
Rysunek 2. Średnie tygodniowe spożycie płynów (w porównaniu z wartością 
wyjściową). Woda z kranu (W) vs Woda wzbogacona w składniki odżywcze (HC).

Dlaczego nawodnienie kotów jest istotne

Dowody naukowe wspierające efektywność stosowania wody wzbogaconej 
w składniki odżywcze.

W naturalnym toku ewolucji, koty zaadaptowały się do niskiego spożywania wody, przez co mają niskie 
poczucie pragnienia i w konsekwencji produkują bardzo skoncentrowany mocz. Może to prowadzić do 
długoterminowych konsekwencji zdrowotnych, takich jak zwiększone ryzyko chorób dolnych dróg moczowych 
(LUTD), czy kamica moczowa lub idiopatyczne zapalenie pęcherza moczowego kotów (FIC)¹.
 

Następujące badania oceniły skuteczność nawodnienia z wykorzystaniem wody wzbogaconej odżywczo 
(także w osmolity) u zdrowych kotów domowych:

Wpływ spożywania wody wzbogaconej odżywczo i wskaźniki nawodnienia u zdrowych kotów domowych 
karmionych suchą karmą ²,³

Wprowadzenie

1Buckley C.M.F, et al., (2011): Effect of dietary water intake on urinary output, specific gravity and relative supersaturation for calcium oxalate and struvite in the cat. British Journal of Nutrition, 
106, S128-S130.
 2Zanghi B.M, Gerheart L, Gardner C.L, (2018): Effects of a nutrient-enriched water on water intake and indices of hydration in healthy domestic cats fed a dry kibble diet. From Nestlé Purina 
Research. American Journal of Veterinary Research 79(7):733-744.
3Colliard et al. (2019): Nestlé Internal Report.

PURINA® PRO PLAN® Hydra Care™ 
zmienia codzienność

Nowość Purina® Pro Plan® Hydra Care™ to 
s u p l e m e nt wo d ny d l a kotów ( ka r m a 
uzupełniająca) w formie gładkiej, kremowej 
galaretki, do podawania w osobnej, trzeciej misce.

Unikalny suplement wodny z osmolitami Purina® 
Pro Plan® Hydra CareTM, zachęca koty do jego 
spontanicznego spożywania ze względu na 
wspaniały smak, wpływając na zwiększenie 
całkowitego pobrania wody i obniżenie ciężaru 
właściwego oraz osmolalności moczu.

Metodologia

Badanie przeprowadzono z udziałem 18 zdrowych, 
krótkowłosych kotów domowych, karmionych ad libitum 
karmą suchą przez 56 dni. W pierwszym tygodniu badania, 
podano wodę (W) jako jedyne źródło wody. Następnie 
podzielono koty losowo na dwie grupy, pierwsza dalej 
otrzymywała tylko wodę (W) jako jedyne źródło wody 
podczas trwania badania.
Drugiej grupie początkowo (dzień 0 do 10) zaoferowano 
wodę wzbogaconą odżywczo (HC) do woli jako jedyne 
źródło płynów, a następnie (dzień 11 do 56) otrzymywały 
opcjonalnie wodę oraz wodę wzbogaconą odżywczo 
w dwóch osobnych miseczkach aby określić ich 
preferencje (zobacz wykres poniżej).

Wnioski

Koty, które piły wodę wzbogaconą w składniki odżywcze (HC), miały wyższe dzienne spożycie 
wody, zwiększone wydalanie moczu i lepsze miary nawodnienia w porównaniu do kotów 

otrzymujących tylko wodę (W).

. 

Przedstawiamy nowość Purina® Pro Plan® Hydra Care™.  
Innowacyjną, wspaniale smakującą kremową galaretkę o udowodnionym wpływie na poprawę 
pobrania wody przez koty i rozcieńczenie moczu.

Wyniki i obserwacje kliniczne
Koty którym oferowano zarówno wodę (W) jak 
i wodę wzbogaconą odżywczo (HC), wybierały 
spożywanie HC, a wyższe spożycie płynów pomagało 
utrzymać bardziej rozcieńczony mocz w porównaniu 
do punktu wyjściowego przez ponad 2 miesiące 
(Rysunek 2).
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Obniżony ciężar właściwy moczu

Zmniejszona osmolalność moczu (30% i 12,5%)²,³

48% wzrost w objętości moczu (15.2mL/kg/day)²

GFR nie różnił się istotnie pomiędzy grupami²

Całkowita zawartość wody, masa ciała szczupłego 
oraz tkanki tłuszczowej u kotów pozostały stałe2
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Rysunek 1. Graficzne zilustrowanie metodologii badania.

Podobną metodologię zastosowano w badaniu 
wewnętrznym Nestlé PURINA®³, które opierało się na 
monitorowaniu 22 zdrowych dorosłych kotów 
domowych karmionych karmą suchą ad libitum 
przez 27 dni. Podczas badania zbierano próbki 
moczu oraz kału.

KARMA

Różnice w dziennym pobraniu wody 
w stosunku do spożycia kalorii obserwuje się 
u kotów zdrowych, w zależności od typu 
spożywanego jedzenia. Te różnice w pobraniu 
wo dy mo gą mie ć znac zenie u kotów 
cierpiących na choroby dolnych dróg 
moczowych (LUTD), które odniosłyby 
korzyści ze zwiększonego całkowitego 
spożycia wody i produkcji moczu.
Głównym celem badania było ocenić efekty 
picia wody wzbogaconej w składniki 
odżywcze, w tym osmolity (HC) na całkowite 
pobranie wody i wskaźniki nawodnienia.
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zapoznaj się z resztą badań dotyczących 
korzyści stosowania HC


