
ezchybn˘ stav citlivé
povrchové vrstvy
stfievních sliznic je

u psa dÛleÏit˘m faktorem
udrÏení zdraví. KdyÏ v této
oblasti dojde k trval˘m
poruchám, mohou se 
objevit silné prÛjmy, zvracení
a jiné nepfiíjemné poruchy
celkového zdravotního stavu.
Pokud nejsou efektivnû
potírány, nezfiídka dochází
i k dal‰ím onemocnûním.
¤ízení funkce stfiev z velké
ãásti ovlivÀují hodnotné
stfievní bakterie. Tvofií
takzvanou stfievní flóru, 
která se skládá z bezpoãtu
takov˘ch bakterií. V principu
nejsou stfievní bakterie
‰kodliv˘mi pÛvodci nemocí,

jak by snad bylo moÏno
z jejich jména v první chvíli
chybnû usuzovat, ale naopak
jsou nesmírnû uÏiteãné 
pro na‰e zdraví. Zaji‰Èují
bezchybné fungování celkové
v˘mûny látkové a podporují
obranyschopnost 
imunitního systému. 

PORUCHY
Existují rÛzné faktory, které
by mohly vést k trval˘m
poruchám rovnováhy stfievní
flóry. K nejznámûj‰ím
„naru‰itelÛm míru" patfií
potrava nepfiizpÛsobená
individuálním potfiebám psa,
léãba antibiotiky, podávání
hormonÛ a jin˘ch léãiv.
Údajnû mohou k problémÛm

v oblasti stfievní flóry vést
také otravy potravinami,
zatíÏení tûÏk˘mi kovy,
pfiehnané poÏívání bílé
mouky a pfiíli‰ mal˘ 
pfiíjem balastních látek. 
Negativní vlivy obecnû
s sebou pfiiná‰ejí nepfiíjemné
symptomy, jako jsou
nad˘mání, prÛjmy, zácpy,
tûÏké poruchy Ïaludku
a stfiev, gastritidy,
nesná‰enlivé reakce,
onemocnûní ÏluãovodÛ,
chronická onemocnûní ledvin
a zánûty tlustého stfieva.
Nûkdy se objeví také
symptomy, které si v první
chvíli s poruchou stfievní
flóry nespojíme. Patfií k nim
senná r˘ma, alergie, zv˘‰ená

náchylnost k infekãním
onemocnûním, chorobné
zmûny na kÛÏi a revmatické
a astmatické obtíÏe. 

JAK V·E UVÉST 
DO PO¤ÁDKU
Lékafii uÏ dávno vûdí
o dÛleÏitosti neporu‰ené
stfievní flóry a stále více sázejí
na terapii v této oblasti.
Mezitím také vy‰lo najevo, 
Ïe poruchami stfievní flóry
nemusí b˘t postiÏeni jen lidé.
Také psi a jiná domácí zvífiata
mívají typické obtíÏe a stále
ãastûji se tak stávají úãastníky
projektu „sanace stfiev". 
Abychom s jistotou zjistili, Ïe
se u nemocného zvífiete jedná
skuteãnû o stfievní problémy,
je nutno nejprve odebrat trus
a nechat ho prozkoumat
v laboratofii. Podle toho 
lze úplnû jednodu‰e zjistit,
zda stfievní flóra na‰eho
nejlep‰ího pfiítele je
nedotãená, nebo s ní 
je nûco v nepofiádku. 
Pokud by skuteãnû byla
odhalena nûjaká porucha,
zavedl by lékafi (zastánce
pfiírodní medicíny)
mikrobiologickou terapii, 
aby co nejrychleji vyrovnal
nebezpeãnou disharmonii. To
pfiedpokládá nûkolikamûsíãní
poÏívání pfiírodních léãiv,
které by mûlo vést
k v˘raznému zlep‰ení
zdravotního stavu zvífiete. 
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Sanace STŘEV
Psí stfievo sice, co se velikosti t˘ãe, nemÛÏe konkurovat
stfievu lidském (na‰e stfieva by roztaÏená zaujímala plochu
400 ãtvereãních metrÛ), se v‰emi sv˘mi obraty a záhyby
v‰ak pfiesto je dÛleÏit˘m kontaktním a v˘mûnn˘m
orgánem, kter˘ je nutno udrÏet za v‰ech okolností zdrav .̆

Co mÛÏe b˘t
nebezpeãné
● zkaÏená potrava,
● ‰patná voda,
● nesná‰enlivost 

k nûkter˘m 
potravinám,

● stres,
● potlaãované obavy,
● bakteriální, virové 

a plísÀové infekce,
● parazité
● alergické reakce 

a poruchy imunity,
● intoxikace (otravy),
● pÛsobení cizích tûles, 
● psychické pfiíãiny,
● zauzlení a ucpání stfiev,
● problémy s Ïaludkem, 

játry a slinivkou bfii‰ní. 

Pfiíjem
zneãi‰tûné
vody mÛÏe
zatíÏit
stfievní
flóru
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SANACE ST¤EV:
KROK ZA KROKEM
U zdravotních poruch 
mÛÏe b˘t velmi smysluplné
pfiezkoumání stavu stfievní
flóry. Za urãit˘ch okolností
musí b˘t Ïivotní prostfiedí
stfievních bakterií od základu
sanováno, aby se mohla 
plnû obnovit jejich 
Ïivotnû dÛleÏitá funkce.
Nûktefií pfiírodní léãitelé 
pfii tom doporuãují
trojstupÀov˘ postup:
1. stupeÀ – V první fázi léãby
je novû budována ta oblast
stfievní flóry, která se dostala
z rovnováhy a kde uÏ
nastartovaly chorobné kvasné
a hnilobné procesy. Nûkdy se
doporuãuje léãba pfiírodními
léãivy, v jin˘ch pfiípadech se
dává pfiednost proãi‰tûní
stfiev („Colon-hydroterapie")
ozonem.
2. stupeÀ – Druhá fáze 
léãby zahrnuje nasazení
kombinovan˘ch a smí‰en˘ch

léãiv, která mají usnadnit
opûtovnou tvorbu
normálního zaÏívacího
procesu. Nyní se zcela cílenû
pÛsobí na v‰echny oblasti
zaÏívacího traktu. V rámci
této léãby léãící potírá zánûty,
zbavuje orgány jedÛ
a postupnû organismus
pfiipravuje na opûtovné
pfiijetí Ïivotnû 
nezbytn˘ch bakterií.
3. stupeÀ – Tfietí a poslední
fáze léãby pfiivádí do tûla
cenné kmeny bakterií, které
uÏ kdysi v organismu byly,
ale na základû nepfiízniv˘ch
vlivÛ byly zatlaãeny kmeny
‰kodliv˘ch bakterií. Cílem 
je vyváÏené sloÏení stfievní
flóry a úplná normalizace
zaÏívacího procesu.

PODPORA 
P¤ÍRODNÍMI LÉâIVY
Sanace stfiev mÛÏe b˘t navíc
podpofiena homeopatick˘mi
léãivy a jin˘mi prostfiedky

pfiírodního léãitelství.
V pfiípadû dlouhodob˘ch
prÛjmov˘ch onemocnûní
doporuãuje zastánce
pfiírodního léãitelství 
MVDr. W. Beãváfi 
následující postupy:
● Psi trpící na prÛjmová
onemocnûní by zásadnû mûli
mít moÏnost uloÏit se na
nûjaké klidné místo. 
Také teplo je vût‰inou
ãtyfinoh˘ch pacientÛ

pfiijímáno s povdûkem.
● Ztrátu tekutin v dÛsledku
prÛjmÛ lze vyrovnat
napfiíklad ãaji obsahujícími
tfiíslovinu (ãern˘ ãaj, listí
z borÛvãí, vfies, zemûÏluã,
fiepík, ãekankov˘ kofien,
dubová kÛra, fiebfiíãek atd.).
● Nad˘mání, koliky a invaze
choroboplodn˘ch zárodkÛ
lze léãit bazalkou,
majoránkou, tymiánem,
koriandrem, estragonem,
kmínem, rozmar˘nem,
galgánem a ‰alvûjí.
● Bakteriální stfievní 
infekce lze rovnûÏ potlaãit
kuchyÀsk˘mi bylinkami
a také Ïivoãi‰n˘m uhlím pro
zvífiata (Carbo animalis).
Tablety uhlí by se mûly
podávat ‰estkrát t˘dnû. 
● Také léãebná zemina 
se k léãbû prÛjmÛ pfiímo
nabízí. Beãváfi doporuãuje 
pût aÏ ‰est gramÛ zemû nebo
tfii ãajové lÏiãky ra‰elinového
nápoje na den. K. P.
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I NZERCE

Léãiva mohou trvale 
po‰kodit stfievní flóru
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