
Mój kot ma problemy z nerkami oraz 
nadwrażliwością pokarmową…  

Co powinienem wiedzieć?

TROVET Renal (Venison) - kompletny, lekkostrawny, 
hipoalergiczny pokarm dla dorosłych kotów z 
upośledzeniem czynności nerek. 



 

Niezawodna i niedroga dieta pokarmowa
dla zwierząt domowych



 

Gdy lekarz weterynarii stwierdza, że kot ma problemy z nerkami  
i / lub nadwrażliwość na pokarm, wybór odpowiedniego pokarmu 
dietetycznego jest ograniczony, ale bardzo ważny. 

Firma TROVET ma na to rozwiązanie.
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Czym jest przewlekła choroba nerek?  

Przewlekła choroba nerek jest częstą chorobą u starzejących się kotów. 
Przyczyną przewlekłej choroby nerek jest powolne zużywanie się nerek. Około 
30% kotów geriatrycznych ma upośledzone czynności nerek.

Nerki filtrują i usuwają odpady z krwi oraz odgrywają ważną rolę w 
równoważeniu płynów i minerałów. Objawy przewlekłej choroby nerek 
pojawiają się, gdy w organizmie gromadzą się odpady uwalniane podczas 
katabolizmu białek. Jednym z pierwszych problemów często obserwowanych 
u kotów jest większe picie i oddawanie moczu. W miarę pogarszania się 
czynności nerek zwierzę czuje się chore i staje się ospałe. Mogą zacząć się 
wymioty. Z powodu słabego apetytu dochodzi do odchudzenia kota, a stan 
sierści pogarsza się.

gezonde nier zieke niergezonde nier zieke nierNiewydolna nerkaZdrowa nerka 



5

.
Co powoduje przewlekłą chorobę nerek?
Nerki mają zdolność oczyszczania organizmu. Do ich niewydolności dochodzi, 
gdy duża część tego organu zostaje uszkodzona np. toksynami, wirusami. 
Uszkodzenie nerek może wystąpić na długo przed pojawieniem się pierwszych 
objawów. Utrudnia to ustalenie, co spowodowało niewydolność. Niezależnie 
od pierwotnej przyczyny przewlekłego uszkodzenia nerek, stadium końcowe 
objawia się w ten sam sposób, a leczenie objawów jest podobne.

Najważniejsze przyczyny przewlekłej choroby nerek to:

> Zużycie spowodowane wiekiem
> Słabe odżywianie
> Długotrwały niedobór płynów
> Dziedziczna choroba nerek
> Nieprawidłowe ciśnienie krwi

Jakie są objawy przewlekłej choroby nerek 

> Utrata apetytu: słaby apetyt na jedzenie, a nawet przekąski
> Wychudzenie: zmniejszające się tłuszcz i masa mięśniowa
> Większe zapotrzebowanie na płyny i częstsze oddawanie moczu: picie 
 więcej niż zwykle i oddawanie dużych ilości moczu, a czasami nawet brak 
 kontroli nad pęcherzem moczowym
> Wymioty: żywności, żółci lub nawet śluzu
> Zły stan sierści: połysk znika i/lub wypadają włosy
> Nieświeży oddech: wyraźny zapach wydobywający się z ust
> Odwodnienie: skóra nie odzyskuje gładkości po utworzeniu fałdu, nos 
 może być suchy
> Spowolnienie: kot jest senny i  ma zwiększone zapotrzebowanie na sen
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Prawidłowa diagnoza
Pierwsze potwierdzenie niedoczynności nerek u kota można uzyskać 
kontrolując mocz. Po analizie moczu, zaleca się wykonanie badania krwi. 
Podczas badania krwi lekarz weterynarii bada ilość odpadów, mierząc mocznik 
i kreatyninę. Kiedy funkcja nerek jest zmniejszona, odpady te mogą gromadzić 
się we krwi.

Jeśli badanie krwi wykaże, że kot cierpi na przewlekłą chorobę nerek, lekarz 
weterynarii opracuje plan leczenia. Niewydolność nerek jest skomplikowaną 
chorobą. Nerki regulują bowiem wiele różnych funkcji organizmu, na które 
mogą wpływać w różny sposób u każdego kota. Dla każdego zwierzęcia należy 
opracować indywidualny plan leczenia.

Jaka jest rola żywienia

Dieta jest podstawą leczenia kotów z niewydolnością nerek. Najważniejszymi 
właściwościami takich pokarmów dietetycznych jest niski poziom fosforu, 
który pomaga spowolnić postęp zużywania się nerek i niższa zawartość białka, 
aby zmniejszyć nagromadzenie odpadów w organizmie. Gdy niewydolność 
nie jest zaawansowana, zwykle wystarcza dieta nerkowa. Kiedy produkty 
odpadowe są poważnie podwyższone, kot ma zmniejszony apetyt, regularnie 
wymiotuje i / lub szybko się odwadnia, leki podaje się w połączeniu z dietą. 
Leki zmniejszają objawy wynikające z obniżonego funkcjonowania nerek. 
Leki te obejmują leki przeciwwymiotne, pobudzające apetyt i zmniejszające 
nadciśnienie.
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Bilans płynów
W przewlekłej chorobie nerek, nerki są mniej zdolne do koncentracji moczu 
i regulacji równowagi płynów. Jest to również powód, dla którego pacjenci 
z przewlekłą chorobą nerek piją zbyt często i częściej oddają mocz. Ważne 
jest, aby zapewnić wystarczającą ilość wody pitnej. Czasami koty cierpiące 
na przewlekłą chorobę nerek odwadniają się, nawet przy wystarczającej 
ilości wody. U pacjentów lekko odwodnionych leczenie infuzją podskórną 
jest często wystarczające. Ciężko odwodnieni pacjenci są zazwyczaj leczeni 
infuzją dożylną w nogę. W ten sposób płyn infuzyjny bezpośrednio dostaje się 
do krwioobiegu i przywraca równowagę płynów w organizmie, umożliwiając 
wydalanie produktów przemiany materii.
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Jakie dolegliwości mogą towarzyszyć chorobie?

Kot cierpiący na zaburzenia czynności nerek może mieć 
również inne problemy zdrowotne. Kiedy kot jest 
nadwrażliwy na określone składniki pokarmu, ważne jest, 
aby znaleźć karmę, która spełnia specyficzne wymagania 

zwierzęcia. Przeciwdziałanie tym dwóm problemom jest 
głównym celem żywności dietetycznej.

Czym jest nadwrażliwość na żywność?

O nadwrażliwości na żywność mówimy, gdy pewne składniki diety nie są 
tolerowane. Większość z nich jest wywołana białkami zwierzęcymi, z których 
najważniejsze to białka pochodzenia wołowego.

Jakie są objawy nadwrażliwości na żywność?

Objawy, które mogą wystąpić u kotów z nadwrażliwością na pokarm to: 
> Wymioty

> Biegunka lub wzdęcia

> Swędzenie, wypadanie włosów i/lub łuszczenie się

> Stany zapalne skóry np. zaczerwienienie

> Przewlekłe problemy z uchem

> Opóźnienie wzrostu u młodych zwierząt

> Kaszel, trudności w oddychaniu, nadmierne kichanie
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Objawy, które mogą wystąpić podczas jedzenia nieprzyswajalnych 
składników odżywczych to zazwyczaj swędzenie, wymioty lub biegunka. 
Często jednak zdarza się, że jedyną dolegliwością jest nawracająca infekcja 
ucha. Możliwe są również kombinacje problemów skórnych i jelitowych.

Jakie jest leczenie i rola żywienia

Potencjalnym nadwrażliwościom żywności można przeciwdziałać poprzez 
dostarczanie hipoalergicznego pokarmu dietetycznego. Jest to dieta, która 
składa się tylko z jednego źródła węglowodanów (np. gotowany ryż lub 
ziemniak) i jednego źródła białka (zwierzęcego), które nie było wcześniej 
obecne w diecie Twojego zwierzęcia. 

Celem karmienia kota dietą hipoalergiczną jest uwolnienie go od objawów i 
potwierdzenie, czy ma on nadwrażliwość na pokarm. Jest to ważne, ponieważ 
objawy nadwrażliwości pokarmowej są widoczne również w innych alergiach, 
takich jak alergia na pchły lub pyłki traw.

TROVET Renal (Venison) | RID

Renal (Venison) jest przeznaczony specjalnie dla dorosłych kotów z 
niewystarczającą czynnością nerek. Ma ograniczoną zawartość białka 
i zawiera mniej fosforu niż konwencjonalna dieta. Karma zapobiega 
gromadzeniu się produktów przemiany materii, redukuje obciążenie nerek 
i spowalnia postęp niewydolności nerek. Zastosowane białka są wysokiej 
jakości, co pozwala dostarczyć zwierzęciu odpowiednie aminokwasy, nie 
prowadząc do nadmiaru odpadów. Dodane kwasy tłuszczowe omega 3 (EPA 
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Cechy TROVET Renal (Venison) / RID:

> Wspomaga nerki w regulowaniu równowagi wody i elektrolitów w 
 organizmie oraz usuwaniu nieużytecznych metabolitów.

> Wysoka wartość biologiczna białka skutkuje niską zawartością 
 aminokwasów resztkowych.

> Kwasy tłuszczowe Omega 3 (EPA i DHA) pomagają zmniejszyć 
 nasilenie zapalenia nerek.

> Jest na bazie jednego białka zwierzęcego (dziczyzna) i jednego źródła 
 węglowodanów (ryż)

> Zapobiega reakcjom immunologicznym (alergia pokarmowa) lub 
 nieimmunologicznym (nietolerancja pokarmowa) w postaci 
 problemów skórnych i/lub trawiennych (biegunka, wymioty).

Dostępne opakowania:  

3kg, 500g oraz puszka 200g.

i DHA) pomagają zmniejszyć nasilenie zapalenia nerek. Składniki karmy Renal 
(Venison) dostarczają tak dużą energię, że koty o zmniejszonym apetycie mogą 
spożywać mniejszą ilość pokarmu i nadal są w stanie zaspokajać dzienne 
zapotrzebowanie na energię. Renal (Venison) jest oparta na tylko jednym 
źródle białka zwierzęcego (dziczyzna) i tylko jednym źródle węglowodanów 
(ryż) i dlatego najlepiej nadaje się dla dorosłych kotów z nadwrażliwością 
pokarmową.  
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Dostępne opakowania:  

3kg, 500g oraz puszka 200g.
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TROVET Renal & Oxalate

U zwierząt o obniżonej czynności nerek produkty przemiany materii są 
niewystarczająco wydalane, co może prowadzić do nudności. Koty są znane 
z tego, że są wybredne. Tak więc, zwłaszcza gdy kot cierpi na chorobę nerek, 
może być bardzo trudno znaleźć smaczne pożywienie dietetyczne. Obok Renal 
(Venison), firma TROVET oferuje również inne rodzaje diet nerkowych o nazwie 
Renal & Oxalate. Sucha i wilgotna karma Renal & Oxalate zawiera wiele źródeł 
białka i dlatego nie może być stosowana u kotów z nadwrażliwością na pokarm.
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Przysmaki TROVET 
Firma TROVET oferuje szeroki zakres dostosowanych do potrzeb kotów 
nagród. Większość przysmaków jest odpowiednia zarówno dla zdrowych 
kotów, jak i dla kotów o specjalnych wymaganiach dietetycznych lub diecie 
proponowanej przez lekarza weterynarii. Przekąski TROVET to ciasteczka o 
różnych kształtach, które są idealną nagrodą. Można je wykorzystać podczas 
treningu, po spacerze lub po prostu jako przekąskę.

Cechą szczególną smakołyków firmy TROVET jest to, że oprócz smaku, są one 
tak skomponowane, by dobrze pasowały do różnych diet. Podawanie 
tradycyjnych nagród kotom, które otrzymują pokarm dietetyczny, może 
negatywnie wpływać na skuteczność karmy. Dlatego należy starannie 
wybierać przysmak, który będzie idealnie dopasowany do sytuacji kota.
 
Właścicieli zwierząt odsyłamy także do bardziej 
szczegółowej broszury poświęconej tematowi 
przysmaków pod tytułem “Chcę dać swojemu psu lub 
kotu coś dodatkowego oprócz karmy 
dietetycznej... co teraz robię?” 
Można ją znaleźć w gabinecie 
weterynaryjnym lub u lekarza 
weterynarii.
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Notatki 
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Poznaj wszystkie produkty TROVET: 

www.KarmyTrovet.pl

Niezawodna i niedroga dieta pokarmowa
dla zwierząt domowych
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