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• Anamnéza: endokrinní porucha v léčbě – hypotyreóza, nyní asi 1 
rok perianální kýla oboustranně. Majitelé nejsou ochotni podstou-
pit chirurgické řešení kýly. Aplikují klyzmata a jsou nuceni absolvo-
vat venčení  v trvání až několika hodin, aby psa donutili k neúplné 
defekaci.

• Diagnóza: hernia  perianalis, obstipace
• Terapie: konzervativní léčba vedena spasmolytiky, prokinetiky a gas-

trointestinální dietou s vysokým podílem vlákniny. 

• Po nasazení pasty Guna Pet BowelFormula přímo do krmiva se během 
2 týdnů zlepšilo vyprazdňování díky změně konzistence stolice, a tím 
snížení bolestivosti při defekaci. Zkrácením doby retence féces v kolonu 
se zmírnilo i jeho podráždění, což vedlo k vymizení krvácení ve stolici.  

Zvíře č. 2: pes, šicu, kastrovaný, stáří 10 let, hmotnost 12,5 kg

• Anamnéza: hypotyreóza, oboustranně operovaná perianální kýla, 
konstipace s tvorbou kulovitého obstipátu v ampule recti s nutností 
občasného manuálního vybavení, což je spojeno se stresem a povr-
chovým krvácením ze sliznice konečníku.

• Diagnóza: perianální kýla, hypotonická obstipace, dysmikrobie
• Terapie: levothyroxin 10 µg 2krát denně, vysokovlákninová dieta, 

probiotika  
Nasazen doplněk stravy Guna Pet BowelFormula. Majitelé po 3-4 týd-
nech uvádějí zlepšení potíží asi o 30-40 %, s ohledem na předchozí 
dysmikrobii byla terapie doplněna pastou Guna Pet EnteroFormula ob-
den. Po dalších 3 týdnech hodnoceno zlepšení stavu celkově o 70 %.

Závěr:

Doplňky stravy pasty řady Guna Pet – zejména PET Bowelformula – mají pří-
znivý vliv na gastrointestinální obtíže spojené s obstipací i u takto komplikova-
ných stavů, jaké jsou zmíněny výše, a významně zefektivňují nezbytná léčebná 
opatření.

Jsou ochotně přijímány v krmivu a výhodou je i velmi malé množství 
aplikovaného přípravku (u malých zvířat 1–2 cm pasty). Z uvedeného 
vyplývá i velmi příznivá cena denní dávky.

Perianální kýla spojená 
s perzistentní obstipací

Zvíře č. 1: pes, jorkšírský teriér, kastrovaný, stáří 11 let, 
hmotnost 7,3 kg
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