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Získejte více informací o

ALERGII 
NA KRMIVO

U VAŠEHO PSA



Co je alergie na krmivo?

Stejně jako lidé, i někteří psi jsou již od narození citlivější 

než ostatní a častěji trpí alergiemi. Zatímco u člověka jsou 

hlavními příznaky alergie kýchání a podráždění očí, u psů 

alergie většinou dráždí kůži a vyvolává svědění nebo střevní 

potíže jako např. průjem.

Alergie na krmivo je nepřiměřená reakce imunitního systému

na určitou složku krmiva, většinou na bílkovinu. I když se 

může rozvinout v jakémkoliv věku, většinou je diagnostikována 

u psů mladších 3 let. Alergie na krmivo se objevuje u všech 

plemen psů.

V oblasti alergie na krmivo a její terapie u psů byla v poslední

době učiněna řada pokroků. K dispozici jsou speciální dietní

krmiva, např. Canine HA Hypoallergenic, která hrají zásadní 

roli v léčbě těchto alergií.



Alergie na krmivo                     
nebo nesnášenlivost krmiva?

Při alergii na krmivo dochází k nepřiměřené reakci imu-

nitního systému. Imunitní odpověď za normálních okolností 

zajišťuje obranu organismu proti vetřelcům, jako jsou viry 

nebo bakterie. Občas se však může stát, že imunitní systém 

reaguje abnormálně na látky (např. na krmivo), které jsou 

běžně považovány za neškodné. 

Nesnášenlivost krmiva se od alergie na krmivo liší v tom, 

že při ní nevstupuje do hry imunitní systém. Někteří psi 

(stejně jako někteří lidé) například nedokáží strávit laktózu 

(mléčný cukr). Pokud vypijí příliš mnoho mléka, mohou dostat 

průjem. Uvedená vedlejší reakce ovšem nesouvisí s imunitním 

systémem. 

Na otázku, proč u některých jedinců vzniká imunitní reakce 

(„přecitlivělost“) na bílkoviny z potravy, zatím nemáme 

uspokojivou odpověď. Některé alergie vznikají v důsledku 

abnormalit trávicího traktu, kvůli nimž je imunitní systém 

vystavován vlivu bílkovin, které se běžně střevem v nez-

měněné podobě nevstřebávají.



Jaké jsou příznaky alergie              
na krmivo?

Příznaky alergie na krmivo se většinou objevují celoročně                  

(na rozdíl od pylových alergií, které jsou výraznější v létě).                   

Jedná se o kožní projevy a/nebo postižení trávicího traktu.                                      

Mezi kožní příznaky patří: 

Svědění (zejména v oblasti uší, obličejové části, 

končetin, ocasu a břicha) 

Zarudnutí kůže 

Kožní infekce

 
Grafické znázornění kůže psa postiženého 
alergií na krmivo:

Lupy
Zarudnutí

Chlupový

váček



Příznaky postižení trávicího traktu: 

Plynatost 

Přetrvávající zvracení  

Přetrvávající průjem  

Hubnutí

Tyto příznaky nejsou specifické pro alergie na krmivo                       

a vyskytují se u široké škály jiných kožních a střevních 

potíží. Váš veterinář navrhne provedení dalších vyšetření                 

s cílem zjistit primární příčinu těchto příznaků.

Jakým způsobem veterinář 
diagnostikuje alergii                      
na krmivo?

Jedinou spolehlivou metodou, jak u psů diagnostikovat 

alergii na krmivo, je podávání speciální „eliminační diety“. 

Konkrétně se jedná o dietu, která zabraňuje vyvolání imu-

nitní reakce organismu na složky krmiva. 

Dietní krmivo Canine HA Hypoallergenic obsahuje pouze 

jeden zdroj bílkoviny a sacharidu, obsažená bílkovina je 

navíc rozštěpena (procesem zvaným hydrolýza) na mini-

aturní částečky, které jsou příliš malé na to, aby mohly 

vyvolat imunitní odpověď. Tento postup je všeobecně 

považován za optimální schéma eliminačního testu (ob-

dobí podávání eliminační diety).

považován 

dobí podává



Výhody podávání dietního 
krmiva Canine HA 
Hypoallergenic:

Jeden zdroj hydrolyzované bílkoviny  
Bílkovina je rozložena na miniaturní 

částečky, které jsou příliš malé na to, 

aby mohly vyvolat imunitní reakci.

Čištěné sacharidy  
Snižují riziko výskytu alergické 

reakce.

Zvýšený obsah omega-3 mastných 
kyselin 

Pomáhají zmírňovat kožní zánět.

Pokud se veterinář domnívá, že váš pes má alergii na krmivo, 

doporučí Vám, abyste psovi podávali výlučně „eliminační 

dietu“, například Canine HA Hypoallergenic, po dobu 6-12 

týdnů. 

Po dobu podávání eliminační diety je naprosto nezbytné, 

aby pes nedostával žádnou jinou potravu ani pamlsky, které 

by mohly být zdrojem dalších alergických reakcí. Pokud 

během podávání speciální stravy příznaky vymizí, je velmi 

pravděpodobné, že jejich příčinou byla alergie na krmivo. 

Diagnózu je možné v případě potřeby potvrdit tak, že pes 

bude nějaký čas dostávat původní stravu.  Pokud se příznaky 

vrátí, diagnóza byla správná.

Dlouhodobá léčba alergie               
na krmivo

Dlouhodobá léčba příznaků alergie na krmivo u psů je zalo-       

žena na vyloučení krmiv, na které je zvíře alergické. Canine 

HA Hypoallergenic je kompletní a vyvážené dietní krmivo 

vhodné jako udržovací dieta pro dospělé psy i pro výživu      

v období růstu štěňat. Proto ho lze podávat psům i štěňatům 

dlouhodobě a trvale. Další možností je vyzkoušet krmiva 

obsahující méně zdrojů bílkovin a sledovat, zda příznaky 

vymizí. Každé takové krmivo musí být podáváno dostatečně 

dlouho, aby se potvrdilo, že je pro daného psa vhodné, a že 

nevyvolává žádné alergické reakce.



Purina - značka, které můžete 
důvěřovat. 

Dietní krmivo Canine HA Hypoallergenic spolehlivě 

poskytuje vašemu psovi optimální výživu a zároveň 

minimalizuje riziko alergií na krmivo. Na vývoji dietních 

krmiv PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS se podílí 

zkušené výzkumné týmy, které využívají nejnovější poznatky 

v oblasti vědy s cílem vytvořit maximálně inovativní                          

a účinné receptury.

Pokyny pro podávání krmiva  
Canine HA Hypoallergenic

Tento krmný režim slouží pouze jako vodítko. Krmnou dávku 

upravte tak, aby si pes zachoval optimální tělesnou hmotnost – 

svou roli v tomto ohledu hrají faktory jako jsou prostředí, fyzická 

aktivita, tělesná kondice a plemeno. Pes musí mít denně                       

k dispozici čerstvou pitnou vodu v čisté nádobě. Dietní krmivo 

Canine HA Hypoallergenic je vhodné také pro štěňata –            

pokyny ke krmení štěňat Vám poskytne veterinář.

Na každých dalších 5 kg tělesné hmotnosti přidejte 35 g krmiva denně.

KRMNÝ NÁVOD:

Tělesná 

hmotnost 

(kg)

Denní krmná dávka (udržovací dávka)

Pouze 

granule 

(g/den)

Pouze 

konzervy 

(ks/den)

Kombinované krmení

granule + konzervy

Granule  

(g/den)

Konzervy  

(ks/den)

2,5 70 20 ½

5 110 1 60 ½

10 175 75 1

15 230 130 1

25 325 120 2

35 410  205 2

45 485 280 2

70 655  245 3

43/

43/1

31/2

41/3

4

43/4

31/6



®

®

Pro více informací kontaktujte svého veterinárního lékaře. 

Údaje o veterinární klinice:


