
SPECIFICTM CDD-HY FooD AllErgY MAnAgEMEnT

oMADUSED JA KooSTISE PÕHJEnDUS

nÄIDUSTUSED

 Toidu ebasoodsad kõrvaltoimed (toiduallergia ja/või –talumatus), mille tagajärjeks on naha ja/või seedetrakti probleemid £

Toidu välistamiskatse £

Mao-sooletrakti häired, nagu kõhulahtisus, oksendamine ja meteorism, mille põhjuseks on malabsorbtsioon ja maldigestsioon, eksokriinne  £

pankreasepuudulikkus ja äge gastroenetriit

Põletikuline soolehaigus ( £ inflammatory bowel disease - IBD).

SPECIFICTM CDD-HY 
Food Allergy MAnAgeMent

Hüdrolüüsitud lõhevalk, mille molekulmass on <10000 daltonit, on kergesti seeditav ja väikese allergeensusega.
.

Riis on väikese allergeensusega ja kergesti seeditav, mille tõttu on see ideaalseks koostisosaks hüpoallergeensetes 
toitudes. Riis ei sisalda gluteeni ja selle tõttu taluvad seda gluteeniallergia/-talumatusega koerad.

Väga kvaliteetsed ja kergestiseeditavad koostisosad teevad toidu eriti sobivaks peensoole diarröaga patsientidele.

Kirpteelehe seemnekestadest saadud psüllium on geelistuv ja lahustuv kiud, mis absorbeerib võrreldes oma kaaluga 
mitmekordselt vedelikku. Psüllium on tuntud oma soodsa toime tõttu seedetrakti töö regulatsioonile.

Tasakaalustatud täistoit, mille soovitatav toitainete sisaldus vastab kasvavate ja täiskasvanud koerte toitainelistele 
vajadustele. Seetõttu on toit sobiv ka kutsikatele.
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SPECIFICTM CDD-HY FooD AllErgY MAnAgEMEnT

lISAInForMATSIoon

SPecIFIc £ TM CDD-HY Food Allergy Management on tasakaalustatud 

hüpoallergeenne täistoit, mis sisaldab ainult väikest arvu 
erinevaid koostisosi (põhineb riisil ja hüdrolüüsitud 
lõhevalgul). Toit vastab toiduallergiaga kutsikate ja täiskasvanud 

koerte toitainelistele vajadustele.

Toiduallergia sümptomite vältimiseks on ülioluline, et ei antaks  £

midagi muud peale hüpoallergeense toidu. Toiduallergiaga koerte 

omanikud võivad oma koera ohutult premeerida SPecIFIcTM cT-

HY Hypoallergenic Treats maiustega. Need maiused ei sisalda muid 

koostisosi peale nende, mida on kasutatud SPecIFIcTM cDD-Hy 

Food Allergy Management koostises. Seetõttu ei ole kahtlust, et 

seda toitu söövad toiduallergiaga koerad neid taluvad. 

Toidu ebasoodsate kõrvaltoimete diagnoosimise „kuldstandardiks“  £

peetakse eliminatsioonidieeti kodutoiduga ja sellele järgnevat 

provokatsiooni. Praktilistes olukordades, kus pole võimalik kasutada 

kodutoitu, võib eliminatsioonidieeti läbi viia SPecIFIcTM cDD-Hy Food 

Allergy Management toiduga.

SPecIFIc £ TM CDD-HY Food Allergy Management toidul on hea  

kvaliteet, kergestiseeditavad koostisosad ja suurendatud 
elektrolüütide sisaldus. Selle tõttu on see eriti kasulik patsientidele, 

kellel on mao-sooletrakti probleemid, mis on seotud seedetrakti 

ägedate imendumishäiretega, maldigestiooniga ja/või eksokriinse 

pankreasepuudulikkusega.

Mao-sooletrakti probleemidega koerte toitmisel on soovitatav jagada  £

päevane SPecIFIcTM CDD-HY Food Allergy kogus 3-5 toitmiskorra 

vahel.

eksokriinset pankreasepuudlikkust £  iseloomustab pankrease 

seedeensüümide suur langus. SPecIFIcTM CDD Food Allergy 

Management on kergesti seeditav ja seetõttu ideaalne valik 

eksokriinse pankreasepuudlikkuse all kannatavatele patsientidele. 

Soovitatav on siiski pankrease ensüümpreparaatide kasutamine

ToITAInETE SISAlDUS

KooSTIS

Riis, hüdrolüüsitud lõhevalk, riisivalk, searasv, mineraalained, 
vitamiinid ja mikroelemendid, tselluloosipulber, päevalilleõli, 
kirpteelehe seemnekestad. 
antioksüdandid: eÜs heakskiidetud lisandid: BHa, BHT.
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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0 - 50%* 51 - 100%* Adult

kg g g g

2,5 120 90 50

5 205 155 85

7,5 275 205 115

10 345 255 145

12,5 405 305 170

15 465 350 195

20 575 435 240

25 680 510 285

30 780 585 330

35 880 660 370

40 970 730 410

50 1145 860 480

60 1315 985 550

70 1475 1105 620

80 1630 1225 685

Üksikasjalikum analüüs vt. SpecificTM toitude tehniline informatsioon

Toitaine Sisaldus 
100 g

Sisaldus
MJ Me

Energia kJ 1639

Toorvalk g 22,8 13,9

Toorrasv g 11,1 6,8

Süsivesikud g (NFE) 50,2 30,6

Toorkiud g 2,3 1,4

Kaltsium g 0,98 0,60

Fosfor g 0,88 0,54

Naatrium g 0,33 0,20

Oomega-3 rasvhapped  g 0,16 0,09

Ω-3: Ω-6 suhe 1:8 1:8

Vesi g 8,0

* täiskasvanu kehakaalust


