
SPECIFICTM CDD-HY FOOD ALLERGY MANAGEMENT

RUOKAVALION OMINAISUUDET

KÄYTTÖAIHEET

 £  Haitalliset ruoka-ainereaktiot (ruoka-aineallergia ja/tai -inoleranssi), jotka aiheuttavat iho- ja/tai ruuansulatusongelmia

 £ Ruoka-aineiden eliminaatiokoe

 £ Ruuansulatukseen liittyvät ongelmat kuten ripuli, oksentelu ja ilmavaivat, jotka johtuvat ruuan imeytymis- ja sulamishäiriöistä, eksoriinisesta 

haiman vajaatoiminnasta (EPI) ja akuutista mahalaukun ja suoliston tulehduksesta

 £ Tulehduksellinen suolistosairaus (IBD)

SPECIFICTM CDD-HY 
FOOD ALLERGY MANAGEMENT

Hydrolysoitu lohivalkuainen, jonka molekyylipaino on <10 000 Daltonia, on erinomaisesti sulavaa ja vähän
allergisoivaa. 

Riisi on vähän allergisoivaa ja erinomaisesti sulavaa. Siksi se sopii täydellisesti hypoallergeenisten ruokavalioiden 
raaka-aineeksi. Riisi ei sisällä gluteenia, joten se sopii koirille, jotka kärsivät gluteeniallergiasta/-intoleranssista.

Todella korkealaatuiset ja erinomaisesti sulavat ainekset tekevät ruokavaliosta erityisen sopivan ohutsuolen 
ripulista kärsiville koirille.

Psylliumkuitu on geeliytyvä, liukeneva kuitu, joka pystyy imemään useita kertoja painonsa verran nestettä. 
Psylliumkuidulla tiedetään olevan suotuisa vaikutus ruuansulatuskanavan toiminnan säätelyyn.

Tasapainotettu täysravinto, joka sisältää ravintoaineita suositusten mukaisesti ja täyttää kasvavien ja aikuisten 
koirien ravintotarpeet. Näin ollen ruokavalio sopii myös koiranpennuille.
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SPECIFICTM-RUOKAVALIOT - SAATAVILLA ELÄINLÄÄKÄRIASEMILTA

SPECIFICTM CDD-HY FOOD ALLERGY MANAGEMENT

LISÄTIETOA

 £ SPECIFICTM CDD-HY Food Allergy Management on tasapainotettu 
hypoallergeeninen täysravinto, joka sisältää vain rajoitetun 
määrän raaka-aineita (perustana riisi ja hydrolysoitu lohi). 
Ruokavalio täyttää ruoka-allergiasta kärsivien koiranpentujen ja 

aikuisten koirien ravintotarpeet.

 £ Ruoka-allergian oireiden välttämiseksi on tärkeää, ettei koiralle 

tarjota muita elintarvikkeita, kuin tätä hypoallergeenista ruokavaliota. 

Jos omistaja, jonka koiralla on ruoka-allergia, haluaa hemmotella 
tai palkita lemmikkiään tähän tarkoitukseen suositellaan SPECIFIC™ 

CT-HY Hypoallergenic Treats -makupalojen käyttöä. Nämä 
makupalat eivät sisällä muita raaka-aineita, kuin mitä on käytetty 
SPECIFICTM CDD-HY Food Allergy Management -ruokavaliossa. 
Siispä tätä ruokavaliota syövät ruoka-allergiset koirat sietävät aivan 

varmasti myös Hypoallergenic Treats -makupaloja. 

 £ Ruoka-aineallergian/intoleranssin diagnosoinnissa käytetään 
yleensä ruoka-aineiden eliminaatiokoetta, jossa pelkistetyn 
kotitekoisen ruuan jälkeen lemmikki altistetaan ruoka-aineelle, jonka 
epäillään aiheuttavan allergiaa. Jos käytännön syistä kotitekoisen 
ruuan käyttö ei ole mahdollista, eliminaatiokokeessa voidaan käyttää 
SPECIFICTM CDD-HY Food Allergy Management -ruokavaliota.

 £ Korkealaatuisten ja erinomaisesti sulavien raaka-aineiden sekä 
korotetun elektrolyyttipitoisuuden ansiosta ruokavalio on 
eritysen sopiva potilaille, jotka kärsivät akuutteihin suoliston 
imeytymishäiriöihin, ruuan sulamishäiriöihin ja/tai haiman 
vajaatoimintaan liittyvistä ruuansulatusongelmista.

 £ Koirille, joilla on ruuansulatusongelmia, päivittäinen SPECIFICTM CDD-
HY Food Allergy Management -annos suositellaan jakamaan 3-5 
ateriaan.

 £ Eksokriiniselle haiman vajaatoiminnalle on tyypillistä haiman 

ruuansulatusentsyymien huomattavasti vähentynyt eritys. SPECIFICTM 

CDD-HY Food Allergy Management on helposti sulavaa ja siksi se 

on ihanteellinen koirille, joilla on eksokriininen haiman vajaatoiminta. 

Lisäksi suositellaan kuitenkin myös haimaentsyymejä sisältävien 

valmisteiden käyttöä.

AINEKSET

Riisi, riisivalkuainen, hydrolysoitu lohivalkuainen, silava, kivennäis-
aineet, vitamiinit ja hivenaineet, selluloosajauhe, auringonkukkaöljy, 
psylliumkuitu. 
Antioksidantit: EU:n hyväksymät lisäaineet: BHA, BHT.
Ei sisällä keinotekoisia aromeja tai väriaineita.

RAVINTOSISÄLTÖ 
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RUOKINTASUOSITUS g/vrk

Päivittäinen ravinnontarve on yksilöllinen ja se voi vaihdella esimerkiksi 
rodun, ympäristötekijöiden, vuodenajan ja liikunnan määrän mukaan. 
Koiran yleiskuntoa ja painoa tuleekin tarkkailla säännöllisesti ja 
muokata ruokintaa tarvittaessa. 
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0 - 50%* 51 - 100%* Aikuinen

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
* aikuispainosta

Tarkempi analyysi: Teknistä tietoa SPECIFICTM-ruokavalioista

Ravintoaine Sisältö
per 100 g

Sisältö
per MJ

Energia  kJ 1639

Raakavalkuainen  g 22,8 13,9

Raakarasva  g 11,1 6,8

Hiilihydraatti  g (NFE) 50,2 30,6

Raakakuitu  g 2,3 1,4

Kalsium  g 0,98 0,60

Fosfori  g 0,88 0,54

Natrium  g 0,33 0,20

Omega-3-rasvahapot  g 0,16 0,09

n-3:n-6-suhde 1:8 1:8

Vesi  g 8,0


