
SPECIFICTM CCD STRUVITE MANAGEMENT 

 

Препоръчва се за: 

 Разтваряне и намаляване на рецидивите на струвитни уролити при възрастни кучета 
Свойства и обосновка на състава: 

 В диетата има намалено съдържание на магнезий и фосфор (компоненти от струвитните кристали) за разтваряне и намаляване на 

рецидивите на кристали и камъни от струвити. 

 рH на урината под 6,4 разтваря съществуващите струвитни кристали и минимизира риска от утаяване на нови струвитни 

кристали. 
 Висококачествените и високосмилаеми съставки осигуряват максимално усвояване на хранителни вещества от диетата, като в 

същото време намаляват изпражненията. 

 EPA и DHA са омега-3 мастни киселини с благоприятен ефект върху развитието на здрави стави, кожа и козина. 

Допълнителна информация: 
 Повишеното съдържание на натрий насърчава кучето да пие повече вода. Това е свързано с намалени концентрации на минерали 

в урината и повишена честота на уриниране. 

 Чрез разделяне на дневната дажба на SPECIFICTM CCD Struvite Management на 3 или 4 хранения, всяко постпрандиално 

повишаване на pH на урината е сведено до минимум. 
 Струвитната уролитиаза при кучето често се свързва с инфекции на пикочните пътища. Когато е налице инфекция на пикочните 

пътища, SPECIFICTM CCD Struvite Management ще бъде ефикасна, само ако това се лекува. 

 Струвитната уролитиаза е само един вид уролитиаза, която може да се появи при кучета. Идентифицирането на вида уролит в 

засегнатия пациент е от съществено значение, тъй като различните видове уролити могат да изискват различни диетични 

стратегии (вижте таблицата за управление на уролитиаза в Техническа информация на SPECIFICTM). 
Не се препоръчва при: 

 Уролитиаза, дължаща се на калциев оксалат, амониев урат или цистин 

 Едновременно приемане на пикочни подкислители  

 Метаболитна ацидоза  
 Кучета с хиперлипидемия или панкреатит  

 Кученца, бременни или кърмещи кучки 

Аналитичен състав: 

Нутриент Съдържание в 100 g Съдържание в MJ 

Метаболизираща енергия kJ 1714  

Суров протеин g 21.0 12.3 

Сурови мазнини g 19.0 11.1 

Въгрехидрати g (NFE) 44.3 25.8 

Сурови влакнини g  1.6 0.9 

Калций g 0.55 0.32 

Фосфор g 0.38 0.22 

Магнезий g 0.060 0.035 

Натрий g 0.60 0.35 

Омега-3 мастни киселини g 0.37 0.22 

Съотношение n-3:n-6 1:7 1:7 

Вода g 8.5  

За по-подробен анализ вижте Техническа информация за SPECIFICTM 

Съдържание: 
Царевично нишесте, пшеница, царевичен протеин, свинска мазнина, царевица, яйчен прах, минерали, рибено брашно, хидролизат на 

животински протеин, картофен протеин, антарктически крил, витамини и микроелементи (включително хелатни микроелементи), целулоза на 

прах, мая, метионин, риба масло, псилиева люспа, екстракт от розмарин. С естествени антиоксиданти (токофероли и витамин С). Не съдържа 

добавени изкуствени оцветители или ароматизатори. 

Ръководство за хранене в g/24 часа: 
Ежедневното индивидуално изискване може да варира в зависимост от фактори като порода, околна среда, сезон, активност и т.н. Ето защо е 

препоръчително да продължите да наблюдавате състоянието и телесната маса, като съответно коригирате количеството, с което животните се 

хранят. 

Телесна маса Слаби животни Животни в норма Затлъстели животни 

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 

 

Опаковката и неупотребеното количество от продукта да се обезвреждат според ЗУО! Производител: Dechra Veterinary Products 
A/S, Mekuvej 9, 7171 Uldum, Denmark. Дистрибутор: „АСКЛЕП-ФАРМА“ ООД, гр. София, ж.к. „Люлин 7“, бл. 711А, маг. 3 и 4. Рег. № 22 

132412 

 


