MOJE SZCZENIĘ
MA BIEGUNKĘ!
CO ROBIĆ?

Biegunka to nic innego jak oddawanie przez szczenię,
z większą niż zazwyczaj częstotliwością, rzadkiego,
nieuformowanego kału. Jeżeli dodatkowo podczas
biegunki występują nudności, a także wymioty, może
dojść do odwodnienia i osłabienia szczenięcia.

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY BIEGUNEK:
POKARMOWE
- gwałtowne zmiany karmy,
- pokarm niedostosowany do potrzeb zwierzęcia
(wiek, wielkość),
- nietolerancja pokarmowa niektórych składników.

INFEKCJE
- zakażenie wirusowe, bakteryjne lub grzybicze.

PASOŻYTNICZE
- obecność pasożytów wewnętrznych.

ZATRUCIA
- substancje toksyczne (detergenty,
środki ochrony roślin, leki).

STRES
- zmiany w otoczeniu zwierzęcia, brak realizacji
potrzeb gatunkowych, awersyjne szkolenie.

CHOROBY
- biegunki towarzyszące różnym chorobom układowym.

PAMIĘTAJ!
Biegunka jest szczególnie niebezpieczna dla szczeniąt!
Nieleczona może prowadzić do bezpośredniego
zagrożenia życia szczenięcia. Jeżeli niepokojące objawy
nasilają się, należy niezwłocznie udać się do lekarza
weterynarii, który ustali przyczynę biegunki i zaleci
odpowiednie leczenie.
Objawy, które powinny nas niepokoić:
+

wymioty,

+

luźny stolec (ze śladami śluzu i/lub krwi),

+

brak apetytu, apatia, osowiałość.

ODPOWIEDZIALNY WŁAŚCICIEL
- CZYLI JAK ZAPOBIEGAĆ BIEGUNKOM?
Szczenięta są szczególnie narażone na biegunki,
ponieważ ich układ odpornościowy dopiero się rozwija.
Socjalizacja młodych psów – przebywanie z innymi
psami, ludźmi, w nowych miejscach - zwiększa ryzyko
kontaktu ze szkodliwymi czynnikami.

PAMIĘTAJMY ZATEM O:
WIZYCIE KONTROLNEJ u lekarza weterynarii wkrótce
po przybyciu szczenięcia do naszego domu.
REGULARNYCH SZCZEPIENIACH OCHRONNYCH
I ODROBACZANIU SZCZENIĘCIA – zgodnie
z zaleceniami lekarza weterynarii.
PRZESTRZEGANIU OKRESU KWARANTANNY
POSZCZEPIENNEJ. W tym okresie szczenię powinno
przebywać wyłącznie w bezpiecznych miejscach,
w towarzystwie zaszczepionych, zdrowych psów
(dom, ogród, psie przedszkole).
DBANIU O BEZPIECZEŃSTWO PSA NA SPACERZE
i związanym z nim ryzykiem zatrucia. Psy naturalnie
poszukują wszędzie jedzenia, naucz więc psa
ignorowania znalezionego i podawanego przez obcych
pokarmu (poproś o pomoc trenera szkolenia psów)
lub naucz go nosić kaganiec.
PRAWIDŁOWYM DOBORZE KARMY o wysokiej
strawności, dostosowanej do potrzeb szczenięcia
– rasy, wielkości i wieku.
KONSULTACJI WETERYNARYJNEJ w razie nasilonych
objawów i/lub przewlekłych stanów biegunkowych.

CZYM KARMIĆ SZCZENIĘ PODCZAS BIEGUNKI?
Przede wszystkim należy zapewnić stały, nielimitowany
dostęp do świeżej wody - z uwagi na podwyższone
ryzyko niebezpiecznego odwodnienia organizmu
szczenięcia.

W CZASIE BIEGUNKI W ŻADNYM WYPADKU
NIE NALEŻY PODAWAĆ SZCZENIĘCIU:
+
+

+

produktów mlecznych – które mogą nasilić objawy,
leków przeciwbiegunkowych, bez konsultacji
z lekarzem weterynarii,
pokarmów, które mogą dodatkowo obciążać układ
pokarmowy szczenięcia.

Warto zdecydować się na dietę opracowaną specjalnie
dla szczeniąt z zaburzeniami pokarmowymi w postaci
biegunki ostrej lub przewlekłej, jak np. Gastro Intestinal
Junior firmy Royal Canin.
Początkowo, aż do momentu ustąpienia biegunki, karma
powinna być podawana kilka razy dziennie, w małych
porcjach, zgodnie z zaleceniami producenta.

ROLA DIETY GASTRO INTESTINAL JUNIOR
1. Pokrycie wysokich potrzeb energetycznych,
dzięki odpowiednim składnikom pokarmowym
o wysokiej przyswajalności - białkom i tłuszczom.
2. Dostarczenie optymalnych ilości oraz proporcji
wapnia i fosforu – składników mineralnych,
szczególnie ważnych dla rozwoju szkieletu.
3. Wzmocnienie odporności szczenięcia i wspomaganie
rozwoju układu immunologicznego.
4. Odpowiednia forma karmy (wielkość i tekstura
krokieta), zachęcająca szczenię do jedzenia.

GASTRO INTESTINAL JUNIOR
To specjalistyczna dieta Royal Canin®, opracowana dla psów
poniżej 1 roku życia z objawami ostrej/przewlekłej biegunki.
+ Dedykowana szczeniętom (do 12 miesiąca życia)
+ Odpowiednia dla psów wszystkich ras
+ Przywraca równowagę mikroflory jelitowej
+ Poprawia funkcjonowanie przewodu pokarmowego
+ Wzmacnia naturalne mechanizmy obronne szczeniąt

Wysoka
smakowitość
Krokiety łatwe
do namaczania
Maksymalna
strawność karmy

Dobór diety weterynaryjnej powinien zawsze zostać skonsultowany
z lekarzem weterynarii, który wcześniej zdiagnozował zwierzę
i uwzględnił ewentualne przeciwwskazania w dietoterapii.

JAK DŁUGO NALEŻY STOSOWAĆ DIETĘ GASTRO
INTESTINAL JUNIOR?
Dieta Gastro Intestinal powinna być stosowana przez co
najmniej 21 dni. Jest to czas niezbędny do regeneracji
kosmków jelitowych oraz regulacji pracy przewodu
pokarmowego.

PAMIĘTAJ!
Nieprawidłowe działanie kosmków jelitowych prowadzi
do zaburzeń wchłaniania i niedoborów składników
odżywczych w organizmie szczenięcia.

