
SLOŽENÍ: Maltodextrin 13.3.6, uhličitan vápenatý (Calcium 40,1%) 11.1.1, vápenaté soli organických kyselin (Calcium laktát 
glukonát, vápník 10%) 11.1.11, Chitosan (glukosamin) 13.2.8, hydrogenuhličitan sodný (Sodík  27,4%) 11.4.2, pivovarské 
kvasnice 12.1.5,  Doplňkové látky na kg: pojiva, protispékavé látky a antikoagulancia: koloidní oxid křemičitý E551b 

5,000 mg.

INDIKACE: Renal P obsahuje minerály (vápník a hydrogenuhličitan sodný) a polysacharidy 
(chitosan) nutné k udržení normálního metabolického stavu zvířete a dobré funkce močových cest                                                                  

BALENÍ: Ochucený prášek 70g a 240g, odměrky.

SLOŽENÍ: Maltodextrin 13.3.6, fruktooligosacharidy 4.1.14, pyrofosfát sodný (Fosfor 23,3%, Sodik 17,3%) 11.3.13, kvasnice a 
podobné výrobky12.1.5, proteinová močka vlčího bobu  3.9.7. Nutriční doplňkové látky na kg: Produkty přírodní botanicky 
definované: Olea europea 20000 mg vitamíny, provitamíny a chemicky přesně definované látky: Vitamín C 3a300 50000 
mg, Vitamin B6 3a831 5000 mg, kyselina listová 3a316 2000 mg. vitamin B12 100 mg, Vitamin E / alfa-tokoferol acetát 
3a700 8 IU. Stabilizátory střevní mikroflóry: Enterococcus faecium DMS 10663 / NCIMB 10415 4b1707 8,690 mg

INDIKACE: Renal N přináší frukto-oligosacharidy, polyfenoly olivového oleje, Enterococcus faecium a vitamíny, které 
prospívají zachování normálního metabolismu a adekvátní střevní funkce. 

Doplňkové krmivo                                         
pro psy a kočky
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BALENÍ: Ochucený prášek 70g a 240g, odměrky.
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Renal P
Soli vápníku a fosforu přítomné v krmivu vytvářejí nerozpustné sloučeniny, které jsou vylučovány stolicí. 
Chitosan je polysacharid odvozený z exoskeleton korýšů, což usnadňuje fekální exkreci přirozeně přítomných 
toxinů. Hydrogenuhličitan sodný je jedním z hlavních nárazníkových systémů schopných udržovat fyziologickou 
acidobazickou rovnováhu.

Renal N
Profeed® frukto-oligosacharidy (FOS) je nutriční vláknina přítomná v mnoha rostlinách, jejichž fermentací 
vznikají prospěšné těkavé mastné kyseliny ve střevě. Polyfenoly olivového oleje  (Olea europea) a vitamín 
C mají antioxidační vlastnosti. Enterococcus faecium je gram-pozitivní bakterie schopna udržovat správnou 
střevní mikroflóru a tím posilovat příznivé účinky na trávicí funkci. Vitamíny B12 a B6 spolu s kyselinou 
listovou jsou nutriční faktory, které ovlivňují fyziologickou syntézu hemoglobinu a červených krvinek.

Přidejte Renal P nebo Renal N do krmiva v dávce 0.2 g prášku na kg tělesné hmotnosti a den, což odpovídá 
následující denni dávce:
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VITAMÍN C

scFOS PROFEED® + ENTEROCOCCUS FAECIUM

SKUPINA VITAMÍNŮ BHYDROGENUHLIČITAN SODNÝ

KALCIUM LACTÁT-GLUKONÁT  
A UHLIČITAN VÁPENATÝ CHITOSAN

OLIVOVÝ OLEJ POLYPHENOLY

1 malá odměrka na každých 2.5 kg hmotnosti 1 velká odměrka na každých  10 kg hmotnosti



Chronické onemocnění ledvin

REDUKCE

UDRŽOVÁNÍ
ACIDO-BAZICKÁ ROVNOVÁHA A 
REDUKCE METABOLICKÉ ACIDÓZY 

HYPERFOSFATEMIE1,15,26,32,40,41,45

Metabolická acidóza je častou komplikací 
u CKD 13,41,45; může mít různé nežádoucí 
účinky, včetně změny kosterního 
metabolismu, inzulinové rezistence, ztráty 
proteinů a rychlejší progresi poškození 
ledvin 13,41,45.
Pokud renální dieta sama o sobě 
nestačí kontrolovat selhání ledvin, je 
podávání alkalizujícího činidla, obvykle 
hydrogenuhličitanu sodného orální cestou 
doporučučeno 40,41.

Kromě snížení příjmu fosforu krmivem zajištěné 
speciálními terapeutickými dietami, může být 
nezbytné používat fosfátová pojiva 1,15,19,26,40,45,
což povede ke snížení absorpce fosforu
ve střevech a umožní jeho eliminaci
stolicí. Cílem pro podávání
fosfátů je udržet hladinu
sérového fosforu v rámci
limitů v závislosti
na stádiu CKD 40, a zpomalení
progrese onemocnění ledvin
a tím zvýšit průměrnou                                       
délku života 26,40,41,45.

SNÍŽENÍ

SYSTEMOVÁ ARTERIÁLNÍ  
HYPERTENZE9,15,16,26,40,41,45

Je považována za běžnou
komplikaci CKD jak u psů,

tak i u koček a je spojena s ledvinovými,
očními, srdečními a neurologickými 

komplikacemi 40. Antihypertenzní
léčba by měla být vzata v úvahu

u zvířat zařazených do IRIS stupně 1 s
hodnotou KT překračují 180/100 (hypertenze 

stádia III) a u pacientů zařazených do
IRIS stádií 2-4 s hodnotami přesahující

160/100 (hypertenze stádia II) 31,32,40,41.

KONTROLA
PRODUKCE A ELIMINACE  

DUSÍKATÝCH TOXINŮ5,16,21,26,32,40,41,4,45 

CKD způsobuje zvýšenou intestinální
fermentaci proteinů z důvodu44:

nedostatečné absorbce proteinů v tenkém  střevě 
rezultující v nahromadění proteinů v tlustém  střevě

zvýšené rychlosti střevní pasáže

zvýšenému intraluminálnímu pH jako následku         
zvýšené koncentrace urey ve střevní šťávě

HLAVNÍ CÍLE 
PŘI ŘÍZENÍ 

PACIENTA S CHRONICKÝM 
ONEMOCNĚNÍM LEDVIN

KONTRAST

AP Stádia Systolický Krevní Tlak Diastolický Krevní Tlak

Stádium 0 <150 mm Hg <95 mm Hg

Stádium I 150-159 mm Hg 95-99 mm Hg

Stádium II 160-179 mm Hg 100-119 Hg

Stádium III ≥180 mm Hg ≥120 mm Hg

CKD Stádia Cílové rozmezí sérového fosforu

Stádium 2 3.5-4.5 mg/dL

Stádium 3 3.5-5.0 mg/dL

Stádium 4 3.5-6.0 mg/dL

Dysmetabolismus

PREL: protein-related energy loss
IR: insulin resistance
CVD: cardiovascular damage
CKD: chronic kidney disease

Zánět

Endotoxiny

PEW

IR CVD CKD

Infekce

Dysbióza
Střevní

Mikroflóry

Imunitní
Dysregulace

P-Cresol
sulfate

Indoxyl
sulfate

Endothelin-1

tubulo-intersticiální poškození glomeruloskleróza

Pokles renálních funkcí

Aldosteron

?

Single nephron ammoniagenesis

 Alternativní cesta aktivace komplementu.

Limity uvedené k CKD stádiím

IRIS stupňe krevního tlaku (BP)  
pro psy a kočky

Metabolická acidóza

Doporučené krevní  
hladiny fosdoru

mod. from Polzin DJ 2011

mod. from Chen et al 2014

from Polzin 2011

mod. from Ramezani 2014

ZÁNĚTU LEDVIN                   
A OXIDAČNÍHO  
STRESU11,26,53

Produkce volných kyslíkových radikálů (ROS); oxidační stres může být příčinou poruchy 
funkce ledvin a napomáhá CKD progresi 9,45. 
Podávání antioxidantů prokazatelně snížuje proteinurii, hladinu kreatininu v séru, 
glomerulosklerózu a intersticiální fibrózu 53, v konečném důsledku poskytuje 
nefroprotektivní prospěšný účinek zpomalující progresi poškození ledvin 45. 

Tyto mechanismy přispívají ke změně 
složení střevní flóry 44.
V případě poškození střevní 
barierové funkce, jak k tomu 
dochází v průběhu CKD, mohou být 
endotoxiny pocházejíci fermentace 
proteinů bakteriemi přítomných ve
střevě absorbovány
a způsobit uremickou toxikózu, 
progresi poškození ledvin a výskyt 

přidružených kardiovaskulárních 
onemocnění 42. 

Chronické onemocnění ledvin (CKD) je progresivní, nevratné onemocnění, 
které je diagnostikováno při strukturálních nebo funkčních abnormalitách 
jedné nebo obou ledvin přítomných po dobu minimálně 3 měsíců40.



Vítězná kombinace  
pro obnovení normální metabolických
podmínek v případě CKD

Posiluje střevní funkce  
a redukuje produkci                         

dusíkatých katabolitů 

Vážou v krmivu                                             
obsažený 

fosfát ve střevě
Učinkuje proti oxidačnímu stresu 
a snižuje krevní tlak

Redukuje střevní  
absorpci fosforu  
a dusíkatých molekul

Stimuluje syntézu hemoglobinu  
a červených krvinek

Nejlepší volba
orálního alkalizujícího činidla

OBSAHUJE AKTIVNÍ SUBSTANCE,  
KTERÉ PŮSOBÍ PROTI OXIDAČNÍMU  
STRESU, REDUKUJÍ ARTERIÁLNÍ 
HYPERTENZI A SNIŽUJÍ  
PRODUKCI DUSÍKATÝCH TOXINŮ

UDRŽUJTE
HYPERFOSFATEMII 

A METABOLICKOU ACIDÓZU 
POD KONTROLOU*

* Účinnost a snášenlivost testována na psech a kočkách dokonce i při dlouhodobém podávání                                                       
** Polyfenoly olivového oleje  (Olea europea) jsou dogánany firmou Natac, Madrid, Spain 

SKUPINA VITAMÍNŮ B

UHLIČITAN SODNÝ

OLIVOVÝ OLEJ 
POLYFENOLY**

scFOS PROFEED® + 
ENTEROCOCCUS FAECIUM

KALCIUM LAKTÁT-GLUKONÁT  
A UHLIČITAN VÁPENATÝ

ZAJIŠTĚNA 
BEZPEČNOST            

 A KVALITA!

CHITOSAN

Silný přírodní 
antioxidantVITAMÍN C



Mění  složení střevní mikroflory  
a aktivity,20,24,51,52.

Zvyšují  produkci těkavých mastných kyselin (máselné, 
propionové a iso propionové) a podporují růst bifidobakterií 
a laktobacilů a zároveň snižují přítomnost patogenních 
bakterií včetně klostridií51,52.

Redukují dostupnost substrátů použitelných v metabolismu 
hnilobných bakterií a tím snižují syntézu toxinů odvozených 
od proteinů (amoniak, alifatické aminy, indoly, fenoly, 
sloučeniny síry) 6,51,52.

Regulují složení mikroflory neutralizací patogenního přemnožení a podporují růst 
saprofytických bakterií 7,8,18.

Chrání  střevní bariéru posílením její integrity 56.

Pre-biotika a probiotika redukují syntézu dvou nejdůležitějších uremických toxinů 
odvozených od proteinové bakteriální fermentace ve střevě a to indoxyl sulfátu a p-kresyl 
sulfátu 44, a to díky normalizaci střevní mikroflóry a syntézy těkavých mastných kyselin.

REDUKCE
OXIDAČNÍHO STRESU

POLYFENOLY OLIVOVÉHO OLEJE            
scFOS PROFEED®
ENTEROCOCCUS FAECIUM
VITAMÍN C & SKUPINU VITAMÍNŮ B

Triterpenové polyfenoly (kyselina oleanolová a kyselina maslinic) obsažené 
v olivovém oleji a listech prokázály antioxidační 39,47, 39,47 protizánětlivé a 
antihypertenzní 35,43,49,54 vlastnosti.

K této akci dochází díky vápenatým solím 
a chitosanu. Vápenaté soli vážou v krmivu 
obsažené fosfáty ve střevě, tvoří nerozpustné 
sloučeniny a tím snižuje absorpci fosforu a 
přispívá ke kontrole hyperfosfatémie1,15,19,40,45.
Chitosan, odvozený z exoskeletonu korýšů, se chová jako “zachycovač”
ve střevě 4, reduje absorpci spolu s vápenatými solemi (Jing et al 1997, Wagner et al 2004, 

Savica et al 2009, Zatelli et al 2012), a pomáhá snižovat plazmatické hladiny dusíkatých toxinů 
(Wagner et al 2004).

Uhličitan sodný je hlavní alkalizující činidlo doporučené orální cestou 32 pro 
udržování s CKD související metabolické acidózy pod kontrolou. 2,13,14,33,37,40,45.

*Efficacy of supplementary food on dogs in advanced stage of chronic renal 
failure. IRIS Renal Week. Davis (CA) 2016 March

*Bruni N. Efficacy of supplementary food of dogs in advanced stage of chronic 
renal failure.   ISANH Middle East Antioxidants World Congress 2016 http://dx.doi.
org/10.18143/JISANH_v3i1_885

*Biasato I et al. Chronic kidney disease in dogs: tolerability and efficacy of a 
nutritional supplement. LXX SISVET Joint Meeting Proceedings. June 2016  

**Vergnano D et al. Effectiveness of a feed supplement to control 
hyperphosphatemia and metabolic acidosis in advanced stages of feline chronic 
kidney disease (CKD). Poster presented at ESVCN Congress. Toulouse 2015

**Vergnano D et al. Effectiveness of a feed supplement in advanced stages of 
feline chronic kidney disease. Acta Scientiae Veterinariae 2016;44:1375

**Vergnano D et al. Efficacy of dietary supplementation in cats with advanced 
chronic kidney disease. LXX SISVET Joint Meeting Proceedings. June 2016

Frukto-oligosacharidy s krátkým řetězcem (Profeed®) a Enterococcus 
faecium zlepšují funkci střev a snížují tvorbu dusíkatých toxinů

POLYFENOLY OLIVOVÉHO OLEJE ZLEPŠUJE STŘEVNÍ FUNKCE A REDUKUJE  
PRODUKCI DUSÍKATÝCH TOXINŮ

STIMULUJE
HEMATOPOÉZU

scFOS + E. FAECIUM

VITAMÍN C A SKUPINA VITAMÍNŮ B

mod. from Swanson 2002

scFOS (s krátkým řetězcem
frukto-oligosacharidy) účinek
na fekálních hnilobných složkách 
u psů

scFOS

scFOS + ENTEROCOCCUS FAECIUM

Oxidační stres a následné záněty jsou neustále přítomny v CKD
a řídí její progresi 46. Experimentální studie u potkanů a myší s ledvinovou
intersticiální fibrózou 17,30,36 prokázaly ochranný účinek
polyfenolických extraktů oliv na funkci ledvin, zlepšení renálního vylučování
kreatininu 36 a snižování arteriální hypertenze 35.

mod. from Sanchez-Quesada 2013                                  mod. from Rodriguez-Rodriguez 2015

Hlavní způsoby, jak aktivovat cévní endotel
a buňky hladkého svalstva, jehož prostřednictvím

oleanolová kyselina indukuje ochranu cév

HLAVNÍCH LEDVINOVÝCH  
FUNČNÍCH PARAMETRŮ

4-týdenní studie prováděny na myších s intersticiální fibrózou indukovanou 
chronickým podáváním cyclosporinu30 ukázalo, že kyselina oleanolová může 
zlepšit některé funkční ledvinové parametry, jako je proteinurie, osmolalita a 
objem moči, jakož i clearance kreatininu. 

ZLEPŠENÍ

mod. from Hong 2014

 CsA (n = 6) CsA + OA (n = 8)

Hmotnost těla (g) 33.97 ± 2.34 32.78 ± 4.46

Hmotnost ledvin (g) 0.18 ± 0.04 0.22 ± 0.03

Objem moči (mL) 7.15 ± 5.15b 1.40 ± 1.96

Serum Cr (mg/d) 0.30 ± 0.11 0.25 ± 0.06

Cr Clearance (mL/min/100g BW) 0.26 ± 0.16a 0.52 ± 0.19

24hr albuminurie (μg/day) 150.99 ± 57.42a 57.34 ± 7.44

Urinní osmolalita (mOsm/kg) 582.00 ± 208.89b 2143.33 ± 547.01

Obnova endoteliální dysfunkce

Snížení kervního tlaku

Inhibice proliferace SMC a 
adhezních molekul

Snížení agregace krevních 
destiček

UHLIČITAN VÁPENATÝ
KALCIUM LAKTÁT-GLUKONÁT
CHITOSAN
HYDROGEN UHLIČITAN SODNÝ

STŘEVNÍ ABSORPCI  
V KRMIVU-OBSAŽENÉHO FOSFÁTŮ 

JE DOLOŽENO U PSŮ* A KOČEK** 
POSTIŽENÝCH CKD

REDUKUJE

JE BEZPEČNÝ A ÚČINNÝ 

K UDRŽOVÁNÍ  
ACIDO-BAZICKÉ ROVNOVÁHYPŘISPÍVÁ

Redukce
reaktivní

formy kyslíku
(ROS)

Prevence peroxidace 
lipidů

Zvyšování SOD  
a CAT aktivity

Potlačení
di NFkβ

Ochrana proti
poškození DNA

Redukce
uvolňování LDH

iNOS  
suprese

Endoteliální buňky

Fosfor zaveden s dietou

Buňky hladkého svalstva

Oleanolová kyselina

eNOS NO

COX-2 PGI2

Nerozpustné

Exkrece

Pojivová činidla

BEZPEČNÝ
AKVALITNÍ

Excelentní snášenlivost:
Renal P bylo prokázáno, že má dobrý bezpečnostní profil jak u psů, tak u koček dokonce    
i při dlouhodobém podávání (> 180 dnů). Nezpůsobuje hyperkalcémii ani při delším nebo 
nepřetržitém podávání.

Kontrola absorpce fosforu ve střevě
Snižuje sérovou hladinu fosforu již po 30 dnech podávání.

Bojuje s metabolickou acidózou
Rychle obnovuje fyziologické limity hladin bikarbonátu v séru                                            
a udržuje je v průběhu času.

Zvyšuje kvalitu života psů a koček s CKD
Zachovává tělesnou hmotnost, odstraňuje zvracení a průjem, zvýšuje chuť k jídlu.

CsA: cyclosporine              CsA + OA: cyclospirine + oleonolic acid

Vitamín C je silný přírodní antioxidant 28 a přispívá k neutralizaci
volných radikálů v ledvinách.
Skupina vitamínů B (Vit. B12, Vit. B6 a kyselina listová) jsou důležité nutriční 
faktory hemoglobinu a syntézy červených krvinek 28 a pomáhají řídit chronickou 
neregenerativní anémii jako následek CKD.
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