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KRMENÍ ELIMINAČNÍ DIETOU
1. Dieta sestává pouze z jednoho sacharidového (karbohydrátového) zdroje plus
vody. Nepoužívejte k vaření masa máslo ani margariny, žádné koření kromě
malého množství soli. Z masa odstraňte přebytečný tuk. Nejvhodnější
příprava masa je vaření. K vařené rýži nebo bramborám lze přidat vývar
z připravovaného masa. Poměr masa ku bramborám nebo rýži by měl být 1:3.
K dietě lze přidat syntetické vitamíny (Spofavit) a lžičku slunečnicového
oleje.
V případě, že krmíte kompletní granulovanou hypoalergenní dietu, není
třeba přidávat žádné vitamíny.
2. Nejčastěji používané diety jsou: Jako zdroj bílkoviny jehněčí, králík, krůta,
ryba, jako zdroj škrobu (sacharidů) brambory nebo rýže.
3. Dietu je nutno podávat po dobu 6-8 týdnů.
4. Pokud chcete podávat pacientovi jakékoli pamlsky,lze použít pouze kousek
masa, které je obsaženo v hypoalergenní dietě, příp.brambory, neochucené
hranolky.
5. Informujte celou domácnost o nezbytnosti dodržení diety!
6. Vaše zvíře se po dobu diety nesmí dostat k žádnému jinému zdroji zdroji
krmiva nebo k odpadkům.
7. Pokud jdete na procházku, pes musí být stále na vodítku (zabráníte tím
sbírání kouskůjídla při venčení.
8. Pamatujte!!! Pokud vaše zvíře pozře cokoli jiného než dietu, vystavujete se
riziku, že získáme zkreslené výsledky a nemusíme diagnostikovat tím pádem
příčinu onemocnění. Veškerý čas a prostředky jsou pak investovány zbytečně.
9. Za 6-9 týdnů (neurčí- li ošetřující lékař jinak) nás kontaktujte. Tuto dietu
nelze krmit celoživotně- nejedná se o vyváženou stravu!!
10. Všímejte si příznaků svědění u zvířete. Měřte svědivost na stupnici od jedné
k desíti, s tím, že desítka je stupeň před nasazením hypoalergenní diety.
Všímejte si též lokalizace svědivosti.
11. Někdy se stane, že pacient nechce hypoalergenní dietu příjmat (zejména
kočky).I přesto vytrvejte s podáváním diety. Většina pacientů za několik málo
dní začne krmivo přijímat. Nutná je opatrnost u obtloustlých koček, které
z hlediskam možných komplikací při déletrvající hladovce nelze nechat
hladovět déle než 2-3 dny.
12. Pokud se u pacienta objeví řídká stolice, zvyšte množství rýže nebo brambor
(podle toho co podáváte). Velmi zřídka může přechodně dojít též ke zvracení.

