
SPECIFICTM FCW CRYSTAL MANAGEMENT 

 

Препоръчва се за: 

 Разтваряне и намаляване на рецидивите на струвитни уролити 
 Намаляване на образуването на нови кристали на струвити и калциев оксалат  

 Намаляване на котешка болест на долните пикочни пътища (включително идиопатичен цистит и уретрални запушалки) 

 Ежедневна диета за възрастни котки до 8-годишна възраст 

 Идиопатичен цистит 

Свойства и обосновка на състава: 
 Ниски стойности на RSS (относително супернасищане) на урината за струвити и калциев оксалат за недозасищане и ниско 

метастабилно насищане, съответно, за разтваряне на струвити и за минимизиране на риска от образуване на нови кристали на 

струвити и калциев оксалат в урината. 

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

 Чрез разделяне на дневната дажба на SPECIFICTM FCW Crystal Management на 3 или 4 хранения, всяко постпрандиално 

повишаване на pH на урината е сведено до минимум. 

 Диетата съдържа хондроитин, компонент на естествения защитен гликозаминогликанов слой, покриващ стената на пикочния 
мехур. 

 Струвитната уролитиаза е само един вид уролитиаза, която може се срещат при котки. Идентифициране на вида уролит, 

присъстващ в засегнатият 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). 
 Съставът и високото енергийно съдържание на SPECIFICTM FCW Crystal Management също правят диетата подходяща за здрави, 

възрастни котки с леко повишена енергийна нужда. Високосмилаемите и балансирани хранителни вещества осигуряват на 

възрастната котка всички хранителни вещества, необходими за здравословен живот. 

 За намаляване на рецидивите на уролити, съставени от калциев оксалат, амониев урат или цистин, се препоръчва SPECIFICTM 
FKD/FKW/FKW-P Kidney Support.  

 За затлъстели котки с тенденция за развитие на струвитна уролитиаза, се препоръчва SPECIFICTM FCD-L Crystal Management 

Light, SPECIFICTM FXD Adult или SPECIFICTM FRD Weight Reduction. 

 За котки с повтарящ се идиопатичен цистит се предпочита мокра диета (SPECIFICTM FCW Crystal Management или SPECIFICTM 
FXW/FXW-P Adult). 

Не се препоръчва при: 

 Едновременно приложение на пикочни подкислители 

 Котенца на възраст под 6 месеца, бременни или кърмещи котки  

 Метаболитна и бъбречна ацидоза 
Аналитичен състав: 

Нутриент Съдържание в 100 g Съдържание в MJ 

Метаболизираща енергия kJ 579  

Суров протеин g 11.0 19.0 

Сурови мазнини g 8.9 15.4 

Въгрехидрати g (NFE) 5.2 8.9 

Сурови влакнини g  0.3 0.5 

Калций g 0.21 0.36 

Фосфор g 0.18 0.32 

Магнезий g 0.016 0.027 

Натрий g 0.16 0.28 

Омега-3 мастни киселини g 0.62 1.06 

Съотношение n-3:n-6 1:3 1:3 

Хондроитин сулфат mg 40 69 

Вода g 72.6  

За по-подробен анализ вижте Техническа информация за SPECIFICTM 

Съдържание: 

Свинско месо, царевично, слънчогледово масло, яйчен прах, рибено масло, минерали, витамини и микроелементи (включително хелатни 

микроелементи), псилиева люспа, декстроза, ксилоза, метионин, целулоза на прах, таурин, хондроитин сулфат. 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 

1 70 55 45 

2 115 85 70 

3 150 115 90 

4 185 135 110 

5 210 160 130 

6 240 180 145 

7 265 200 160 

8 290 220 175 

9 315 235 190 

10 340 255 205 

11 360 270 215 

12 380 285 230 
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