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eredményei

„A kutyának csak egy célja van az életben: elajándékozni a

szívét"

Joe Randolph Ackerley

DogFit teszt hatékony eszköze

annak, hogy pontosan

meghatározza mi okozza kutyája

érzékenységét.

 P A W 1 0 2



 Több mint 100 élelmiszer-

és környezeti elem

elemzése, amelyre kutyája

érzékeny lehet.

KUTYA JÓ EGÉSZSÉG!



 A jelentésben az allergéneket, háromféle módon rangsoroljuk:

DogFit teszt nem csak az allergének listáját nyújtja Önnek,

amelyek miatt kutyája boldogtalan.

 

 

Hanem a jelentése részletezi azokat az élelmiszereket és

étrend-kiegészítőket, valamint néhány fontos útmutatást is

tartalmaz arról, hogy mely termékek, ételek és kiegészítők

vannak jótékony hatással kutyája jövőbeli egészségére.

✔

Reagál az allergénre, de a szint nem elég magas,

hogy az eredmény pozitív legyen.

Negatív

Reakciót nem mutat az allergénre.

Pozitív

Gyenge

reakció

?

X

Reagál az allergénre, egy reakciója van.



Darázsnak 2 pozitív eredményt mutatott ki a teszt és van 11 elem,

amire enyhe reakciót mutatott, mind a 14 elem érzékenységet válthat

ki a kutyájánál, ha megoldható érdemes ezeket az allergéneket

elkerülni, a kutyája egészsége érdekében. Negatív: 104 elemre nem

volt érzékeny kutyája.

Elemzés összesítése

 

tengeri moszat (hínár), lazac

 

✔

 

csirkehús, pulykahús, kacsahús, tonhal, óriás

lepényhal, kukorica, gomba, gyömbér, hajdina,

lenmagolaj, zöldborsó

?

Pozitív

Enyhe

reakció

X

Negatív

 

bölény, marhahús, nyúl hús, sertéshús, kacsa tojás, tyúktojás,

bab, bordás kel, brokkoli, burgonya, cékla, cukorrépa,

csicseriborsó, cukkini, édesburgonya, fehérrépa, fejes

káposzta, fodros kel, jam gyökér, kelbimbó, kelkáposzta,

lencse, paradicsom, sárgarépa, spárga, spenót, száraz fehér

bab, tápióka, tök, uborka, vörös bab, zeller, zöldbab, áfonya,

alma, ananász, banán, citrom, eper, fekete szeder,

görögdinnye, kókuszdió, körte, málna, mangó, narancs,

őszibarack, barna rizs, fehér rizs, árpa, búza, cirok, gabona

(kenyér), zab, zabpehely, földimogyoró, joghurt, sajt,

tejtermékek, kagyló, fésűs kagyló, foltos tőkehal, garnéla

rák, kagylók, lazac, makréla, osztriga, rák, sárga tőkehal,

szardínia, tonhal, tőkehal, zöld kagyló, citrus olaj, cukornád

szirup, csukamájolaj, glükozamin, gyapotmagolaj, hallé,

halliszt, kukorica szirup, lecitin, lenmagolaj, mandulaolaj,

napraforgóolaj, növényi olaj, olívaolaj, repceolaj, rizskorpa,

sörélesztő, propilén-glikolin-butil-éter, szója, tejsavó

fehérje, themp, tofu, zseletin, bolhák, csótány, dohány, fű,

hangyák, házi légy, jukka, lepkefélék, poratka, szúnyog,

tollak, virágpor (parlagfű) 



Részletes elemzés

✔
 

tengeri moszat (hínár)

 

Pozitív eredmény

Az allergiás kutyáknál gyulladásos és viszkető bőr, légzőszervi

rendellenességek, valamint krónikus bőr- és fülfertőzések

fordulhatnak elő.

 

A moszatot gyakran használják az allergia tüneteinek enyhítésére

azáltal, hogy javítják a bőr és a szőrzet egészségét és vitalitását.

 

A moszat-kiegészítők alapvetően  vitamin készítményekben

találhatóak meg, amelyek elősegítik a sérült szövetek

helyreállítását és támogatják az  immunrendszer megfelelő

működését. 

 

A moszatot gyakran használják még más allergiás gyógymódok

hasznos kiegészítőjeként is, mivel képesek megnyugtatni a gyulladt

bőrt, szabályozni a mirigyek aktivitását és megelőzni a

rovarcsipeseket.

 

A kutya étrendjéhez hozzáadott étrend kiegészítőket meg kell

beszélni az állatorvosával, hogy biztosítsa a megfelelő adagolást,

és ellenőrizze, hogy nincsenek-e ellenjavallatok más

gyógyszerekkel vagy kiegészítőkkel szemben. 



✔
Pozitív eredmény

 

 lazac

 

A kutyaeledel-társaságok folyamatosan új ízeket fejlesztenek ki.

 

Az egyik dolog, amely nem változik olyan gyakran, a fő proteinforrás az

ételben.

 

Sok kutya allergiás a marhahúsra és a csirkére, ami azt eredményezi, hogy

hal félékkel dúsítják újabban  az élelmet, fő proteinforrásként.

 

Mivel egyre több kutya kap halat étrendjébe, ezért természetes

velejárója, hogy egyre több kutyánál diagnosztizálnak halakkal szembeni

érzékenységet, allergiát is.

 

Ha kutyája folyamatosan vakarózik, nyaldossa magát vagy fülfertőzést

tapasztal, érdemes fontolóra venni annak valószínűségét, hogy élelmezési

allergiája, érzékenysége van.

 

Ha felfedezi, hogy valamelyik hal fajta a tettes, távolítsa el a kutya

étrendjéből.

 

 

 

Allergizáló ételeke fogyasztását követően, különböző tünetei, lehetnek

kedvencének:

viszkető bőr, bőrfertőzés, fülfertőzés, a lábak rögeszmés rágása / nyalása,

szőr hullás, csalánkiütés, orrfolyás,  hányás, hasmenés.



Kutyák ételallergiáját leggyakrabban, valamilyen FEHÉRJE okozza.

 

Ha erre az egy tényezőre odafigyelünk, és megválogatjuk, hogy milyen

fehérjét adunk kutyánknak, máris nagyon sokat tettünk kedvencünk

egészsége érdekében.

 

Az állati és a növényi fehérjék egyaránt felelősek lehetnek az allergiás

tünetek megjelenéséért.

Az állati fehérje lehet bármilyen hús (csirke, pulyka, kacsahús, tej,

tejtermékek stb.) 

ezeket mindenképpen kerülni kell.

 

Szinte minden kutyaeledel alkotóelemeiben húsfehérje található. A legjobb,

ha alaposan megvizsgálja az összetevők listáját, hogy megtudja, szerepel-e

ezek közül valamelyik: állati zsírok és olajok, állati fehérjék, csontliszt,  és

állati származékok, baromfi zsírok.

 

Manapság a kukoricának sok hatékony felhasználása van sajnos sok

kutyaeledel általános alkotóelem is a kukorica.

 

Gyakran a tipikus élelmiszer-allergiákat az étrendben található protein

okozza. Néhány kutya azonban allergiás vagy érzékeny az olyan összetevőkre,

mint például a kukorica. A kutyáknak allergiás reakciói lehetnek, amelyek

többféle módon jelentkezhetnek.

 

Bőr irritáció, csalánkiütés, mancsok harapása, nyalása, hányás, hasmenés,

hasi görcsök. 

 

 

 

 

enyhe reakció

?

 

csirke, pulyka, kacsa hús, tonhal, óriás lapos hal,

gyömbér, kukorica, gomba, hajdina, lenmagolaj,

zöldborsó  



 

 

 

 

Egyéb élelmiszerek, kutyaeledelek összetevői az Ön kutyája esetében a

halfélék, gombák a hajdina, lenmagolaj, és a zöldborsó. 

 

Mindenképpen, mellőzni kell az allergiás reakciókat kiváltó ételfajták

alkalmazását kutyája táplálása során.

 

 

Ha kutyája érzékeny ezekre az élelmiszerekre, összetevőkre, még fontosabb

a megfelelő kutyaeledellel kiválasztása.

 

Ebben az esetben különleges étrendre van szüksége, ahhoz, hogy a

panaszok csökkenjenek vagy megszűnjenek.

 

Mellőzni kell az allergiás reakciókat kiváltó ételfajták alkalmazását kutyája

táplálása során. 

 

Ehhez olyan speciálisan - jelen esetben hipoallergén tápokkal - kell etetnie

kutyáját, melyek kifejezetten az ilyen problémákra lettek kifejlesztve.

 

Ez általában azt jelenti, hogy:

- korlátozott számú összetevőt tartalmaz

- mesterséges adalékanyagoktól mentes

-természetes összetevőkből áll

- nem tartalmazza az allergének leggyakoribb fajtáit

 

 

Érdemes kipróbálni új fehérjeforrásokat tartalmazó ételeket, tápokat amely

új lehet kutyája számára, például marhahús, disznóhús, tojás, szarvas, és 

 egyéb növényi fehérjékkel kiegészítve, amelyek nem váltanak ki allergiás

reakciót vagy érzékenységet. 

 

 

Egyéb kezelési lehetőségek:

 

 

Szőr és bőr tápláló táplálékkiegészítők, vitaminok és samponok, segítenek a

bőr és szőrzet egészségének visszaállításában. 

 

A célzott vitamin- és hatóanyag bevitel segít a regenerálódásban,

gyógyulásban vagy megelőzésben is.

Lerövidíti a vedlési időszakot, allergia esetén javítják a bőr komfortját,

kiegészítik a bőrbetegségek terápiáját.

 Az omega-3 és a probiotikumok szintén ajánlottak a kutya

immunrendszerének támogatására.

Léteznek olyan - gyógynövény tartalmú - bőrre cseppenthető spot-on

készítmények is, amelyek szabályozzák a faggyúmirigyek működését,

helyreállítják a bőr megfelelő védekezőképességét, csökkentik a szőrhullást

és a viszketést.



Diéta célja: ha már tudjuk, hogy kedvencünk mire érzékeny a testi

tünetek megszüntetése.

 

Speciális diétás étkezést kell biztosítani kedvencének,

legfontosabb, hogy egyféle fehérjeforráshoz jusson a szervezete a

diéta során és kerülnie kell a más húskészítményeket és egyéb nem

hypoallergén jutalomfalatokat!

 

Készíthet diétás ételt is, a lényege, hogy egyszerre csak egyféle

fehérjeforrást válasszon, marha, birka, nyúl, hús mellé főtt barna

rizst, főtt burgonya és zöldség is adható. 

 

Választhat hypoallergén tápot is, amely kifejezetten allergiás

kedvenceknek készült. Jutalomfalatot is csak a hypoallergént a diéta

idején!

Rendkívüli esetekben javasolt a fehérjementes táp.

A diéta alatt tilos adnod neki: jutalomfalatot, rágható gyógyszert,

maradékot, marhabőr rágókát, csontot. 

 

A diéta időtartama: kb 6-8 hét , diéta megkezdése előtt figyelembe

kell venni, hogy: glükokortikoid-kezelést nem kapott ( 6 héttel a

diéta előtt), antihisztamint sem kapott 1 héttel a diéta megkezdése

előtt.

 

Ha az új táplálékoktól tünetmentes kedvence: javasolt egész

életében elkerülni az érzékenységet kiváltó táplálékokat,  nem fogja

megunni viszont egészséges marad.

 

Összefoglalva, a táplálék érzékenység, allergia kezelhető!

Fontos a megfelelő táplálék kiválasztása mellett a mozgás

biztosítása, hiszen a szellemi és testi frissesség tovább segíthet a

betegség tünetmentességének fenntartásában.

Eliminációs diéta

Ez a diéta akkor alkalmazandó, amikor kedvencünk szervezete

táplálékallergiával, intoleranciával küzd.



 A tesztet úgy tervezték, hogy tesztelje a kedvtelésből tartott állatok érzékenységét.

Az érzékenységvizsgálat azt jelzi, hogy az állat antitestei késleltetett

választ adnak a vizsgált allergén ellen. Ennek a tesztnek a célja, hogy segítse Önt

abban, hogy megismerhesse a kutyája által érzékelt érzékenységeket, így jobban

megértheti, hogy kedvence, mit nem tudj elviselni, tolerálni. Számos lehetőség áll

rendelkezésre ezen érzékenységek kezelésére. Javasoljuk, hogy beszélje meg

állatorvosával, hogy megtalálják az Ön számára legmegfelelőbb megoldást. Ez

magában foglalhatja akár egy új étrend bevezetését a kutyájának.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennek a tesztnek nem az a célja, hogy orvosi tanácsot adjon, nem diagnózis, csak

tájékoztató jellegű. Reméljük, hogy ez a teszt segítségére lesz abban, hogy

megtalálhassa Kedvencének a helyes utat a jó egészség felé.

 FONTOS: Az élelmiszer-allergia / intolerancia egyes tünetei hasonlóak más súlyos

állapotok tüneteihez, ezért konzultáljon állatorvosával, ha e tünetek bármelyikét észleli.


