
ak nûjak a podobnû odpovídají
majitelé star‰ích psÛ, kdyÏ se 
jich na nû zeptáme. âím to 

ale je, Ïe se pes ve stáfií takhle mûní?
Proã ztrácí vitalitu a chuÈ do Ïivota,
i kdyÏ vlastnû není opravdu nemocn˘?
A co mÛÏe starostliv˘ majitel psa
udûlat, aby jeho vûrn˘ ãtyfinoh˘ 
pfiítel zÛstával zdraví a ãil˘?
Jeden psí rok odpovídá sedmi lidsk˘m.
Tyhle poãty zná dnes témûfi kaÏd˘
milovník psÛ – ale bohuÏel to neplatí.
ProtoÏe skuteãn˘ vûk psa ve srovnání
s lidsk˘m vûkem závisí na velikosti psa.
Velká plemena stárnou rychleji, malá
naopak pomaleji. NíÏe uveden˘ 
graf umoÏÀuje správné srovnání.
Stárnutí je pfiirozen˘ proces, rozhodnû
nejde o nemoc. Pfiechod z dospûlého vû-
ku do vûku seniorÛ je plynul˘. Nezávisle

na poãtu let, které jiÏ má pes za sebou,
nás vnûj‰í známky a zmûny v chování psa
upozorÀují na to, Ïe pes pfiichází do let:
● ‰edá srst kolem oãí a tlamy, 
● rostoucí potfieba klidu a spánku,
● zmûny temperamentu 
(pes je klidnûj‰í),
● zmûny v povaze (pes jeví men‰í

zájem o dûní kolem sebe, je apatiãtûj‰í),
● men‰í pfiizpÛsobivost 
vnûj‰ím podmínkám,
● zhor‰ující se sluch a zrak,
● zv˘‰ené sklony k nadváze.

KYSLÍK JE ÎIVOT
S pfiib˘vajícími lety ztrácí tûlo psa své
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Jsem starý? NO A!
Ne Ïe by byl pfiímo nemocn ,̆ ale uÏ na nûm pozorujeme, Ïe stárne. Prostû uÏ
není dokonale fit. Hodnû spí, pÛsobí unaven˘m dojmem, trpí nedostatkem
zájmu, uÏ se ani tak rád nepohybuje jako dfiív a vstát je pro nûj stále tûÏ‰í.
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mladistvé síly, postupnû klesá v˘kon
vnitfiních orgánÛ jako srdce, jater
a ledvin, kosti kfiehnou, klouby se
opotfiebovávají a obranyschopnost
organismu slábne. Roste tak riziko
onemocnûní jakéhokoliv druhu. Podle
nejnovûj‰ích vûdeck˘ch poznatkÛ hrají
v tomto v˘voji ãasto podstatnou roli
poruchy prokrvení orgánÛ zpÛsobené
pfiib˘vajícím vûkem. ProtoÏe krev
dopravuje kyslík k mozku, k srdeãnímu
svalu, ke kosterním svalÛm i ke v‰em
ostatním Ïivotnû dÛleÏit˘m orgánÛm.
JestliÏe je tato doprava kyslíku
nepfiíznivû ovlivnûna, má to
automaticky vliv na vitalitu
a celkov˘ zdravotní stav psa. 
Úãinnou pomoc zde nabízí prostfiedek
karsivan doporuãovan˘ ve veterinárních
ordinacích. Je to moderní a úãinn˘
preparát, kter˘ v˘raznû posiluje vitalitu
a radost ze Ïivota u star‰ích psÛ,
podporuje prokrvení mozku, srdce, 
svalÛ a dal‰ích dÛleÏit˘ch orgánÛ
a zaji‰Èuje tak jejich zásobování kyslíkem.
Karsivan tak pÛsobí v˘raznû proti
poruchám prokrvení orgánÛ
zpÛsoben˘m stáfiím psa. Úãinek tohoto
pfiípravku b˘vá ãasto velmi pÛsobiv˘. 
Mnoho star‰ích psÛ po léãbû opût oÏije
a jejich aktivita se znovu zvy‰uje, roste
jejich radost z pohybu i vytrvalost. 
Psi mají opût zdravou chuÈ k jídlu,
pfiestávají b˘t strnulí a oãividnû 
opût získávají radost ze Ïivota.

PREVENCE PROTI 
STÁ¤Í ZNAMENÁ PÉâI
âím dfiíve bude majiteli psa jasné, Ïe
jeho svûfienec má zdravotní problémy,
tím dfiíve mÛÏe podniknout proti nim
cílené kroky. Svého vûrného pfiítele tak
mÛÏe u‰etfiit nejednoho utrpení. Cílem
prevence totiÏ je chránit psa co nejlépe
pfied nemocemi a bolestmi a pfiedcházet
jim. Proto je tfieba vûnovat psovi
v kaÏdodenním souÏití patfiiãnou
pozornost. JestliÏe si majitel 
pov‰imne ãehokoliv neobvyklého, 
mûl by se preventivnû radûji poradit
s veterinárním lékafiem. Potom lze
seniorovi pomoci cílenû hned 
od poãátku. Dávejme tedy pozor 
na následující zmûny:
CHOVÁNÍ: rychlá únava, lenivost, 
ztráta orientace, apatie,
P¤IJÍMÁNÍ POTRAVY A PITÍ: 
zv˘‰en˘ nebo sníÏen˘ apetit nebo 
ÏízeÀ, problémy s polykáním 
nebo Ïv˘káním,
VYLUâOVÁNÍ MOâI NEBO TRUSU: 
zv˘‰ené nebo sníÏené 
vyluãování moãi nebo trusu, 

bolesti pfii moãení nebo kálení, prÛjem,
TùLESNÁ HMOTNOST: nápadn˘ 
nárÛst hmotnosti nebo hubnutí, 
silné kolísání hmotnosti,
D¯CHÁNÍ: silné funûní, 
k˘chání, ka‰el, tûÏké d˘chání,
POKOÎKA / SRST: zplstnatûní 
srsti, svûdûní, vypadávání srsti, 
silná tvorba lupÛ,
POHYB: kulhání, bolesti pfii 
vstávání nebo uléhání, strnulá chÛze,
OâI/U·I: zhor‰ující se sluch 
pfiípadnû zrak, siln˘ v˘tok nebo vznik 
krust, potfiásání hlavou, vznik bradavic,
TLAMA: zubní kámen, zánûty 
dásní, nepfiíjemn˘ zápach z ústní
dutiny.

HRA NA JISTOTU
Láskyplná péãe o stárnoucího psa
v kaÏdodenním Ïivotû by mûla b˘t
v ideálním pfiípadû doplnûna
pravidelnou preventivní péãí
u zvûrolékafie. ProtoÏe fiadu závaÏn˘ch
onemocnûní souvisejících s vûkem lze
u psa zpozorovat ãastokrát aÏ velmi
pozdû. Majitelé si nemocí svého psa
pov‰imnou ãasto aÏ v okamÏiku, kdy je
nemoc jiÏ ve velmi pokroãilém stadiu,
tedy v dobû, kdy je léãba vût‰inou jiÏ jen
stûÏí moÏná. A pfiesnû z tohoto dÛvodu
je tfieba docházet se psem na pravidelné
preventivní prohlídky: veterináfi
dÛkladnû vy‰etfií v‰echny podstatné
systémy jednotliv˘ch orgánÛ, takÏe
dÛleÏitá onemocnûní lze rozpoznat jiÏ
v raném stadiu a lze je také úãinnû léãit. 
Za normálních okolností úplnû staãí
nechat psa dÛkladnû vy‰etfiit jednou
roãnû; ve vysokém vûku v‰ak mÛÏe b˘t
rozumné seniora pfiedvést k veterináfii
dvakrát roãnû. Doporuãen˘ poãátek pre-
ventivní péãe o stárnoucího psa ve
veterinární ordinaci:
● obfií plemena od 6. roku vûku,
● stfiední a velká plemena 
od 7. roku vûku,
● malá plemena od 9. roku vûku.
Samozfiejmû platí, Ïe ani nejdokonalej‰í
péãe a nejrozsáhlej‰í preventivní
opatfiení nemohou zaruãit psovi dlouh˘
a zdrav˘ Ïivot. Jedno je ale jisté:
prÛmûrn˘ vûk vzrostl, a to je jistû také
dÛsledkem toho, Ïe se psÛm dostává
láskyplné péãe za podpory moderní
medicíny. Dobré je také vûdût, Ïe ná‰
nejlep‰í pfiítel je u nás, u lidí, v tûch
nejlep‰ích rukou. ■

Nároãn˘ bûh vedle kola
skuteãnû není ideální
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Je tfieba vûnovat
psovi patfiiãnou
pozornost
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