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Caz CliniC 1

BamBi
Rasă: europeană
Vârstă: 4 ani
Sex: masculin
Sterilizat: da
Administrarea de hrană: la dispoziţie
Stil de viaţă: pisică de apartament

1. Prezentare iniţialăsăptămâna

săptămâna

2. Evoluţie

3. Final

Greutate: 7 kg

condițiE corPorală (scală 1-5)*: 5

circumFErință abdominală: 48 cm

sEmnE clinicE: obezitate de la 2 ani, mai puţin agilă 
şi cu puţină activitate fizică

Cantitatea de alimente medie:
68 g/zi (100,6 kcal/kg PCI0,4**)

media de pierdere în Greutate:
1% / săptămână

diEtă utilizată:
ADVANCE VETERINARY DIETS 
wEIghT bAlANCE CAT

diEtă administrată cu advancE 
activity ball:
Dieta a fost oferită dintr-o mingie de plastic, 
care obligă pisica să se joace cu mingia 
pentru a putea să-şi obţină raţia zilnică.

GrEutatEa atinsă: 5,8 kg (-17,1%)

condiția corPorală atinsă (scara 1-5): 3,5

circumFErința abdominală: 43,5cm ( -4,5cm)

Obezitatea la pisici

*condiţia corporală (1-5): 1 şi 2 slab, 3 greutatea ideală, 4 şi 5 supraponderal.
** PCI greutatea corporală iniţială – GCI
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Obezitatea la pisici

caz clinic 1 • BamBi

4. repere de remarcat din cazul clinic bambi

5. Evaluarea produsului făcută de proprietar

1. nivElul dE activitatE şi mobilitatE:
Creşte din a 2-a săptămână de la iniţierea dietei. 

2. calitatEa blănii:
Creşte calitatea blănii începând din a doua lună de dietă. 

3. nivElul dE triGlicEridE PlasmaticE:
–51% (de la 318 mg/dl ajunge la 154 mg/dl)

4. nivElul FructozaminEi:
–7,3% (de la 258 micromoli/litru la 239micromoli/litru)

5. markErii hEPatici: 
–34% fosfataza alcalină (de la 38 IU/l la 25UI/l)
–29% AST (de la 41IU/l la 29UI/l)
–22% AlT( de la 62 IU/l la 8IU/l)

6. EvaluarEa ProPriEtarului PEntru minGEa advancE activity ball
foarte utilă (8,5/10) pentru creşterea activităţii fizice a pisicii. 
Foarte comod (8/10) pentru pisică de a se hrăni.

Pe o scală de la 0 (minimum) la 10 (maximum)

Palatabilitate
Miros

Calitatea fecalelor
Satisfacţie generală

EvaluarEa avd activity ball
Făcută dE ProPriEtar (scară 1-10)

utilă pentru creșterea 
activităţii fizice

convenientă
pentru

alimentare
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Caz CliniC 2

momo
Rasă: siameză
Vârstă: 2,5 ani
Sex: masculin
Sterilizat: nu
Administrarea alimentelor: la cerere
Stil de viaţă: pisică de apartament

1. Prezentare iniţială
săptămâna

săptămâna

2. Evoluţie

3. Final

Greutate: 8,1 kg

condițiE corPorală (scală 1-5)*: 5

circumFErință abdominală: 49,5 cm

sEmnE clinicE: prezintă o obezitate de 2 ani, îl împiedică să urce şi să sară, 
pare trist, apatic şi indiferent, intolerant la exerciţii

Cantitatea medie de alimente:
62 g/zi (86,4 kg EM/kg PCI0,4**)

media de pierdere în Greutate:
1%/ săptămână

diEtă utilizată:
ADVANCE VETERINARY DIETS
wEIghT bAlANCE CAT

GrEutatEa Finală: 6,8 kg (–16%)

condiția corPorală atinsă (scara 1-5): 3,5

circumFErința abdominală: 48 cm (–2 cm)

Obezitatea la pisici

*condiţia corporală (1-5): 1 şi 2 slab, 3 greutatea ideală, 4 şi 5 supraponderal.
** PCI greutatea corporală iniţială – GCI
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Obezitatea la pisici

caz clinic 2 • momo

4. repere de remarcat din cazul clinic momo

5. Evaluarea produsului făcută de proprietar

1. nivElul dE activitatE şi mobilitatE:
O creştere a activităţii fizice ca şi consecinţă a creşterii mobilităţii. Poate 
din nou să sară şi să urce.

2. starEa GEnErală:
Dispariţia apatiei şi a indiferenţei, se angajează în joacă cu stăpânii şi 
răspunde la stimuli.

3. calitatEa blănii:
Cresc luciul şi moliciunea blănii

4. nivElul dE triGlicEridE PlasmaticE:
–38% (de la 131 mg/dl la 81 mg/dl)

5. nivElul colEstErolului:
–16% (de la 152 mg/dl la 127 mg/dl)

6. markErii hEPatici: 
–53% AlT (de la143 UI/l la 67 UI/l), –20% AST (34 UI/l la 27 UI/l), 
–12% amilază (de la 1214 UI/l la 1070 UI/l), –27% fosfatază alcalină 
(de la 57UI/l la 42 UI/l), –23% lipază (de la 162 UI/l la 124 UI/l)

Pe o scală de la 0 (minimum) la 10 (maximum)
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Caz CliniC 3

petit
Rasă: siameză
Vârstă: 6 ani
Sex: masculin
Sterilizat: da
Administrarea alimentelor: la cerere
Stil de viaţă: pisică de apartament

1. Prezentare iniţialăsăptămâna

săptămâna

2. Evoluţie

3. Final

Greutate: 10,2 kg

condițiE corPorală (scală 1-5)*: 5

circumFErință abdominală: 49,5 cm

sEmnE clinicE: intolerant la exerciţii, nu vrea să 
sară, nu vrea să se joace

Cantitatea medie de alimente:
70 g/zi (91,6 kcal EM/kg PCI0,4**)

media de pierdere în Greutate:
0,63%/săptămână

diEtă utilizată:
ADVANCE VETERINARY DIETS
wEIghT bAlANCE CAT

GrEutatEa Finală: 9 kg (–11,7%)

condiția corPorală atinsă (scara 1-5): 4

circumFErința abdominală: 49 cm (–8 cm)

Obezitatea la pisici

*condiţia corporală (1-5): 1 şi 2 slab, 3 greutatea ideală, 4 şi 5 supraponderal.
** PCI greutatea corporală iniţială – GCI
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Obezitatea la pisici

caz clinic 3 • petit

4. repere de remarcat din cazul clinic Petit

5. Evaluarea produsului făcută de proprietar

1. nivElul dE activitatE şi mobilitatE:
Aleargă, se joacă cu mingia, sare, nu oboseşte repede. 
Se remarcă o creştere generală a mobilităţii

2. calitatEa blănii:
Se remarcă o creştere a luciului blănii, o reducere a 
descuamărilor şi a pierderii de păr în general. Aspectul 
blănii este îmbunătăţit în mod general şi se remarcă 
o creştere a părului în zona lombară, zonă fără blană 
iniţial

5. nivElul colEstErolului:
–28% (de la 229.2 mg/dl la 170 mg/dl)

6. nivElul FructozaminEi: 
–26% (de la 313 micromli/l la 229,2 micromoli/litru)

Pe o scală de la 0 (minimum) la 10 (maximum)

Palatabilitate
Miros

Calitatea fecalelor
Satisfacţie generală
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EvaluarEa Făcută dE ProPriEtar asuPra 
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săptămâna 1 săptămâna 15



Caz CliniC 4

oscar
Rasă: europeană
Vârstă: 3 ani
Sex: masculin
Sterilizat: da
Administrarea alimentelor: la cerere
Stil de viaţă: pisică de apartament

1. Prezentare iniţialăsăptămâna

săptămâna

2. Evoluţie

3. Final

Greutate: 8,4 kg

condițiE corPorală (scală 1-5)*: 5

circumFErință abdominală: 55 cm

sEmnE clinicE: obezitate de 1 an care îl împiedică 
să sară şi lipsa poftei de joacă.

Cantitatea medie de alimente:
67,2 g/zi (92,5 kcal EM/kg PCI0,4**)

media de pierdere în Greutate:
1,1%/săptămână

diEtă utilizată:
ADVANCE VETERINARY DIETS
wEIghT bAlANCE CAT

GrEutatEa Finală: 7 kg (–16,7%)

condiția corPorală atinsă (scara 1-5): 3,4

circumFErința abdominală: 47 cm (–8 cm)

Obezitatea la pisici

*condiţia corporală (1-5): 1 şi 2 slab, 3 greutatea ideală, 4 şi 5 supraponderal.
** PCI greutatea corporală iniţială – GCI

Gr
eu

ta
te

a 
pi

sic
ii (

kg
)

Timp (săptămâni)

45



46

Obezitatea la pisici

caz clinic 4 • oscar

4. repere de remarcat din cazul clinic oscar

5. Evaluarea produsului făcută de proprietar

1. nivElul dE triGlicEridE sanGvinE:
–85,4% (de la 406 mg/dl la 59 mg/dl)

2. nivElul activității şi al mobilității:
Se remarcă o creştere a mobilităţii în general, are poftă 
de joacă cu mingia şi reuşeşte să sară

3. calitatEa blănii:
Se remarcă o creştere a luciului blănii însoţită de o 
scădere a descuamării. blana are un aspect general mai 
bun.

Pe o scală de la 0 (minimum) la 10 (maximum)

Palatabilitate
Miros

Calitatea fecalelor
Satisfacţie generală
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