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u psů a koček
scFOS
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(FRUKTO-OLIGOSACHARIDY
A SPECIFICKÝ ELEKTROLYTICKÝ KOMPLEX)
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Akutní střevní
absorpční poruchy
jsou spojeny s průjmem

ABNORMÁLNÍ GASTROINTESTINÁLNÍ
MOTILTA

POŠKOZENÍ PERMEABILITY

Akutní průjem je nespecifickým symptomem změněné střevní absorpce, spojene se zvýšeným obsahem
vody ve stolici často v kombinaci se zvýšenou frekvencí defekace.

SLIZNICE

Další běžná příčina je spojena se změněnou propustnosti slizniční bariéry střeva (epiteliální spoje,
lymfatický a cévní systém sliznice, lokální imunitní
systém), sekundární střevní onemocnění charakterizované erozí, ulcerací a záněty sliznice

SEKREČNÍ

Nástupu akutního průjmu lze
připisovat čtyři základní mechanismy 6,13,14, které mohou
být také použity pro jeho patogenní klasifikaci.

OSMOTICKÝ

relativně neobvyklá forma, vyskytuje se s velkými objemy tekutých výkalů a rychlým objevem
dehydratace
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Je-li střevo poškozemo
existuje nerovnováha mezi
saprofyty (S) a patogeny (P),
především těch druhých.

+
-

Nejčastější forma průjmu u psů
a koček, vyplývá z pasivní difúze
vody v lumen střeva, jako sekundární projev přítomnosti ne-absorbovaných živin.

Bakterie

není běžné onemocnění u psů a koček
a vede obvykle k následnému rychlému
průchodu střevem současně se sníženou frekvencí rytmických segmentových
kontrakcí.
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POŠKOZENÉ STŘEVO

+

Toxiny

Střevní
epitel

Bez ohledu na příčinu a mechanismus je průjem
spojen s 6,13,14,19,30,31:
Ztrátou vody a elektrolytů
Sníženou absorpcí živin

V normálním střevě existuje
rovnováha mezi patogeny (P)
a (saprofyty (S)

Změnou střevní bakteriální flóry
(nerovnováha mezi saprofytickými a patogeními bakteriemí)

NORMÁLNÍ STŘEVO
P

S

Krevní
cévy

Narušenou fermentací a změnou pH.
Narušenou lokalní imunitou

2

FOS
Pro normalizaci střevní rovnováhy
a funkcí
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ZVÝŠENÍ PRODUKCE SCFA (Mastné kyseliny s krátkým řetezcem)37

S scFOS, se zvýší produkce propionátu,
butyrátu a laktátu
Acetát

Propionát

600

µmol/g faecal DM

:
Fruktooligosacharidy s krátkým řetězcem (scFOS) jsou vlákninou s prebiotickým účinkem: jejich selektivní fermentace vyvolává specické změny jak ve
.
složení, tak i funkčnosti střevní mikroflóry, což přináší benefiční účinek hos1,11,21
.
titeli

400

Účinek scFOS na fekální
mikrobiální populaci u psů

Laktát

41,7

Kontrola

58,2

2,7
40,8
83,6

scFOS
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Laktát
Butyrát
Propionát

119,6

300

10,5
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200

309,4

337,0

100

9,5
9
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Kontrola

Odkud pocházejí?

8,5

scFOS

20 psům (Pointři) byly podávany 0,8% scFOS po dobu
28 dní, drůhé skupině podávany nebyly.

Profeed® se získává z cukrové řepy,
pomocí bio-enzymatické reakce

S scFOS je růst C. perfringens nižší, zatímco růst bifidobakterií a laktobacilů
je posílen

Log CFU/ml

Co jsou?

500

Butyrát

EXKLUZIVNÍ KOMPETICE
S PATOGENY37
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Celkové anaeroby Celkové aeroby Bifidobakterie Laktobacily C. Prefringens

20 psům (Pointři) byly podávany 0,8% scFOS po dobu 28 dní.

(G)

Glukóza

Fruktofuranosidáza

(F)

Fruktóza
Sacharóza

GF2

Inulin se získává z kořenů čekanky

4

GF3

REDUKCE ZAPÁCHAJÍCÍCH SLOŽEK

INTEGRITA SLIZNIČNÍHO EPITELU

5

GF4

DP (stupeň polymerace) mezi 2 a 60

Frukto-oligosacharidy
s krátkým řetezcem =

Oligofruktóza je produkována hydrolýzou molekul inulínu
DP (stupeň polymerace) mezi 2 a 20

Amoniak, alifatické aminy, indoly, fenoly,
sloučeniny síry
Formování skatolu

scFOS

Bakterie

scFOS

scFOS
Kontrola

Butyrát

Co je prebiotický index?
Nejnižší účinná dávka
2.5 g
2.5 g
5g

scFOS
GOS (Galacto-oligosaccharides)
Inulin

Apoptóza

Prebiotický index

log10

8.6
8.8
8.1

(

(final CFU/g – initial CFU/g)
Dose (g/d)

)

Kontrolní dieta

Butyrát

Méně dostupný substrát
pro bakterie

100 μm

Zlepšení slizniční struktury zadního trávicího traktu u selat krmených scFOS.

Robertfroid, 2007

Formování skatolu

Prebiotický index vyjadřuje vztah mezi nárůstem absolutního počtu bifidobakterií a podané dávky (Robertfroid, 2007; Gibson e Rastall, 2005). ScFOS mají velmi vyso- .
ký prebiotický index, větší než inulin.
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Le Bourgot et al., 2014

POSILENÍ IMUNITNÍHO STAVU

Suplementace 1% scFOS stimuluje imunitu u kojících fen a štěňat (Adogony et al 2007).

Jak učinkují?
Buňky kolonu
Lumen
SCFA

Frukto-oligosacharidy s krátkým
řetezcem scFOS

Rovnováha
mikroflóry
Interaction

GF2
GF3

Kontrola

Metabolismus trávení
Imunita
Citlivost k inulínu
Aktivita mikroflóry
(Ménězapáchající
fekální složky)
Růst

Účinky scFOS na specifickou
BBS Ig hladinu v nosním sekretu
očkovaných štěňat
Kontrola

1% scFOS

2,5

Po celé období,
p-hodnota
<0,01 ve srovnání s kontrolní dietou

2
1,5
1
0,5

GF4

Velká intestinální sliznice

1% scFOS

0,14

3

0,12

*

0,1

optical density

FYZIOLOGICKÁ RELEVANCE scFOS
BAKTERIÁLNÍ METABOLISMUS

lgM (mg/ml)

1

Účinky scFOS
na koncentraci IgM
v mlezivu a mléku fen

0,08
0,06
0,04
0,02
0

0

Kolostrum

Mléko d4

Mléko d14

Mléko d28

d21

d35

P-hodnota =
0,18 ve srovnání s kontrolní
dietou

MOS (Mannan-oligosacharidy

HECOTM: specifický elektrolytický komplex
k obnovení správné elektrolytové rovnováhy

Odvozené ze stěn kvasinek Saccharomices cerevisiae, MOS zvyšují prebiotické působení scFOS 6,13,14, snížUJÍ produkcI fekálních hnilobných látek 36,37
a stimulují lokální imunitu 37.
REDUKCE ZAPÁCHAJÍCÍCH
SLOŽEK

Ileální IgA mg / g DM (sušina)
14

3

12

2,5

10

2

8

1,5

Doplňkové krmivo ke
zvláštním účelům výživy
pro psy a kočky
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1

4

0,5

2

0

Ileální IgA mg / g CP (hrubý protein)

Bibliography

mg/g

µmol/g faecal DM

scFOS

0

Indol

Celkové fenoly

Celkové indoly & fenoly

6,19,30,31
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HECO™ formulován v souladu s oficiálními doporučeními
, poskytuje
p
e o f th e
přísun elektrolytů
nezbytný pro správný metabolismus, které postrádají
y
během akutních poruch. střevní absorpce 6,13,14,1

Účinky scFOS a MOS
na koncetraci střevní
sekreční IgA

3,5

6,19,30,31

• Hořčík, vápník a fosfor jsou reabsorbovány střevní stěnou v menší míře

FOS a MOS maji synergický účinek
na imunitu u psů po doplňování
14dní 37.

Účinky scFOS na fekální
hnilobné látky u psů
MOS

• Sodík a draslík se ztrací ve stolici z důvodu nadměrné sekrece

IMUNITNÍ SYSTÉM

Srovnání s MOS po doplňování
po 14 dnů 36,37

Kontrola

Změny saprofytické mikroflóry, bakteriální infekce nebo parazitózy vyvolávají průjmy, provázející ztráta vody a elektrolytů6.

Kontrola

FOS 0,5%

MOS 0,5%

FOS +MOS

Enterococcus faecium (NCIMB 10415)
pro regulaci střevní bakteriální populace
Ztráta rovnováhy střevní mikroflóry podporuje přemnožení patogenních bakterií,
ovlivňuje fyziologii a funkčnost gastrointestinálního traktu 2,5,17,23,25,33,38
• Jediným bakteriálním kmenem schváleným pro
použití u psů a koček 8,9 Enterococcus faecium
NCIMB 10415 je gram + bakterie, která může přežít a
kolonizovat gastrointestinální trakt psů a koček 4,5,7.

Florentero® může být použito ke snížení
akutní poruchy vstřebávání, charakterizované průjmem a jako nutriční podpora
pro normální a účinou střevní mikroflóru
během akutního průjmu a následného
období zotavení.

Složení tablet

Složení pasty

Fruktoligosacharidy 4.1.14, kvasnice a podobné výrobky a pivovarské kvasnice (získané ze Saccharomyces cerevisiae) 12.1.5, Mono a diglyceridy mastných kyselin (Gliceryl dibehenát) 13.6.9, magnesium-stearát 11.2.10, pyrofosfát sodný 03.11.13, chlorid sodný 11.4.1, Lupin s vysokým obsahem bílkovin
3.9.7, síran draselný 11.2.9, fosforečnan vápenatý 11.3.1, oxid hořečnatý 11.2.1,
slunečnicový olej 2.20.1, dextrin 13.3.5 Doplňky na kg: Vitaminy, provitaminy
a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem: Niacinamide 3a315 19200 mg - thiamin hydrochlorid 3a820 2500 mg - pyridoxin
hydrochlorid 3a831 800 mg - Riboflavin 640 mg - Vitamin E / all-rac-alfa-tokoferol acetát 3a700 8UI, Emulsifikátory, stabilizátory, zahušťovada a
želírujících látky: Mikrokrystalická celulóza, E460 323,800 mg - Lecitin E 322
30,000 mg Pojivové, protispékavé látky a koagulanty: oxid křemičitý E551b
6700 mg Zootechnický doplněk: - stabilizační flora: Enterococcus faecium
DSM 10663 / NCIMB 10415 4b1707 (3.5x1010 CFU / g) mg 16.200 mg.

Fructoligosacharidy 4.1.14, rostlinný olej a tuk (sójový olej, Sslunečnicový
olej) 2.20.1, sladový výtažek 01.12.14, kvasnice a podobné výrobky (získané
ze Saccharomyces cerevisiae) 12.1.5, Mono a diglyceridy mastných kyselin (glycerol mono stearát) 13.6.3, chlorid sodný 11.4.1, síran draselný 11.2.9,
fosforečnan vápenatý 11.3.1, oxid hořečnatý 11.2. Doplňky na kg: Vitaminy,
provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem
: niacinamide 3a315 19,200 mg – Thiamine hydrochloride 3a820 2,500 mg
– Pyridoxine hydrochloride 3a831 800 mg - Riboﬂavin 640 mg – Vitamín
E/all-racalpha-tocopheryl acetate 3a700 5,000 IU Emulsifikátory, stabilizátory, zahušťovada a želírujících látky: Lecitin E322 2,500 mg Zootechnický
doplněk: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 4b1707 (3.5x1010
CFU/g) mg 16,200 mg
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• Působí proti množení patogenním bakteriím (Clostridium, E. coli, atd) a posiluje růst saprofytických
bakterií, úpravuje složení střevní mikroflóry 2,5,12,17.
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• Chrání střevní bariéru a stimuluje lokální imunitu
ve střevě 4,33.
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Pro akutní střevní
absorpční poruchy
u psů a koček
PREBIOTICKÁ AKTIVITA

scFOS

aa MOS

SYMBIOTICKÝ EFEKT

PROBIOTICKÁ AKTIVITA

ENTEROCOCCUS FAECIUM
Skupina vitamínů B

TRÁVENÍ A VSTŘEBÁVÁNÍ ŽIVIN
SPECIFICKÝ ELEKTROLYTOVÝ KOMPLEX: RESTAURUJE SPRÁVNOU
ELEKTROLYTOVOU ROVNOVÁHU DOPROVÁZEJÍCÍ AKUTNÍ PRŮJEM.

CHARAKTERISTIKY

Fruktooligosacharidy (FOS) jsou nutriční vlákninou nalezenou v mnoha rostlinách, jejíž
kvašení zapřičiní produkci benefitních těkavých mastných kyselin ve střevě. Profeed®
scFOS fruktooligosacharidy s krátkým řetězcem, vyvolávají specifické změny v aktivitě
střevní mikroflory přes vybrané kvašení, které mají prospěšný efekt u zvířete.
Enterococcus faecium je gram + bakterie schopna udržovat správnou střevní mikrofloru.
Zvýšená hladina elektrolytů poskytovaná komplexem HECO ™, který poskytuje přísun solí
sodíku, draslíku, hořčíku, vápníku a fosforu zajišťuje elektrolytovou rovnováhu nezbytnou
pro zdraví dehydrovaného zvířete po průjmu.
JAK POUŽÍVAT

Podávejte Florentero® 1 až 2 týdny, smíchané s krmivem nebo přímo do dutiny ústní zvířete podle následujícího schématu:
1ml na 3,5kg hmotnosti

Tablety na den
Kočky
1 tableta
..................................................................................
Psi 0-7kg ...................................................................
1 tableta
Psi 7-14kg ..............................................................2 tablety

Psi 14-21kg ............................................................
3 tablety
Psi 21-35kg ...........................................................4 tablety
Psi >35kg ..........................................................5-6 tablet

U tablet se doporučuje rozdělit denní dávku do dvou podání: ráno a večer.
Požádejte o radu svého veterináře před použitím nebo před pokračujícím podáváním.
Voda je doporučována ve velkém množství (průjmy).
Doplňkové krmivo ke zvláštním účelům výživy pro psy a kočky
Profeed® is a trademark registered in Europe by Tereos Starch & Sweeteners and Beghin Meiji
Heco™ is a trademark of Candioli Farmaceutici S.p.A.

CANDIOLI Srl u.s.

Strada Comunale di None, 1 - 10092 Beinasco (TO) - Italy
Tel. +39.011.34.90.232 - Fax +39.011.34.90.526 - www.candioli.it - email: info@candioli.it
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Kočky

Pasty na den
1ml na 3,5kg hmotnosti
Psi 0-7kg

