatrucie pokarmowe zwykle wykazuje cięższe objawy niż
nietolerancja pokarmowa i często towarzyszą mu bóle brzucha i skurcze.
Objawami nietolerancji pokarmowej są luźne stolce, wzdęcia i apatia.

Jak rozpoznać problemy żołądkowo-jelitowe u kotów?
Wymioty
Biegunka/zwiększona ilość kału
Wzdęcia i burczenie w brzuchu
Zmiana apetytu
Ból brzucha (zakrzywione plecy, nie chce dotykania)
Wychudzenie (czasami pomimo dobrego apetytu)
Apatia

Rola żywienia
Oczywistym jest fakt, że należy unikać przyczyn problemów żołądkowojelitowych ze względu na wpływy zewnętrzne (takie jak zatrucie pokarmowe).
Jedynie koty z problemami żołądkowo-jelitowymi związanymi z chorobą
mogą być wspomagane odżywianiem. Dostosowanie diety może odgrywać
ważną rolę w leczeniu problemów jelitowych.
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Składniki o wysokim stopniu strawności
Ściana jelita zwierząt z problemami jelitowymi może być uszkodzona.
Powoduje to zwężenie obszaru jelit, wykorzystanego do absorpcji składników
odżywczych. Mniejsza powierzchnia jelit może być częściowo kompensowana
przez pokarmy, które są wysoce strawne. Jednak, pokarmy te są związane
z wysoką szybkością przenikania przez układ pokarmowy. W celu spowolnienia
tempa przemieszczania się, do żywności można dodać nierozpuszczalne
włókna.

Nadwrażliwość na pokarmy
Ze względu na fakt, że u niektórych kotów nadwrażliwość na pokarmy jest
związana z problemami jelitowymi, ważne jest, aby dieta minimalnie wpływała
na występowanie reakcji alergicznych. Nazywa się to również hipoalergiczną
dietetyczną żywnością. Takie diety zazwyczaj składają się z pojedynczego
białka i źródła węglowodanów, które zmniejszają ryzyko wystąpienia reakcji
alergicznej na jeden ze składników żywności.
Hydrolizowane białka
Hydrolizowane białka można postrzegać jako wstępnie strawione białka.
Ten etap przetwarzania powoduje, że zwierzę musi wytwarzać mniej
enzymów trawiących białko, gdy żywność trafia do jelita cienkiego.
Wykorzystanie hydrolizowanych białek zmniejsza ryzyko nieprawidłowego
trawienia u zwierząt z niewielkimi zaburzeniami jelit i trzustki. Zmniejszenie
ilości niestrawionych białek, które sięgnęły końca jelita grubego, wpływa
pozytywnie na zdrowie (jelit). Oprócz pozytywnego wpływu na trawienie,
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hydrolizowane białka obniżają reakcję alergiczną do minimum.
Kwasy tłuszczowe
U zwierząt z zapaleniem jelit zaleca się zmniejszenie nasilenia stanu zapalnego.
Olej z ryb i olej z kryla są bogate w kwasy tłuszczowe EPA i DHA, które są
w stanie zmniejszyć reakcje zapalne.
Małe porcje
Podając posiłki w małych porcjach, podzielonych na cały dzień, przewód
pokarmowy przetwarza małe ilości żywności w danym czasie, co jest korzystne
dla regeneracji ściany jelita.

TROVET Intestinal / FRD
Intestinal jest kompletną dietetyczną żywnością dla kotów, wspomagającą
trawienie. Dzięki wykorzystaniu ryżu jako źródła węglowodanów oraz dodaniu
zarówno włókien fermentowalnych, jak i niefermentowalnych, szczególny
nacisk kładzie się na strawność żywności i zdrowie przewodu pokarmowego.
Składniki pokarmowe są ograniczone do minimum, aby zminimalizować
obciążenie układu pokarmowego i zmniejszyć ryzyko wystąpienia reakcji
alergicznej. 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. Powoduje to, że Intestinal jest odpowiedni dla kotów z
nadwrażliwością pokarmową.
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Intestinal jest kompletną i zbilansowaną dietetyczną żywnością, która po
przepisaniu przez lekarza weterynarii może być podawana przez całe życie.

Więcej informacji o produkcie i wytycznych dotyczących podawania
można znaleźć na stronie www.karmy-trovet.pl
Charakterystyka TROVET Intestinal / FRD:
Dieta hipoalergiczna oparta na jednym źródle białka zwierzęcego
(hydrolizie białka ryb) i jednym źródle węglowodanów (ryż).
Celem diety jest zapobieganie reakcjom immunologicznym (alergia
pokarmowa) lub reakcjom nieimmunologicznym (nietolerancja
pokarmowa) w postaci problemów skórnych i/lub problemów
przewodu pokarmowego (biegunka, wymioty).
Zmiana na dietę hipoalergiczną zmniejsza świąd, dzięki czemu
zwierzę nie drapie się, nie ociera się i nie gryzie, a ponadto dieta może
zapobiec wtórnym zmianom skórnym.
Dzięki celulozie szybkość przemieszczania się żywności wysoko
strawnej przez przewód pokarmowy jest zredukowana.
Dodanie fermentowalnych włókien, o nazwie fruktooligosacharydów (FOS) stymuluje wzrost „dobrych bakterii” w jelitach.
Manno-oligosacharydy (MOS) pozytywnie wpływają na zdrowie (jelit).
Dodatek beta glukanów stymuluje układ immunologiczny.
Kwasy tłuszczowe omega-3 (EPA i DHA) pomagają zmniejszyć reakcje
zapalne i powodują, że Intestinal jest również odpowiedni dla kotów
z atopią.
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Produkt dostępny jako 500g
i 3 kg sucha karma oraz 190g puszki
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Przekąski TROVET
TROVET otrzymał wiele nagród również za przekąski, większość z których
jest odpowiednia zarówno dla zdrowych psów, kotów, jak i psów i kotów ze
specjalną dietą . Przekąski TROVET to ciasteczka w różnych kształtach, które
mogą być idealną nagrodą, które można wykorzystać podczas treningu, po
spacerze lub po prostu jako przekąskę.
Szczególną charakterystyką przekąsek TROVET jest fakt, że oprócz smaku są
one skomponowane w taki sposób, aby pasowały do różnych diet. „Regularne”
podawanie przekąsek psom lub kotom będących na diecie może negatywnie
wpływać na skuteczność diety. W związku z tym, dokładnie wybierz przekąskę,
która pasuje do Twojego psa lub kota.
Zawsze pytaj lekarza weterynarii o więcej informacji i porad.
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Niezawodna i niedroga dieta pokarmowa
dla zwierząt domowych

Poznaj wszystkie produkty TROVET:
www.KarmyTrovet.pl

Wydanie: czerwiec 2017

DI

E

TA

ESTI NAL

OD

INT

O
RY PET F

Niezawodna i niedroga dieta pokarmowa
dla zwierząt domowych

Wyłącznym dystrybutorem marki TROVET w Polsce jest:
ZOO-VET Sp. z o.o. | ul. Cicha 6 | 05-825 Grodzisk Maz.
T: +48 22 755 20 34 | E: zoovet@zoovet.pl

