
Máte představu, jak je na tom SRDCE Vašeho psího kamaráda?
NÁŠ DOTAZNÍK VÁM POMŮŽE

A. Objevil se v poslední době u Vašeho psa kašel 
nebo ztížené dýchání?

 Pokud ano, kdy v průběhu dne: 
 1.  Náhodně
 2.  Spíše přes den
 3.  Spíše v noci 
 4.  Pořád 

B.  Jak často Váš pes kašle? 
 1.  Občas 
 2.  Několikrát za měsíc
 3.  Několikrát za týden
 4.  Každý den

C.  Popište závislost kašle Vašeho psa  
na jeho aktivitě? 

 1.  Kašle až po vyšší zátěži 
 2.  Kašle při střední zátěži 
 3.  Kašle již po mírné zátěži 
 4.  Kašle i v klidu 

D.  Je Váš pes stále stejně aktivní? 
 1.  Ano, aktivita se nesnížila 
 2.  Aktivita se mírně snížila 
 3.  Aktivita se podstatně snížila
 4.  Už není aktivní vůbec 

E.  Došlo někdy u Vašeho psa k mdlobám 
nebo úplné ztrátě vědomí? 

 1.  Ne, nestalo se tak
 2.  Ano, ale bylo to jen 1x
 3.  V poslední době několikrát
 4.  Skoro každý den 

F. Přijímá Váš pes potravu ve stejném množství 
a se stejnou chutí? 

 1.  Ano, jeho apetit je beze změn, popř. vyšší
 2.  Zdá se mi, že je to o něco horší
 3.  Nechutná mu a žere méně 
 4.  Krmivo odmítá 

F. Jaká je váha Vašeho psa? 
 1.  Zvýšila se
 2.  Je pořád stejná 
 3.  Mírně se snížila 
 4.  Výrazně zhubnul 

G. Jaký je věk Vašeho psa? 
 1.  0 - 4 roky
 2.  4 – 7 let 
 3.  7 – 10 let 
 4.  10 a více let 

Vyhodnocení: Sečtěte body podle toho, jaká čísla jste u jednotlivých bodů A – G zakroužkovali. 
Výsledek najděte v tabulce níže: 
8 – 12 bodů Srdce Vašeho psa je pravděpodobně v pořádku 
12 – 20 bodů Srdce již může být nemocné, ale zatím stačí zhoršenou funkci vyrovnávat (kompenzovat), 

vyšetření na veterinárním pracovišti se doporučuje
20 – 28 bodů  Srdce Vašeho psa je nemocné a jeho kompenzační mechanismy již nestačí, je potřeba 

navštívit veterinární pracoviště a požádat o vyšetření 
28 – 32 bodů  Stav Vašeho psa je vážný a žádá neodkladné vyšetření na veterinárním pracovišti 

* Výzkumy ukazují, že včasná léčba pomocí ACE inhibitoru nemá vliv na inhibici přechodu onemocnění do městnavého srdečního selhání.

Třída Kritéria Léčba

A Riziko onemocnění srdce.
Identi� kuje pacienty se zvýšeným rizikem rozvoje onemocnění srdce 
(např. kvůli genetické predispozici), nicméně zatím bez strukturální 
srdeční choroby.

Není.
Psy s genetickou predispozicí je třeba 
každoročně vyšetřit.

B Onemocnění srdce.
Identi� kuje pacienty se srdečním šelestem, kteří nemají žádné příznaky 
srdečního selhání.

B1 Asymptomatičtí pacienti bez RTG nebo EKG důkazů.
Zvětšení levé srdeční komory.

Není.
Psi s genetickými predispozicemi by měli 
být vyšetřeni každý rok.

B2 Asymptomatičtí pacienti s RTG nebo EKG důkazy.
Zvětšení levé srdeční komory.

Není konsenzus / neléčit pomocí 
ACE inhibitorů ani jiných léků*

C Srdeční selhání s evidentními nebo aktuálními klinickými příznaky.

C1 Stabilizované srdeční selhání.
Klinické příznaky v minulosti, nyní nejsou.

Furosemid + pimobendan + ACE

C2 Mírné/střední srdeční selhání.
Přítomnost klinických příznaků.

Furosemid + pimobendan + ACE

C3 Pokročilé srdeční selhání.
Přítomnost klinických příznaků.

Furosemid + pimobendan + ACE

D Srdeční selhání, které nereaguje na standardní léčbu srdečního selhání, 
anebo se po podání této léčby nelepší (viz C).

POKYNY ACVIM (American College of Veterinary Internal Medicine) pro léčbu myxomatóz-
ní degenerace chlopní (MVD)

Onemocnění srdce u psů

Pokud je například z fi nančních důvodů nutné volit mezi inhibitorem ACE a pimobendanem, dáváme na
základě výsledků studie Quest přednost pimobendanu. Tato studie u psů léčených benazeprilem 
a furosemidem prokázala medián přežití 128 dnů, zatímco u psů léčených pimobendanem a furosemidem 
to bylo 267 dnů.1

1 Eff ect of Pimobendan or Benazepril Hydrochloride on Survival Times in Dogs with Congestive Heart Failure Caused by
Naturally Occurring Myxomatous Mitral Valve Disease: The Quest Study, J. Haggström et al., J Vet Inter Med 2008:22:1124-1135
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Cardisure
Pimobendan

Cardisure
Pimobendan

Cardisure Výhody přípravku CARDISURE®:
• Snadno dělitelné tablety
• Tablety po 10ti v blistrech
• Síla tablet od 1,25 mg až po 10 mg
• Tablety jsou ochucené
• Příznivá cena

4 strengths
Cardisure tablets have a natural meat 
�avouring to encourage acceptance.

Flexible dosing for dogs of all sizes.

Flavoured tablets

Cardisure’s easily divisible tablets 
enable accurate and �exible dosing.

Each box holds 10 strips of 10 tablets and divided tablets can  
be used up to three days after �rst opening the blister pack.

Cardisure comes in blister packs which  
are quick and easy to dispense. 

Cardisure
Pimobendan

Pimobendan plus added bene�ts
Cardisure is bioequivalent to the leading 
brand while also offering added bene�ts. 
The �avoured, divisible, blister-packed 
tablets are available in four strengths  
and enable accurate and �exible dosing.

Blister packsDivisible tabletsTreatment with pimobendan at the onset 
of clinical signs of congestive heart failure 
is recommended in guidelines published 
by the American College of Veterinary 
Internal Medicine.1

Its dual actions are:

• Positive inotropy (mediated by sensitisation 
of myocardial �bres to intracellular calcium 
and by phosphodiesterase III inhibition) for 
improved contractility without increasing 
myocardial oxygen demand

• Vasodilation (mediated by 
phosphodiesterase III inhibition) for 
reduced preload and afterload, easing 
the workload of the failing heart

With the further plus of competitive pricing, why not contact us today 
and discover how using Cardisure can add up for your practice.

10 mg

5 mg

2.5 mg

1.25 mg

I když se srdeční selhání za normálních okolností rozvíjí 
pomalu, nesmíme toto onemocnění podceňovat. Jak 
srdeční choroba postupuje, organismus se sice snaží 
srdeční funkce kompenzovat, ale to je možné jen do určité 
doby. Aktuálně patří srdeční selhání mezi nejčastější 
příčiny úmrtí psů a koček (spolu s  onkologickými 
nemocemi, selháním ledvin a úrazy). 

Mezi dvě nejčastější příčiny, proč srdce psů nepracuje 
tak, jak má, patří: 

1. Degenerativní onemocnění srdečních chlopní, 
které postihuje především malá plemena. Nejčastěji 
je postižena dvojcípá srdeční chlopeň, která odděluje 
levou srdeční komoru od levé srdeční síně. Chlopně 
nedoléhají, krev se vrací zpět a srdce přestává plnit 
svou funkci „pumpy“. V  těle se začíná hromadit tekutina 
(hlavně v plicích a v dutině břišní). Tento problém může 
trvat i roky. Mezi často postižená plemena patří například 
Kavalír King Charles španěl, toy / trpasličí pudl, jezevčík, 
čivava, kokršpaněl.

2. Dilatační kardiomyopatie (DCM), která postihuje 
především velká plemena a kdy svalovina srdce ztrácí 
schopnost stahovat se. Příčiny zatím nejsou známé. 
Ze srdce se postupně stává „vytahaný nebo povislý 
vak“, dostatečně se nestahuje, nečerpá krev do těla, 
není schopno správně vysílat srdeční signály a dochází 
k  srdečním arytmiím. Tento problém se může projevit 
jako akutní (1-3 týdny), popř. může trvat i déle (1-3 roky). 
Některá plemena jsou velmi náchylná (např. dobrman, 
irský vlkodav, německá doga, novofundlandský pes).

A JAK MŮŽETE POMOCT SVÉMU PSOVI VY? 
• Nepodceňujte pravidelné prohlídky u veterináře – 

i při rutinním vyšetření, např. při vakcinaci lze odhalit 
například srdeční šelest, špatnou tepovou nebo 
dechovou frekvenci a další varovné signály. 

• Pokud se objeví některé varovné signály, na které 
jste odpovídali v  dotazníku, domluvte si vyšetření 
u veterináře co nejdříve.

• Věnujte pozornost krmivu, které svým mazlíčkům 
podáváte. Pokud se již blíží seniorskému věku (u obřích 
plemen psů již od 5ti let, u velkých plemen od 6ti let, 
u  středních plemen od 7mi let a u malých plemen psů 
od 8mi let věku) je vhodné přejít na speciální diety pro 
seniory, které srdce preventivně chrání. 

• Nedílnou součástí jsou také pravidelné procházky 
a další aktivity, které udržují Vašeho psa v kondici. 

Nicméně tak jako u lidí, se i léčba srdečních onemocnění 
psů posunula velmi dopředu. 

Aktuálně máme k  dispozici léky, které lze použít 
i  v  preklinických stádiích (období před objevením se 
výše popsaných příznaků) a které výrazně prodlužují 
a zkvalitňují věk našich zvířecích kamarádů.

Velmi efektivní látkou při léčbě srdečních nemocí 
psů je účinná látka pimobendan (např. Cardisure®, 
Dechra), která má na srdce unikátní dvojí účinek: zvyšuje 
schopnost stahování srdečních vláken (myokardu) 
a zároveň snižuje krevní tlak (hypertenzi). 

Neváhejte proto s návštěvou veterináře, pokud máte 
podezření, že něco není v pořádku. 

Čím dříve se s léčbou začne, tím je větší šance na dlouhý 
a kvalitní život Vašeho zvířecího kamaráda. 

Navíc vyšetření, která nemocné srdce objeví, jsou poměrně 
jednoduchá, bezbolestná a cenově dostupná. Jedná se 
primárně o poslech fonendoskopem, RTG vyšetření, popř. 
vyšetření ultrazvukem. 




