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 Črevná flóra

V čreve ľudí a zvierat sa nachádza asi 10-krát viac malých mik-
roorganizmov, ako je v  tele buniek, u ľudí je to približne 1,5 kg 
baktérií. Nie sú škodlivé pre telo, ale naopak, sú veľmi užitočné. 
„Dobré“ baktérie majú pozitívny vplyv na črevné zdravie, súťažia 
s choroboplodnými zárodkami o potravu a priestor a vo väčšine 
prípadov ich môžu potlačiť.
Medzi úlohy črevnej flóry patrí podpora trávenia, potlačenie cho-
roboplodných zárodkov a stimulácia imunitného systému.
Zdravá črevná flóra dokáže tieto úlohy prevziať bez námahy, ale 
keď sa naruší rovnováha, výsledkom sú tráviace problémy, najmä 
nadúvanie a hnačka.

 Čo je nadúvanie?

Nadúvanie je zvýšená produkcia a uvoľňovanie črevných plynov. 
Tieto môžu za určitých okolností nepríjemne zapáchať. Príleži-
tostná plynatosť nie je dôvodom na znepokojenie, často je spôso-
bená príjmom niektorých zložiek potravy alebo zápchou.
Ak však zviera trpí plynatosťou opakovane, môže v dôsledku tlaku 
pociťovať diskomfort . Na jednej strane silná plynatosť môže byť 
sprevádzaná kŕčovitou bolesťou brucha, na druhej strane zápach 
je nepríjemný pre samotného majiteľa . Aby sa mohla začať vhod-
ná liečba, je potrebné zistiť príčinu.

 Čo je to hnačka?

O  hnačke hovoríme, ak má zviera trus  viac ako 3 krát denne 
a konzistencia trusu je kašovitá až vodnatá.

 Príčiny hnačky

Ak dôjde k  narušeniu rovnováhy normálnej črevnej flóry, psi a 
mačky môžu dostať hnačku.

Príčiny sú rôzne:
Dietetické chyby: Nie každá ľudská strava je vhodná aj pre naše 
zvieratá. Kŕmenie zvyškov jedla od stola alebo podávanie slad-
kostí, príp. zemiakových lupienkov, atď. môže spôsobiť tráviace 
problémy. Veľmi citliví psi a mačky reagujú na zmenu krmiva (iná 
značka alebo druh) hnačkou. Pre niektoré zvieratá, stačí aj mierna 
zmena receptúry zo strany výrobcu krmiva, na spustenie ťažkých 
tráviacich problémov.

 Príjem nevhodnej 
 potravy:

Najmä psi majú tendenciu vonku jesť nezrelé alebo zhnité ovocie. 
Tiež pitie slanej alebo stojatej vody v lete alebo jedenie snehu v 
zime často spôsobuje tráviace poruchy od zvracania až po hnačku. 
U mačiek spôsobuje tráviace problémy jedenie nevhodných rast-
lín alebo chlpov pri čistení sa.

Alergie: Tak ako u ľudí, počet alergiou postihnutých psov a mačiek 
sa výrazne zvýšil. Potravinové alergie sú preto často príčinou pre-
trvávajúcej alebo opakovanej hnačky.

Stres: cestovanie, separačná úzkosť, noví členovia rodiny, hluk , 
ale aj vystresovaní majitelia , môžu našim zvieracím miláčikom 
spôsobiť stres a následne tráviace poruchy.

Lieky: Hnačka môže byť vedľajším účinkom podávania liekov, 
najmä ak sa podávajú lieky proti bolesti alebo antibiotiká. Zvlášť 

 Príčiny nadúvania

Príčiny často súvisia s kŕmením. Veľmi často je príčinou nadúva-
nia ťažko stráviteľné krmivo. Toto nie je dobre rozložené a tak 
sa nedostatočne spracovaná natrávenina dostane do koncovej 
časti čreva, kde ju rozkladajú baktérie. Tým vznikajú plyny, ktoré 
hnilobne zapáchajú. Aj náhla zmena potravy alebo potravinová 
neznášanlivosť môžu spôsobiť nadúvanie. V určitých prípadoch 
môže byť nadúvanie tiež príznakom závažných ochorení, napr. 
zápalu pankreasu alebo čreva.

Čo je nadúvanie Čo je to hnačka?

problematické je v tomto ohľade podávanie antibiotík, tieto ne-
rozlišujú medzi dobrými a patogénnymi črevnými baktériami, 
takže aj veľká časť dobrej črevnej flóry umiera.
Iné: Ďalšími príčinami hnačky sú otravy, infekcie spôsobené 
baktériami, vírusmi, hubami alebo črevnými parazitmi, ako 
napríklad giardie alebo červy. Iné metabolické ochorenia, napr. 
ochorenia pečene alebo pankreasu môžu spôsobiť problémy v 
tráviacom trakte.

 Liečba hnačky

Pretože príčiny hnačky sú rôzne, prípad od prípadu je potrebný 
individuálny prístup k liečbe.

V prvom rade je dôležité dostať sa na koreň vyvolávajúcej príčine 
ochorenia a túto zastaviť. V prípade ťažkej alebo dlhodobej hnač-
ky je nevyhnutná návšteva veterinára. V prítomnosti vyvolávaj-
úceho ochorenia, ako je napr. infekcia alebo otrava, je potrebné 
ošetrenie veterinárnym lekárom.

Aj keď sa nezistí žiadna špecifická príčina, pretrvávajúca hnačka 
sa musí liečiť čo najrýchlejšie, pretože ide o závažnú chorobu, 
ktorá môže byť potenciálne život ohrozujúca. Hnačka vedie k 
strate tekutín a elektrolytov, ako aj k nedostatočnému zásobo-
vaniu energiou, pretože sa nedokážu vstrebávať živiny. To môže 
mať vážne následky: acidobázická rovnováha je narušená a zvi-
era je dehydrované. V takomto prípade vykoná veterinárny lekár 
potrebné protiopatrenia.

Veľký význam pri liečbe hnačky má diétne kŕmenie a tu je v kaž-
dom prípade potrebný majiteľ spoločenského zvieratka.

 Tip:

V prípadoch miernej hnačky môže  pomôcť diétne kŕmenie.

V prípade úpornej, krvavej alebo dlhodobej hnačky je potrebné vy-
hľadať pomoc veterinárneho lekára. Platí to najmä pre šteniatka, 
staré a chronicky choré psy, pretože nemajú veľké rezervy.
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Správna diéta

Ak chcete zastaviť akútnu hnačku, je dôležité odbremeniť črevo. 
Psy by preto nemali dostávať pevnú potravu počas 12-24 hodín. 
Nevyhnutný je však neobmedzený prístup k čerstvej vode a musí 
sa zabezpečiť, aby pes prijímal dostatok tekutín.

Príklad domácej diétnej 
potravy  pre psov:

 ⅓ varené kuracie mäso  
 bez kože

 ⅓  nízkotučný syr alebo  
 tvaroh

  ⅓ varená ryža

Po tejto jednodňovej hladovke môžeme psovi ponúknuť ľahko 
stráviteľný pokrm, do vymiznutia príznakov . V ideálnom prípade 
sa podáva niekoľko malých porcií. Tieto by mali mať izbovú 
teplotu, aby zbytočne nezaťažovali tráviaci trakt.
Na rozdiel od psov, by mačky nemali hladovať, kedže to môže 
spôsobiť metabolické poruchy. Mačkám sa odporúča podávať 
niekoľko malých porcií denne. Chuť do jedla môžeme u  mačky 
podporiť podávaním mierne zohriateho jedla. Zohriatím sa 
zvýrazní vôňa, ktorá u mačky stimuluje apetít.
Mačky nevedia dostatočne dobre stráviť sacharidy, takže dávať 
ryžu, cestoviny alebo zemiaky sa neodporúča.
Vo veterinárnej praxi sú k dispozícii hotové diétne krmivá, ktoré 
spĺňajú potreby psov a mačiek s tráviacimi  ochoreniami.

Príklad domácej diétnej
stravy pre mačky:

 ⅓ varené kuracie mäso  
 bez kože

 ⅓ nízkotučný tvaroh 
 alebo syr

 ⅓ do mäkka uvarená  
 mrkva

Diétne doplnky krmív

Pri tráviacich problémoch má význam použitie prípravku, ktorý 
absorbuje prebytočnú vodu v čreve, viaže patogény, chráni 
poškodenú črevnú sliznicu a stabilizuje črevnú flóru.

Probiotiká

Na obnovu črevnej flóry, sa môžu použiť probiotiká. To je vhodné 
najmä u zvierat, ktoré opakovane trpia poruchami trávenia. 
Ak má pes alebo mačka často hnačku, vzniká začarovaný kruh: 
zdravá črevná flóra je nevyhnutná pre zdravie čriev. V dôsledku 
hnačky dochádza k poškodeniu črevnej flóry, čo zase spôsobuje 
hnačku. V tomto prípade môžu pomôcť opatrenia na stabilizáciu 
črevnej flóry. Dlhodobé podávanie probiotík obnovuje črevnú 
flóru, chráni črevnú sliznicu a stimuluje a podporuje imunitný 
systém.

Prebiotiká / Probiotiká / 
Synbiotiká: Čo je to?

Často sa hovorí o pojmoch prebiotiká, probiotiká a synbiotiká          
v súvislosti s črevom. Čo to však znamená?

Probiotiká sú živé mikroorganizmy ,ktoré majú prospešný vplyv 
na zdravotný stav. Zabezpečujú zdravú črevnú flóru a stimulujú 
imunitný systém. Na dosiahnutie dlhodobého účinku  je potrebné  
ich podávať najmenej 4 - 6 týždňov.

Prebiotiká sú nestráviteľné zložky potravy (vláknina), ktorými sa 
živia dobré črevné baktérie. 

Synbiotiká  sú kombinované prípravky zložené z pre- a probiotík. 
Okrem živých mikroorganizmov  obsahujú aj vlákninu.



Pomoc 
pri hnačke
a nadúvaní

Doplnok výživy na zmiernenie 
akútnych porúch črevnej absorpcie 
alebo na stabilizáciu črevnej flóry

Dia Tab®, Dia Paste® PRO 
Dia Tab® PRO, 
a DiarPositiv® PRO 

sú komplexné dietetické výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na 
pomoc pri tráviacich problémoch.

Dia Tab®  

pre psov a mačky ako aj Dia Feli® pre mačky sú špeciálne určené 
na krátkodobé použitie počas akútnej hnačky a po nej. Vďaka 
svojej vysokej schopnosti viazať vodu  veľmi rýchlo dochádza 
k spevneniu výkalov. Okrem toho je chránená črevná sliznica               
a podporená črevná flóra.

DiarPositiv® PRO
má podobné zloženie ako DIaTab PRO navyše s obsahom butyrátu 
sodného. Je určená na zmiernenie akútnych porúch vstrebávania 
z čriev.
- chráni a upokojuje črevnú sliznicu 
- Butyrát je dôležitým zdrojom energie pre bunky v črevnej  
   sliznici a pomáha posilňovať črevnú bariéru
- vysoký obsah elektrolytov
- viaže baktérie, vírusy a toxíny
- vysoký obsah protopectínov, pectínov  a bentonitu,
- probiotikum a prebiotikum

Dia Tab® PRO 
a Dia Paste® PRO 

je pre-a probiotikum pre psov a mačky špeciálne určené 
na dlhodobé používanie pri hnačke. Pomáha rýchlo zlepšiť 
konzistenciu trusu, ale slúži predovšetkým na obnovu                                 
a stabilizáciu zdravej črevnej flóry. Dia Tab® PRO môže byť tiež 
použitý na obnovu črevnej flóry po liečbe antibiotikami.

Zloženie Dia Tab® PRO, Dia paste® PRO

Enterococcus faecium je probiotická baktéria kyseliny mliečnej, 
ktorá ako živý mikroorganizmus má pozitívny vplyv na črevnú 
flóru, obnovuje ju a podporuje imunitný systém.

Prebiotické fruktooligosacharidy a semená rohovníka obyčajného 
slúžia ako živiny pre rast dobrých mikroorganizmov v čreve a tým 
prispievajú k udržaniu zdravej črevnej flóry.

Bentonit vytvára na sliznici čreva ochrannú vrstvu. Toxické látky       
a patogény sa ukladujú v bentonite a tým sa stávajú neškodnými. 
Vďaka silnej schopnosti viazať vodu, zlepšuje konzistenciu 
výkalov.

Tenké črevo

Hrubé črevo



Zakúpite u svojho veterinárneho lekára 
a vo vybraných lekárňach.

Podrobné informácie 
o produktoch nájdete 
aj na adrese
www.catopharm.sk


