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ZÁSADY U PACIENTŮ SE STRUVITOVÝMI MOČOVÝMI KAMENY
Obecné zásady
• zvyšte příjem vody. Minimálně  60 ml/kg/24 hodin. Podávejte stravu ve formě kaší nebo polévky.
Množství vody odměřujte a podávejte rovnoměrně rozložené do celého dne.
• zvyšte frekvenci močení. Venčete minimálně 5krát denně, venčete i brzy ráno a pozdě večer
• pravidelně nechte vyšetřit moč – kontrola pH a ostatních fyzikálních parametrů
• při nadváze redukujte za pomocí veterináře váhu vašeho zvířete
• u koček použijte speciální podestýlky s indikátorem krve v moči
Specifická opatření
• pokud krmíte domácí stravou omezte příjem bílkovin, hořčíku a fosforu (snížte podíl masa, zvyšte podíl
zeleniny a ovoce)
• acidifikace krmiva (po poradě s ošetřujícím lékařem) – jde o přidávání látek,které okyselí krmení a tím
mění i pH moči (chlorid amonný)
• použití komerčních diet – Hill´s c/d, s/d,  Royal canine Urinary, Specific CCD/FSD/FSW,
Eukanuba Struvite Urinary Formula
Další zásady
• nezaměňujte diety pro psi a kočky. Jsou založeny na jiném principu
• psům by na rozdíl od koček neměla být podávána struvitová dieta déle než 6 měsíců
• při delším podávání je vhodné provést kontrolu hladin P, Mg, ALP a močoviny v krvi
• struvitová dieta by se neměla podávat štěňatům, pokud to není nezbytně nutné, mohla by negativně  
ovlivnit jejich růst, dále psům s insuficiencí ledvin, při graviditě, laktaci, srdečním selhání,
při edematózních stavech, hepatopatiích, pankreatitidách
Proces rozpouštění struvitových urolytů
• podávání diety u psů antibiotická terapie po celou dobu léčby
• provádění pravidelné kontroly 1x měsíčně RTG vyšetření nativ
                                                                
1x měsíčně bakteriologiká kultivace moči
                                                                
1x měsíčně vyšetřit močový sediment
• průměrná doba rozpouštění tohoto typu krystalů je u koček je 5 týdnů, u psů 10 týdnů
• ukončení terapie - negativní nález na RTG, po té zkrmovat dietu ještě měsíc
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