
SPECIFICTM CKD HEART & KIDNEY SUPPORT 

 

Препоръчва се за: 

 Сърдечна недостатъчност, хипертония, оток  
 Хронична бъбречна недостатъчност 

 Чернодробна недостатъчност (с изключение на пациенти с холестаза)  

 Уратна, оксалатна или цистинова уролитиаза 

Свойства и обосновка на състава: 

 SPECIFICTM CKD Heart & Kidney Support има уникално високи нива на омега-3 мастни киселини EPA и DHA, получени от 
рибено масло и крил. При кучета със сърдечно заболяване, EPA може да помогне за поддържане на телесната маса, апетита, 

нормалния сърдечен ритъм, кръвното налягане и агрегацията на тромбоцитите. При кучета с бъбречна недостатъчност, омега-3 

мастните киселини могат да помогнат за забавяне прогресията на бъбречната недостатъчност. 

 При застойна сърдечна недостатъчност, екскрецията на натрий се намалява като част от компенсаторния отговор на намалената 
сърдечна функция и вследствие на това се наблюдава задържане на натрий и вода. Намаленото ниво на натрий спомага за 

разрушаване на порочния кръг на задържане на вода. Това е от съществено значение за пациенти с бъбречна, чернодробна и 

сърдечна недостатъчност. 

 Ограниченото съдържание на фосфор е от съществено значение за намаляване на хиперфосфатемията и за забавяне прогресията 
на бъбречната недостатъчност. 

 Намаленото съдържание на протеин, в комбинация с протеин с висока биологична стойност, намалява азотемията при кучета с 

бъбречна недостатъчност. При кучета с чернодробна недостатъчност намалява вероятността от хиперамонемия и възможна 

чернодробна енцефалопатия. Високата биологична стойност на протеините доставя достатъчно количество незаменими 

аминокиселини на кучето. 
 Ограниченото ниво на протеин намалява концентрациите на оксалат, цистин и урат в урината. Заедно с алкалното рН на урината, 

това възпира утаяването на калциев оксалат, цистин и уратни кристали и поддържа здрав пикочен тракт. Добавеният калиев 

цитрат помага да се поддържа калциевия оксалат разтворен. 

Допълнителна информация: 
 L-карнитин и таурин са добавени към диетата за подпомагане на работата на сърдечния мускул. 

 Диетата има високи нива на водоразтворими витамини, за да компенсира повишените загуби в урината, причинени от употребата 

на диуретици при пациенти със сърдечна недостатъчност. 

 SPECIFICTM CKD Heart & Kidney Support съдържа зеолит, който може да свърже амоняка и по този начин да помогне за 
намаляване на уремията при кучета с бъбречна недостатъчност и хиперамонемията при кучета с чернодробна недостатъчност. 

 Цинкът е кофактор в ензимната конверсия на амоняка в урея и може да намали катаболизма на протеина в мускулите. 

Повишеното ниво на цинк в SPECIFICTM CKD Heart & Kidney Support може да допринесе за намаляване на хиперамонемията 

при пациенти с чернодробна недостатъчност. 
 Съдържанието на мед в SPECIFICTM CKD Heart & Kidney Support е намалено, тъй като екскрецията на мед може да бъде 

компрометирана при пациенти с чернодробни заболявания. 

 Изключителната вкусови качества на SPECIFICTM CKD Heart & Kidney Support увеличава максимално шанса за спазване на 

хранителните изисквания, дори ако пациентът има слаб апетит. 

 SPECIFICTM CKD Heart & Kidney Support е специално опакована за защитна от атмосферата на уникално високите нива на EPA 
и DHA. 

Не се препоръчва при: 

 Кученца, бременни или кърмещи кучки 

 Кучета със сравнително високо потребление на протеини  
 Пациенти с холестаза: диета с намалено съдържание на мазнини е по-подходяща (като SPECIFICTM Weight Reduction или диети 

за стари кучета)  

 Кучета със струвитна уролитиаза  

 Кучета с хиперлипидемия или панкреатит 
Аналитичен състав: 

Нутриент Съдържание в 100 g Съдържание в MJ 

Метаболизираща енергия kJ 1669  

Суров протеин g 13.7 8.2 

Сурови мазнини g 16.0 9.6 

Въгрехидрати g (NFE) 56.2 33.7 

Сурови влакнини g  1.5 0.9 

Калций g 0.45 0.27 

Фосфор g 0.26 0.16 

Натрий g 0.16 0.10 

Калий g 0.78 0.47 

Цинк mg 17.8 10.7 

Мед mg 0.84 0.51 

Таурин g 0.29 0.17 

L-карнитин mg 70 42 

Омега-3 мастни киселини g 2.20 1.32 

EPA g 0.97 0.58 

DHA g 1.03 0.62 

Съотношение n-3:n-6 1:1 1:1 

Вода g 8.5  

За по-подробен анализ вижте Техническа информация за SPECIFICTM 

Съдържание: 

Ориз, пшеница, царевица, рибено масло, свинска мазнина, яйчен прах, антарктически крил, минерали (включително трикалиев цитрат и 
зеолит), хидролизат на животински протеин, картофен протеин, витамини и микроелементи (включително хелатни микроелементи), рибено 

брашно, мая, целулоза на прах, таурин, метионин, L-карнитин, 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 85 65 

10 170 140 115 

15 230 190 155 

20 285 240 190 

25 340 280 225 

30 385 325 260 

35 435 360 290 

40 480 400 320 

50 570 475 380 

60 650 545 435 

70 730 610 485 

80 810 675 540 

 



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 

 


