
SPECIFICTM CCD STRUVITE MANAGEMENT

OMADUSED JA KOOSTISE PÕHJENDUS

NÄIDUSTUSED

 £ Struviitsete kusekivide lahustamine ja taastekkimise vähendamine täiskasvanud koertel

SPECIFICTM CCD 
STRUVITE MANAGEMENT

Toidu koostises on vähendatud magneesiumi ja fosfori (struviitsete koostisosade) sisaldust, et saavutada 

struviitsete kristallide ja kusekivide lahustamine ja hoida ära nende taastekkimine.
 

Uriini pH alla 6,4 lahustab olemasolevad struviidikristallid ja hoiab ära uute struviidikristallide väljasadestumise.

Kvaliteetsed ja kergesti seeditavad koostisosad tagavad toitainete maksimaalse tarbimise, vähendades samal 

ajal rooja kogust.

EPA ja DHA on oomega-3-rasvhapped, mis toetavad liigeste, naha ja karvastiku tervist.

Dissolution
& reduced 
recurrence 
of struvite 

Urine
control

pH

High
digestibility

Joint, skin
& coat
support

7 kg 12 kg2 kg 3 x 2 kg



SPECIFICTM DIETS - VETERINARY EXCLUSIVE SINCE 1988

SPECIFICTM CCD STRUVITE MANAGEMENT

LISAINFORMATSIOON

 £ Suurendatud naatriumisisaldus ärgitab koera rohkem jooma. 

See on seotud uriini mineraalide kontsentratsiooni vähenemisega ja 

urineerimissageduse suurenemisega.

 £ Jagades SPECIFICTM CCD Struvite Management päevanormi 3-4 

toitmiskorra vahel, väheneb söömisjärgse (postprandiaalse) uriini 

pH tõus.

 £ Struviitne urolitiaas on sageli seotud kuseteede infektsioonidega. 

Kuseteede infektsioonide esinemise korral on SPECIFICTM CCD 

Struvite Management efektiivne vaid siis, kui ravitakse ka 

infektsiooni. 

 £ Struviitne urolitiaas on vaid üks koertel esineda võivatest urolitiaasi 

liikidest. Ülioluline on määrata kindlaks kusekivi liik, kuna erinevat 

liiki kusekivide puhul võib olla vajalik erinev toitmisstrateegia (vt. 

Urolitiaasi kontrollimise graafik peatükis SPECIFICTM toitude tehniline 

informatsioon). 

EI SOOVITATA

 £ Urolitiaasi korral, mille tekkepõhjuseks on kaltsiumoksalaadi, 

ammooniumuraadi või tsüstiini settimine.

 £ Uriini hapustavate vahendite samaaegse kasutamise korral.

 £ Metaboolse atsidoosi korral.

 £ Hüperlipideemia või pankreatiidiga koertele.

 £ Kutsikatele ja tiinetele või imetavatele koertele.

TOITAINETE SISALDUS

KOOSTIS

Maisitärklis, nisu, maisivalk, searasv, mais, munapulber, mineraal-

ained, kalajahu, loomse valgu hüdrolüsaat, kartulivalk, Antarktika 

krill, vitamiinid ja mikroelemendid (sh kelaaditud mikroelemendid), 

tselluloosipulber, pärm, metioniin, kalaõli, kirpteelehe seemnekestad, 

rosmariiniekstrakt. Looduslike antioksüdantidega (tokoferoolid ja 

vitamiin C).

Ei sisalda tehislikke värv-, lõhna- ega maitseaineid. 

TOITMISJUHEND (GRAMMI PÄEVAS)

Päevane toiduvajadus võib kõikuda sõltuvalt koera tõust, ümbritsevast 

keskkonnast, aastaajast, aktiivsusest jms. Seepärast on soovitatav 

jälgida koera konditsiooni ja kehakaalu ning vastavalt sellele 

kohandada toidu kogust.

kg g g g

2,5 60 50 40

5 100 80 65

10 165 140 110

15 225 185 150

20 280 230 185

25 330 275 220

30 375 315 250

35 425 355 280

40 470 390 310

50 555 460 370

60 635 530 425

70 710 595 475

80 785 655 525

Üksikasjalikum analüüs vt. SPECIFICTM toitude tehniline informatsioon

Toitaine Sisaldus 
100 g kohta

Sisaldus 
MJ kohta

Energia kJ 1714

Toorvalk g 21,0 12,3

Toorrasv g 19,0 11,1

Süsivesikud g (NFE) 44,3 25,8

Toorkiud g  1,6 0,9

Kaltsium g  0,55 0,32

Fosfor g 0,38 0,22

Magneesium g 0,060 0,035

Naatrium g 0,60 0,35

Oomega-3-rasvhapped g 0,37 0,22

n-3:n-6 suhe  1:7 1:7

Vesi g 8,5


