
Máte predstavu, ako je na tom SRDCE Vášho psieho kamaráta?

NÁŠ DOTAZNÍK VÁM POMÔŽE
A. Objavil sa v poslednom čase pri Vašom psovi 

kašeľ alebo sťažené dýchanie?
 Ak áno, kedy v priebehu dňa: 
 1. Náhodne
 2. Skôr cez deň
 3. Skôr v noci
 4. Stále 

B.  Ako často Váš pes kašle? 
 1. Občas
 2. Niekoľkokrát za mesiac
 3. Niekoľkokrát za týždeň
 4. Každý deň

C.  Popíšte závislosť kašľa Vášho psa od jeho 
aktivity? 

 1. Kašle až po vyššej záťaži
 2. Kašle pri strednej záťaži
 3. Kašle už po miernej záťaži
 4. Kašle aj v pokoji 

D.  Je Váš pes stále rovnako aktívny? 
 1. Áno, aktivita sa neznížila
 2. Aktivita sa mierne znížila
 3. Aktivita sa podstatne znížila
 4. Už nie je aktívny vôbec 

E.  Došlo niekedy u Vášho psa k mdlobám alebo 
k úplnej strate vedomia? 

 1. Nie, nestalo sa to
 2. Áno, ale bolo to len 1x
 3. V poslednom období niekoľkokrát
 4. Skoro každý deň

F. Prijíma Váš pes potravu v rovnakom množstve 
a s rovnakou chuťou? 

 1. Áno, jeho apetít je bez zmien, popr. vyšší
 2. Zdá sa mi, že je to o niečo horšie
 3. Nechutí mu a prijíma menej potravy
 4. Krmivo odmieta

F. Aká je hmotnosť Vášho psa? 
 1. Zvýšila sa
 2. Je stále rovnaká
 3. Mierne sa znížila
 4. Výrazne schudol

G. Aký je vek Vášho psa? 
 1. 0 - 4 roky
 2. 4 – 7 rokov
 3. 7 – 10 rokov
 4. 10 a viac rokov

 
Vyhodnotenie: Sčítajte body podľa toho, aké čísla ste v jednotlivých bodoch A. – G. zakrúžkovali. 
Výsledok nájdete v tabuľke nižšie: 
8 – 12 bodov  Srdce Vášho psa je pravdepodobne v poriadku 
12 – 20 bodov Srdce už môže byť choré, ale zatiaľ stačí zhoršenú funkciu vyrovnávať (kompenzovať), 

 odporúča sa vyšetrenie na veterinárnom pracovisku
20 – 28 bodov  Srdce Vášho psa je choré a jeho kompenzačné mechanizmy už nie sú dostatočné, je 

 potrebné navštíviť veterinárne pracovisko a požiadať o vyšetrenie 
28 – 32 bodov  Stav Vášho psa je vážny a vyžaduje neodkladné vyšetrenie na veterinárnom pracovisku
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Cardisure Výhody prípravku CARDISURE®:

• Ľahko deliteľné tablety

• Tablety po 10tich v blistroch

• Sila tabliet od 1,25 mg až po 10 mg

• Tablety sú ochutené

• Priaznivá cena 

Aj keď sa srdcové zlyhanie pri normálnych okolnostiach 
rozvíja pomaly, nesmieme toto ochorenie podceňovať. 
Ako choroba srdca postupuje, organizmus sa síce snaží 
srdcové funkcie kompenzovať, ale to je možné len do 
určitého času. Aktuálne patrí srdcové zlyhanie k najčastejšej 
príčine úmrtia psov a mačiek (spolu s  onkologickými 
ochoreniami, zlyhaním obličiek a úrazmi).

K dvom najčastejším príčinám, prečo srdce psov 
nepracuje tak, ako má, patria:

1. Degeneratívne ochorenia srdcových chlopní, ktoré 
postihuje predovšetkým malé plemená. Najčastejšie 
je postihnutá dvojcípa srdcová chlopňa, ktorá oddeľuje 
ľavú srdcovú predsieň od ľavej srdcovej komory. Chlopňa 
nedolieha, krv sa vracia späť a srdce prestáva plniť svoju 
funkciu „pumpy“. V tele sa začína hromadiť tekutina 
(hlavne v pľúcach a v brušnej dutine). Tento problém 
môže trvať aj roky. K často postihnutým plemenám patria 
napríklad Kavalier King Charles španiel, toy / trpasličí 
pudel, jazvečík, čivava, kokeršpaniel.

2. Dilatačná kardiomyopatia (DCM), ktorá postihuje 
predovšetkým veľké plemená, keď svalovina srdca stráca 
schopnosť sťahovať sa. Príčiny zatiaľ nie sú známe. Zo 
srdca sa postupne stáva „vyťahaný alebo ovisnutý vak“, 
dostatočne sa nesťahuje, nečerpá krv do tela, nie je 
schopné správne vysielať srdcové signály a  dochádza 
k poruchám srdcového rytmu. Tento problém sa môže 
prejaviť ako akútny (1-3 týždne), popr. môže pretrvávať 
aj dlhšie (1-3 roky). Niektoré plemená sú veľmi náchylné 
(napr. doberman, írsky vlkodav, nemecká doga, 
novofundlandský pes).

A AKO MÔŽETE POMÔCŤ SVOJMU PSOVI VY? 

• Nepodceňujte pravidelné prehliadky u veterinára – 
aj pri rutinnom vyšetrení, napr. pri vakcinácii je možné 
odhaliť napríklad srdcový šelest, nesprávny pulz alebo 
dychovú frekvenciu a ďalšie varovné signály. 

• Ak sa objavia niektoré varovné signály, na ktoré 
ste zodpovedali v dotazníku, dohodnite si vyšetrenie 
u veterinára čo najskôr.

• Venujte pozornosť krmivu, ktoré svojim maznáčikom 
podávate. Ak sa už blížia seniorskému veku (pri obrích 
plemenách psov už od 5 rokov, pri veľkých plemenách od 
6 rokov, pri stredných plemenách od 7 rokov a pri malých 
plemenách psov od 8 rokov veku) je vhodné prejsť na 
špeciálne diéty pre seniorov, ktoré srdce preventívne 
chránia.

• Neoddeliteľnou súčasťou sú taktiež pravidelné 
prechádzky a ďalšie aktivity, ktoré udržujú Vášho psa 
v kondícii. 

Avšak tak ako u ľudí, sa i liečba srdcových ochorení psov 
posunula veľmi dopredu. 

Aktuálne máme k dispozícii lieky, ktoré je možné použiť 
i v predklinických štádiách (obdobie pred objavením sa 
vyššie popísaných príznakov) a ktoré výrazne predlžujú 
a skvalitňujú život našich zvieracích kamarátov. 

Veľmi efektívnou látkou pri liečbe srdcových ochorení 
psov je účinná látka pimobendan (napr. Cardisure®, 
Dechra), ktorá má na srdce unikátny dvojitý účinok: zvyšuje 
schopnosť sťahovania srdcových vlákien (myokardu) 
a zároveň znižuje krvný tlak (hypertenziu).

Neváhajte preto s návštevou veterinára, ak máte 
podozrenie, že niečo nie je v poriadku. 

Čím skôr sa s liečbou začne, tým je väčšia šanca na dlhý 
a kvalitný život Vášho zvieracieho kamaráta. 

Navyše vyšetrenia, ktoré choré srdce objavia, sú pomerne 
jednoduché, bezbolestné a cenovo dostupné. Ide 
primárne o popočúvanie fonendoskopom, RTG vyšetrenie, 
popr. vyšetrenie ultrazvukom. 


