
SPECIFICTM CCD STruvITE ManagEMEnT

OMaDuSED Ja KOOSTISE PÕHJEnDuS

nÄIDuSTuSED

Struviitsete kusekivide lahustamiseks ja taastekkimise vähendamiseks 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 avaldavad soodsat mõju liigeste, naha ja karvastiku tervisele. 
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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 SPeciFic £ TM ccD Struvite Management päevanormi 3-4 

toitmiskorra vahel, väheneb einejärgse (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, loomne rasv, munad, mineraalained, 

kalajahu, tselluloosipulber, hüdrolüüsitud sealihavalk, vitamiinid ja 

mikroelemendid, metioniin, kirpteelehe seemnekestad, päevalilleõli. 

antioksüdandid: eÜs heakskiidetud lisandid: BHa, BHT, propüül-

gallaat.

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 kehamassi ning vastavalt sellele 

kohandada toidu kogust.
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kg g g g

2,5 55 45 35

5 90 75 60

10 155 130 105

15 210 175 140

20 260 220 175

25 310 255 205

30 355 295 235

35 395 330 265

40 440 365 295

50 520 435 345

60 595 495 395

70 670 555 445

80 740 615 490

Üksikasjalikum analüüs vt. SPEcificTM toitude tehniline informatsioon

Toitaine Sisaldus 
100 g

Sisaldus
MJ ME

Energia kJ 1825

Toorvalk g 21,0 11,5

Toorrasv g 19,7 10,8

Süsivesikud g (NFE) 43,8 24,0

Toorkiud g 1,5 0,8

Kaltsium g 0,6 0,30

Fosfor g 0,39 0,21

Magneesium  g 0,059 0,032

Naatrium g 0,55 0,30

Oomega-3 rasvhapped  g 0,33 0,18

Ω-3: Ω-6 suhe 1:10 1:10

Vesi g 8,5


