
Jak mohu pomoci 
svému psovi 
se srdečním 
selháním a užít 
si s ním více 
společného času?

Pes 
s velkým 
srdcem 



Co je srdeční selhání?

Srdce je pumpa, která
transportuje krev, 

bohatou na kyslík a živiny, 
do orgánů

a poskytuje jim
energii, kterou potřebují, 

aby mohly 
správně fungovat.

Síň 

Komora

1

2

Zdravé srdce



2 hlavní typy srdečního onemocnění 

Srdeční chlopně se otevírají a zavírají, když srdce 
bije a zajišťují, aby se krev pohybovala správným 
směrem. 

Nemocná chlopeň se nezavírá správně, 
a způsobuje, že krev proudí špatným směrem.

1  

Onemocnění 
chlopní 

Srdeční komory se zvětšují.
Srdeční sval se ztenčuje a oslabuje.  

2  

Dilatační 
kardiomyopatie 

V obou případech dochází 
ke zvětšování srdce. Srdce 
se stává slabší a nemůže 
pumpovat tak efektivně.

Orgány nedostávají dostatek 
kyslíku a živin v důsledku 
špatného oběhu krve. 



Jaké jsou příznaky 
srdečního selhání?

Úbytek hmotnosti, 
snížená chuť k jídlu 

Mdloby, 
protože mozek 
nemá dostatek 
kyslíku

Snížená schopnost cvičení, 
protože svaly nemají 
dostatek kyslíku

Dušnost, zrychlené/
namáhavé dýchání,  
kašel 

Zvětšené 
břicho

Celoživotní terapie je nutná ve všech případech. 

  Tato léčba může přinést výrazné zlepšení 
v délce a kvalitě života vašeho psa. 

   K dispozici jsou ochucené léky na srdeční 
selhání pro psy, které vám pomohou při 
každodenní léčbě.



Jak se léčí srdeční selhání?

Srdeční selhání se léčí kombinací více 
druhů léků, které působí na různé příznaky 
srdečního onemocnění a:

Léčba srdečního selhání  
má pomoci srdci  
pracovat efektivněji.

  zlepšují krevní oběh a kontrakce srdce,

 zmenšují otok na plicích, 

  chrání srdce a cévy před poškozením.

TOP TIP
Léčba vašeho psa není fixní. Někdy je třeba 
upravit (zvýšit nebo snížit dávky léků nebo 
přidat nový lék), v závislosti na tom, jak váš 
mazlíček reaguje na léčbu. 

  Proto jsou důležité pravidelné kontroly  
u vašeho veterináře.



Torasemid:  
1x denně
Furosemid:  
1-2x denně

1x denně

2x denně

1x denně

S krmivem

Bez krmiva

S nebo  
bez krmiva

S krmivem

    Mají řadu příznivých 
účinků na srdce

    Rozšiřují krevní cévy 

    Snižují 
přetížení organismu 

zvyšováním ztráty 
tekutin z ledvin 

    Způsobí, že váš pes 
bude močit více než 

obvykle

     Rozšiřuje 
krevní cévy  

     Umožňuje srdci 
pracovat efektivněji

     Působí přímo 
na srdeční sval 
a chrání ho

Minimálně 1 hodinu před 
krmením!!! Je to důležité kvůli 
správnému účinkování léku 
- pokud se lék podává těsně 
před krmením, jeho účinnost 
se velmi snižuje.

ACE inhibitory 

Pimobendan

Spironolakton

Diuretika  
(Torasemid / Furosemid)

Tyto 2 léky jsou k dispozici v jedné 
kombinované tabletě, což znamená 
méně tablet pro vašeho psa, ale se všemi 
výhodami obou účinných látek.

Torasemid má tu výhodu, že se podává 
pouze 1x denně, což znamená méně tablet 
a příjmu denně pro vašeho psa ve srovnání 
s furosemidem.

Jak se léčí srdeční selhání?



Další rady pro psy  
se srdečním onemocněním 

Normální dechová frekvence během 
odpočinku/spánku je obvykle kolem 20-30 
dechů za minutu. Pokud se frekvence začne 
zvyšovat, může to být známkou toho, že se 
srdeční stav zhoršuje a je nutná návštěva 
veterináře. 

Chcete-li měřit dechovou frekvenci, počítejte 
počet dechů po dobu 1 minuty (hluboké 
pohyby hrudníku, viz další strana).

Dechová frekvence 

Vyhněte se intenzivní 
fyzické námaze 

Vyhněte se nadměrně 
slanému jídlu: stejně 
jako lidé, psi se 
srdečními chorobami 
nemohou odstranit 
sůl, což přispívá k 
hromadění tekutin 
(otoku)

Dávejte pozor na 
nadváhu psa: obezita 
způsobuje extra únavu 
těla i samotného srdce

Chraňte psa před 
teplem a stresem

1’

Jak sledovat  
svého psa doma? 


