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Farmina Vet Life Gastro-Intestinal
Ta nejlepší podpora pro blaho koček a psů 

trpících gastrointestinálními problémy.
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST - KOČKA
Aby bylo možné zhodnotit účinnost krmiva Farmina Vet Life 
Gastro-Intestinal, byl proveden podobný výzkum jako u psů, 
avšak s tím rozdílem, že doba sledování měla proměnlivé 
trvání od 7 do 30 dnů. Celkem se do výzkumu zapojilo 63 
koček, kterým bylo po celou dobu sledování podáváno 
výhradně krmivo Farmina Vet Life Gastro-Intestinal Feline. 
Při první návštěvě (Graf 3) vykazovala naprostá většina 
subjektů (75 %) různé formy průjmu, zatímco zvracení se 
objevilo přibližně u 1/5 subjektů (18 %). Oba výše uvedené 
klinické příznaky byly pozorovány u 9 ze 63 subjektů. Pouze 
u dvou subjektů se objevila zácpa, zatímco tři pacienti byli 
monitorováni po chirurgickém zákroku, přičemž neměli 
žádné zjevné příznaky.

. Graf 3 - Příznaky zaznamenané při první návštěvě

75 %

18 %

3 % 4 %

    

 průjem
 zvracení
 zácpa
 léčba po 
chirurgickém 
zákroku

Při první návštěvě se konzistence stolice téměř všech (91 %) 
pacientů pohybovala od měkké (34 %) po vodnatou (57 %), 
pouze 9 % mělo tuhou stolici.

Denní frekvence vylučování byla dvakrát, třikrát a vícekrát 
denně (23, 50 a 26 %). U pacientů, u kterých se vyskytlo 
zvracení, byl tento projev charakterizován zejména 
přítomností částečně stráveného či nestráveného krmiva 
a v několika případech i přítomností žlučových šťáv 
nebo bezoárů ze srsti; četnost výskytu se pohybovala od 
sporadického (56 %) po několikrát denně (44 %). Při druhé 
návštěvě, která proběhla po 2 týdnech, bylo u většiny 
pacientů (91 %) zaznamenáno první zlepšení konzistence 
stolice na tvrdou (37 %) až měkkou (54 %), zatímco u 
zbývajících 9 % byla stolice stále vodnatá.

U frekvence vylučování (Graf 4) bylo při druhé kontrole 
zaznamenáno výrazné zlepšení, kdy se četnost pohybovala 
od 1 až 2krát denně u 70 % případů (5 a 65 %), zatímco 
u zbývajících 27 % probíhalo vylučování stolice 3x denně 
nebo častěji (16 a 11 %)

I výskyt zvracení (Graf 5) výrazně poklesl. Tento projev se 
vyskytoval pouze u dvou zvířat, která zvracela jednou až 
několikrát denně. Při třetí návštěvě byla konzistence stolice 
normální, tuhá a stolice měla správný tvar u 80 % pacientů. 
U 16 % pacientů zůstala stolice měkká a u dvou pacientů 
byla extrémně tvrdá.

Frekvence vylučování se dále zlepšovala na 1 až 2krát 
denně u 79 % (26 a 53 %) a u zbývajících pacientů počet 
vylučování dosáhl maximálně 3. Zvracení zcela vymizelo u 
67 % pacientů a ve zbývajících případech se vyskytovalo 
pouze sporadicky kromě dvou pacientů, kteří při třetí 
návštěvě stále vykazovali denní frekvenci zvracení. 

Graf 5 - Vlastnosti  zvracení
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ZÁVĚR
Podle výsledků studie představuje používání výrobku 
Farmina Vet Life Gastro-intestinal účinnou léčbu hlavních 
příznaků souvisejících s problémy trávicího ústrojí u koček 
a psů.    

NUTRIČNÍ LÉČBA PRO KOČKY A PSY S ONEMOCNĚNÍMI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ.

Onemocnění trávicího ústrojí jsou u domácích zvířat velmi 
častým problémem a jejich klinické příznaky, které zahrnují 
zvracení, průjem, nadýmání, ztrátu hmotnosti či anorexii, 
jsou hlavními důvody, proč se jejich majitelé obracejí na 
veterináře.

V klinické veterinární praxi věnují veterináři těmto příznakům 
značnou pozornost, neboť jsou často vyvolány chronickými 
či rekurentními patologiemi. I přes pokrok v oblasti klinické 
diagnostiky a laboratorních metod v posledních letech se 
stále lze poměrně často setkat se subjekty s nespecifickými 
příznaky, jež jsou obtížně interpretovatelné. Hlavní příčiny 
onemocnění trávicího ústrojí mohou zahrnovat: stravu 
(nekvalitní nebo kontaminované krmivo, rychlou změnu 
typu krmiva, alergie či intolerance), parazity (prvoky a hlísty 
v gastrointestinálním tropismu, mezi které patří škrkavky, 
tasemnice a kokcidie), viry (Parvovirus a Coronavirus), 
bakterie (Escherichia coli a Clostridium perfringens), 
novotvary (adenokarcinomy a lymfomy), či mechanické 
obtíže (požití cizorodých předmětů a trichobezoáry). 

Léčebný přístup k onemocněním trávicího ústrojí se liší 
v závislosti na příčinách a závažnosti a může zahrnovat 
buď farmakologickou a/nebo chirurgickou léčbu; léčba 
jakéhokoliv onemocnění trávicího ústrojí však není úplná 
bez odpovídající doprovodné dietní léčby. V některých 
případech je samotné nasazení specifické nutriční podpory 
dostatečné pro úplné vyléčení, avšak i v případech, kdy jsou 
nezbytné jiné léčebné přístupy, přispívá následná specifická 
dieta ke snazšímu uzdravení.

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST - PES
Aby bylo možné zhodnotit účinnost krmiva Farmina Vet 
Life Gastro-Intestinal při různých onemocněních trávicího 
ústrojí u psů, byl pro praktické veterináře, kteří se do 
výzkumu zapojili, sestaven příslušný dotazník.

Dotazník byl rozdělen na čtyři části: první část se zabývala 
příznaky onemocnění, zatímco druhá část byla určena k 
zaznamenávání různých příznaků vyskytujících se během 
tří kontrol prováděných v pravidelných intervalech během 
hodnotícího období (30 dnů). Celkem se do výzkumu 
zapojilo 14 dospělých psů, kterým bylo po celou dobu 
sledování podáváno pouze krmivo Farmina Vet Life. Graf č. 
1 ilustruje příznaky zaznamenané během tří kontrol.

Při první návštěvě většina subjektů vykazovala silný průjem 
vedoucí ke ztrátě hmotnosti a projevy vyvolané poruchami 
absorpce stopových prvků (vypadávání srsti, lupy, slabost 
atd.).

Graf 1 - Příznaky zaznamenané u psů během zkušebního období
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Přes 40 % subjektů vykazovalo opakující se průjem, 
zatímco přibližně u 30 % subjektů se vyskytly příznaky 
související s poruchami trávení; 4 psi pak vykazovali 
příznaky malabsorpčního syndromu. Při první návštěvě 
všechny subjekty vykazovaly oproti normálu mírně nižší 
hmotnost a hodnocení tělesné kondice (BCS) (15,5 ± 8,5 
kg; BCS 3,6 / 9). 

Při druhé návštěvě, která se uskutečnila po 15 dnech, 
bylo u většiny subjektů zjištěno výrazné zlepšení kvality 
výkalů (menší počet vyprazdňování a nižší obsah vody 
ve stolici) a mírné zlepšení stavu pokud jde o výživu 
(15,9 ± 8,4 kg; BCS 3,7 / 9). Pouze u 4 psů nebylo ani přes 
výrazný nárůst hmotnosti zaznamenáno žádné zlepšení 
vlastností stolice. Při třetí návštěvě po 30 dnech léčby 
bylo u všech psů zaznamenáno výrazné zlepšení stavu 
pokud jde o výživu (16,6 ± 8,6 kg; BCS 3,8 / 9) a u všech 
psů se z kvantitativního hlediska zlepšila tvorba stolice, 
ačkoliv pouze 4 majitelé (28 %) sdělili, že zaznamenali 
další zlepšení konzistence stolice (Graf 2).

Figura 2 - Caratteristiche delle feci dei cani 

Graf 2 - Vlastnosti  stolice u psů
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Ta nejlepší podpora pro blaho koček a psů trpících gastrointestinálními problémy. Pro každý problém jedno řešení, to správné.

Graf 4 - Vlastnosti  stolice 
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Práce provedena ve spolupráci s Katedrou výživy a krmiv 
Univerzity Federica II. v Neapoli.

Práce provedena ve spolupráci s Katedrou výživy a krmiv 
Univerzity Federica II. v Neapoli.


