
SPECIFICTM CDD FOOD ALLERGY MANAGEMENT

RUOKAVALION OMINAISUUDET

KÄYTTÖAIHEET

 £  Ruoka-aineallergia tai -intoleranssi, joka yleisesti aiheuttaa iho- tai ruuansulatusongelmia 

 £ Eksokriininen haiman vajaatoiminta

 £ Ruuansulatuskanavan sairaudet kuten ripuli, oksentelu ja ilmavaivat

 £ Ruuan imeytymis- ja sulamishäiriöt

 £ Uraattivirtsakivet

Ruokavalio sisältää vain rajoitetusti raaka-aineita ja sen perustana on kananmunat ja riisi. Kananmunat ja riisi 

ovat kumpikin vähän allergisoivia, ja siksi ne sopivatkin täydellisesti hypoallergeenisen ruokavalion raaka-aineiksi. 

Erittäin korkealaatuisten ja erinomaisesti sulavien aineksien ansiosta ruokavalio on erityisen sopiva ohutsuolen 

ripulista kärsiville potilaille.

Psylliumkuitu on geeliytyvä, liukeneva kuitu, joka pystyy imemään useita kertoja painonsa verran nestettä. 

Psylliumkuidulla tiedetään olevan suotuisa vaikutus ruuansulatuskanavan toiminnan säätelyyn.

Puriini on uraattikiteiden esiaste. Ruokavalion todella vähäinen puriinipitoisuus yhdessä vähennetyn 
valkuaisainepitoisuuden ja ruokavalion aikaansaaman virtsan emäksisen pH:n kanssa tekee siitä ensisijaisen 

ruokavalion uraattikiteiden muodostumisen vähentämiseen.
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SPECIFICTM-RUOKAVALIOT - SAATAVILLA ELÄINLÄÄKÄRIASEMILTA

SPECIFICTM CDD FOOD ALLERGY MANAGEMENT

LISÄTIETOA

 £  SPECIFICTM CDD Food Allergy Management on tasapainotettu 
täysravinto aikuisille koirille, joka sisältää vain hyvin rajoitetun 

määrän aineksia. Omistajalle ruokavalio on kotitekoiseen 

hypoallergeeniseen ruokavalioon verrattuna kätevä käyttää. 

 £  Ruoka-allergian oireiden välttämiseksi on tärkeää, ettei koiralle 

tarjota muita elintarvikkeita, kuin hypoallergeenista ruokavaliota. 

Omistaja, jonka koiralla on ruoka-allergia, voi turvallisesti palkita 

lemmikkiään SPECIFIC™ CT-HY Hypoallergenic Treats -makupaloilla. 

 £ Ohutsuolen ripulista kärsivän koiran päivittäinen ruoka-annos 

suositellaan jaettavaksi 3-5 ateriaan.

 £ Eksokriiniselle haiman vajaatoiminnalle on tyypillistä haiman ruu-

ansulatusentsyymien huomattavasti vähentynyt eritys. SPECIFICTM 

CDD 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.

VASTA-AIHEET

 £ Nuoret koiranpennut sekä tiineet ja imettävät koirat

 £  Koirat, joiden on todettu olevan yliherkkiä kananmunalle tai riisille

RAVINTOSISÄLTÖ

AINEKSET

Riisi, kananmunat, kivennäisaineet, silava, vitamiinit ja hivenaineet, 

selluloosajauhe, psylliumkuitu, metioniini, auringonkukkaöljy. 

Antioksidantit: EU:n hyväksymät lisäaineet: BHA, BHT.

Ei sisällä keinotekoisia aromeja tai väriaineita. 

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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Tarkempi analyysi: Teknistä tietoa SPECIFICTM-ruokavalioista

Ravintoaine Sisältö
per 100 g

Sisältö
per MJ

Energy  kJ 1681

Raakavalkuainen  g 16,3 9,7

Raakarasva  g 12,4 7,4

Hiilihydraatti  g (NFE) 56,3 33,5

Raakakuitu  g 0,7 0,4

Kalsium  g 0,69 0,41

Fosfori  g 0,54 0,32

Natrium  g 0,53 0,32

Puriini  g 0,02 0,01

Omega-3-rasvahapot  g 0,14 0,09

n-3:n-6-suhde 1:11 1:11

Vesi  g 9,0

kg g g g

2.5 60 50 40

5 100 85 65

10 170 140 115

15 230 190 155

20 285 235 190

25 335 280 225

30 385 320 255

35 430 360 290

40 480 400 320

50 565 470 375

60 650 540 430

70 725 605 485

80 805 670 535


