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Praktické využití FRM 
ve veterinární ordinaci
(Referát o práci vytvořené v rámci postgraduálního kurzu Akademie FRM 2012/2013)

MVDr. Klára Němcová
Veterinární ordinace Tišno

Přednášky o účincích přípravků FRM ve veterinární praxi 

nejsou početné (v ČR proběhla, domnívám se, pouze jedna). 

O to více zaujmou zkušenosti z praxe českých veterinárních lé-

kařů. V citované práci autorka představuje početné kazuistiky 

pacientů veterinární ordinace léčených pomocí FRM, a to injek-

cemi (MD injekce) i přípravky perorálními.

1ml na jedno ošetření. Místo aplikace není nutné vyholovat. V případě 

ošetření akutního poranění je vhodné provádět aplikaci MD injekcí kaž-

dý den.

Perorálně podávané léky FRM. 
Ačkoli jsou perorální léky FRM určeny primárně pro lidské pacienty, 

přesto (díky podobnosti pochodů v těle savců) je lze úspěšně použít 

i u pacientů veterinární ordinace. Proto byly zahrnuty do léčby (v kom-

binaci s klasickými léky) i u akutního selhání ledvin, dále ke kompenzaci 

epileptických záchvatů, k ovlivnění exokrinní pankreatické insufi cience 

a – pochopitelně – u běžnějších obtíží zvířecích pacientů (bázlivost, 

průjem, atopie atp.). 

Velikost dávky se určuje podle váhy pacienta:

váha pacienta dávka

více než 50kg 20 kapek 2xd nebo 10 kapek 3xd 

okolo 30–40kg 15 kapek 2xd nebo 8 kapek 3xd

okolo 10–20kg 10 kapek 2xd nebo 5 kapek 3xd

okolo 5kg  5 kapek 2xd nebo 3 kapky 3xd

méně než 5kg a kočky 3–5 kapek 2xd

U koček je v některých případech možná pouze jedna aplikace 

denně, v tom případě 5–6 kapek denně. U psů se nejlépe osvědčilo 

podávat kapky na kousek oblíbeného pamlsku, u koček je možné kap-

ky zamíchat do menšího množství kočičí paštiky, ale většinou je lepší 

nakapat lék do malého množství teplé vody, nechat chvíli odstát a až 

poté smíchat s trochou paštiky nebo podat stříkačkou rovnou do tlamy. 

Předání rozšířených osobních zkušeností je samozřejmě možné 

pouze osobním sdělením veterinární lékařky. Pozitivní výsledky citova-

né léčby však jsou významným povzbuzením i pro všeobecné lékaře. 

(Referát připravil MUDr. Miroslav Černý)

Pro lidské pacienty existují doporučená dávkovací schémata. Dáv-

kování pro zvířecí pacienty se nastavuje analogicky dávkám lidským, 

s přihlédnutím k velikosti zvířete a aplikačním možnostem majitele.

Autorkou vypracované sdělení obsahuje záplavu nových informa-

cí při pečlivě vedené dokumentaci. Práce zahrnuje celkem 6 kazuistik 

pacientů léčených pomocí MD injekcí a 8 kazuistik zvířecích pacientů 

léčených přípravky perorálními.

Přehledně podaný příběh nemoci každého zvířete názorně uka-

zuje, že nástup efektu MD injekcí byl velmi časný a (v některých pří-

padech) bylo zvíře již po 3 aplikacích téměř v pořádku. Aplikace MD 

přípravků tak byla efektivní u mediální luxace pately (maltézský psík, 

MD-Knee, zpočátku 2x týdně), dále při paréze pánevních končetin 

(pes-kříženec, MD-Neural, Lumbar, Ischial), artróze loketních kloubů 

(kříženec německého ovčáka, MD-Poly, Small Joints), distorzi tarzál-

ního kloubu (koza kamerunská, MD-Small Joints, 3 injekce obden), 

bolestivosti zad (hladkosrstý jezevčík, MD-Neural, 

Thoracic, zpočátku 2x týdně).

Podkožní aplikaci MD injekcí zvířata 

velmi dobře snášejí. U žádného z paci-

entů nedošlo k alergické reakci. Ne-

byly zaznamenány žádné nežádoucí 

účinky. U zvířat vážících více než 

10 kg se používají 2ml a u zvířat vá-

žících méně než 10 kg je dostačující 
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