
ZAKAZANE PRODUKTY

SPOŻYWCZE DLA PSA

[które mogą go nawet śmiertelnie otruć]

cosmodog



Cześć! 
Z tej strony Cosmodog. Specjalnie dla Ciebie
przygotowaliśmy listę zakazanych produktów spożywczych
dla psa.

My, ludzie mamy tendencję do uczłowieczania naszych
pupili, między innymi właśnie w kwestiach żywieniowych,
zapominając, że to przecież zupełnie inny gatunek. 

Może Ci się wydawać, że te produkty, które dla nas (ludzi)
są zdrowe i pyszne, będą również odpowiednie dla
Twojego psa. Jednak być może nie masz świadomości, że
niektóre z nich mogą go nawet zabić. 

Psy z natury mają niekontrolowany apetyt i z chęcią zjedzą
wszystko co damy im pod nos. Nie posiadają one instynktu
związanego z kontrolą ilości dostarczanej energii do
organizmu. 

Dlatego to my, właściciele jesteśmy odpowiedzialni za to
co, kiedy i w jakich ilościach zje nasz pies. Jeśli chcesz, aby
Twój pies był zdrowy, to musisz zapewnić mu prawidłowe,
regularne i zdrowe posiłki. I pamiętać, żeby nie podawać
mu „ludzkiego” jedzenia, które może zniszczyć mu zdrowie,
a nawet zabić. 

Zapraszam Cię do zapoznania się z zakazanymi
produktami dla psa. 

WSTĘP

Dlaczego?
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biegunka z krwawymi wymiotami,
zaburzenia oddychania,
drgawki,
częstoskurcz,
uszkodzenie nerek,
śpiączka,

PRODUKT: Czekolada, kakao oraz wszystkie
produkty zawierające w składzie kakao (ciasta,
lody, sosy i inne słodycze)

DLACZEGO?  Kakao zawiera w sobie
teobrominę, która jest bardzo toksyczna dla
psów. 

SKUTKI/OBJAWY SPOŻYCIA: 

CZEKOLADA
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 biegunka,

wymioty,
brak apetytu,
ospałość,
bezmocz lub skąpomocz (w przypadku
ciężkiego zatrucia).

DLACZEGO? Do tej pory nie ustalono jaka
konkretna substancja zawarta w winogronach i
suszonych rodzynkach jest toksyczna dla psa,
dlatego nie ma określonych widełek jaka dawka
może powodować śmierć u psa. Zakłada się, że
spożycie przez czworonożnego już kilku sztuk
winogron/rodzynek może przyczynić się do
poważnego zatrucia.

SKUTKI/OBJAWY SPOŻYCIA: 

winogrona i
rodzynki suszone 
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wymioty,
biegunka,
osłabienie,
ospałość.

PRODUKTY: Cebula, czosnek, szczypior.

DLACZEGO? Warzywa cebulowe są toksyczne dla
psów, bez względu na ich formę podania tj.
surowe, gotowane, suszone, smażone. Ze
spożytych produktów, w przewodzie pokarmowym
psa, uwalniają się toksyczne dwusiarczki o silnym
działaniu utleniającym. Powodują mocną
niedokrwistość przez zniszczone struktury
krwinek czerwonych. 

Spożycie około 5-10 g cebuli na kg masy ciała psa
może spowodować silne zatrucie.

W przypadku niektórych psów objawy zatrucia
warzywami cebulowymi mogą być nasilone - np.
japońskie rasy Shiba i Akita Inu.

SKUTKI/OBJAWY SPOŻYCIA: 

warzywa cebulowe
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 ślinotok,

zapalenie błony śluzowej przewodu pokarmowego,
zwiększone pragnienie,
drgawki,
uszkodzenie wątroby i nerek.

PRODUKTY: Sól, pieprz, gałka muszkatołowa, ostra
papryka.

DLACZEGO? Psy do zdrowego i prawidłowego
funkcjonowania nie potrzebują ziół oraz przypraw.
Niektóre z nich są czasem wykorzystywane
prozdrowotnie w niewielkich ilościach, lecz generalnie
nie są one konieczne. Oczywiście nie powinniśmy sami
bez wiedzy podawać pupilom żadnych przypraw i ziół,
ponieważ niektóre z nich są bardzo szkodliwe, a nawet
śmiertelnie trujące. Szczególnie powinniśmy chronić
nasze psy przed solą, pieprzem, gałką muszkatołową
oraz ostrą papryką. Te ostre przyprawy mogą silnie
podrażnić m.in. nos, oczy oraz błonę śluzową jamy
ustnej psa. Spożycie nadmiernej ilości soli może
spowodować zatrzymanie wody w komórkach ciała,
zaburzenia metabolizmu, a nawet śmierć psa.

SKUTKI/OBJAWY SPOŻYCIA: 

PRZYPRAWY
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 wymioty,

biegunki,
brak apetytu,
senność,
zaburzenia oddychania.

DLACZEGO? Owoc awokado zawiera trujący związek
jakim jest persin. Jest on niebezpieczny nie tylko dla
psów, ale również dla kotów, królików, koni czy
ptaków. Jednak co ważne, związek ten nie jest
zawarty w zielonym miąższu, lecz w liściach, skórce
oraz pestce tego owocu. Mimo, że sam miąższ nie
jest trujący, a nawet można go znaleść w składzie
niektórych karm, to raczej nie powinnismy go
podawać psu, ze względu na dużą zawartość
tłuszczy. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy
pozwolić psu na zabawę pestką awokado. Nie tylko
ze względu na zawartość toksycznego związku, ale
również wielkość, co grozi zadławieniem się psa.

SKUTKI/OBJAWY SPOŻYCIA: 

awokado
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 wymioty,

pobudzenie,
drgawki,
zaburzenia rytmu pracy serca.

DLACZEGO? Kofeina, która jest zawarta w kawie,
zawiera podobny związek do teobrominy. A więc jest
to bardzo niebezpieczną substancją, która może
uszkodzić nerki, serce, wątrobę i układ nerwowy psa.
W skrajnych przypadka, gdy pies spożyje bardzo dużą
ilość kofeiny, może nawet umrzeć. 

Śmiertelna dawka dla psa to około 150 mg kofeiny na 1
kg masy ciała.

SKUTKI/OBJAWY SPOŻYCIA: 

KAWA
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 wymioty,

osłabienie,
drgawki,
gorączka.

DLACZEGO? Te egzotyczne orzechy są uznawane za
najbardziej trujące dla psów, mimo, że do tej pory
nie stwierdzono jaka substancja za to odpowiada. Co
prawda, ta odmiana orzechów nie jest bardzo
popularna w polskich domach, jednak jeśli Ty je
posiadasz, trzymaj je w bezpiecznym miejscu, do
którego Twój pies pod żadnym pozorem nie będzie
miał dostępu. 

Objawy zatrucia mogą pojawić się w ciągu około 12
godzin od spożycia, a potrwać od kilku godzin do
kilku dni. 

SKUTKI/OBJAWY SPOŻYCIA: 

orzechy makadamia
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 wymioty,

zaburzenia oddychania,
ślinotok.

DLACZEGO? Pęknięta pestka jabłka jest bardzo
toksyczna dla psa. A wszystko za sprawą substancji, z
których powstaje silnie trujący cyjanowodór.
Spożycie pękniętych pestek może podrażnić psu
jelita, a nawet spowodować ich niedrożność.

Uważaj również na pestki brzoskwiń, moreli i wiśni,
które również są bardzo toksyczne dla psa.

SKUTKI/OBJAWY SPOŻYCIA: 

PESTKI JABŁEK



Pozostałe produkty
niewskazane do spożycia

przez psa

Drożdże, ze względu na etanol (alkohol) powstały na
skutek fermentacji przez enzymy drożdży.

Alkohol może wywołać objawy silnego zatrucia.

Surowe ziemniaki, które zawierają toksyczną dla psa
solaninę, która podrażnia jego błonę śluzową
przewodu pokarmowego.

Surowe jajka, ze względu na ryzyko zarażenia się
bakteriami z rodzaju Salmonelli. 

Warzywa strączkowe, które mogą być przyczyną
silnych i bolesnych wzdęć żołądka (a nawet jego
skrętem) u psa.

Grzyby mogą powodować u psa ból brzucha, wymioty,
drgawki czy brak apetytu, a to wszystko za sprawą
zawartej toksyny.

Ksylitol może uszkodzić psu wątrobę, a nawet
doprowadzić do zapaści. Jest on często składnikiem
różnych wypieków.



Kocia karma, ze względu na różnice w zawartości
białka i tłuszczu, dlatego spożywanie jej przez psa,
może spowodować u niego m.in. nadwagę. 

Kości są niebezpieczne dla psów ze względu na ich
ostre krawędzie, które mogą utknąć w przełyku lub
doprowadzić do uszkodzenia błony śluzowej
przewodu pokarmowego.

Surowe ryby, które mogą być źródłem bakterii,
pasożytów, wirusów czy innych toksyn.

Surowe mięso, które również może być nośnikiem
chorobotwórczych bakterii, pasożytów i wirusów.

Produkty mleczne nie są dobre dla psa, ze względu
na ich nietolerancję laktozy. Spożycie tych produktów
mogą powodować u psa wzdęcia i biegunki.

Pozostałe produkty
niewskazane do spożycia

przez psa

[To może Cię zaskoczyć]



Właśnie poznałaś listę zakazanych produktów
spożywczych dla psa. 

Być może o części z nich już słyszałaś, a cześć mogła
Cię nawet zaskoczyć. Niektóre z tych produktów mogą
być bardziej niebezpieczne od innych, ale pamiętaj, że
tak naprawdę to dawka czyni truciznę.

Staraj się na codzień chronić swojego pupila od tych
zakazanych dla niego produktów, aby go nie narażać
na niepotrzebne konsekwencje. 

Jeśli jednak Twój pies jakimś sposobem dostanie się do
któregoś z nieodpowiednich dla niego produktów,
powinnaś wiedzieć jak zareagować. 

Po pierwsze spróbuj ustalić co i w jakich ilościach zjadł.
Jeśli będzie to niewielka ilość, w większości przypadków
nie masz się czym martwić. Po prostu obserwuj
swojego psa czy nie zmienia się jego zachowanie, a
jego stan zdrowia nie ulega pogorszeniu.

Jeśli zauważysz nietypowe dla swojego psa zachowanie
lub będziesz wiedzieć, że zjadł dużą ilość zakazanego
produktu, najlepiej udaj się z nim do weterynarza.

ZAKOŃCZENIE



Dziękuje Ci 
za poświęcony czas.

 
Cieszę się, że edukujesz się na temat
swojego pupila, ponieważ uważam, że

miłość do psa powinna być wyrażana nie
tylko poprzez kupowanie mu nowych

zabawek, ale przede wszystkim poprzez
świadome dbanie o jego zdrowie. 

 
Zdrowy pies to szczęśliwy pies. 

 
Dlatego nie próbuj uczłowieczać go

(zwłaszcza w kwestiach żywieniowych) tylko
poznaj jego potrzeby i daj mu to, czego

jego organizm potrzebuje do
prawidłowego i zdrowego funkcjonowania. 

 
Do zobaczenie w kolejnym materiale!


