
SPECIFICTM CKD HEART & KIDNEY SUPPORT

RUOKAVALION OMINAISUUDET

KÄYTTÖAIHEET

 £ Sydämen vajaatoiminta, korkea verenpaine, ödeema

 £ Krooninen munuaisten vajaatoiminta

 £ Maksan vajaatoiminta (kolestaasipotilaita lukuunottamatta)

 £ Uraatti-, oksalaatti- ja kystiinivirtsakivet

SPECIFICTM CKD 
HEART & KIDNEY SUPPORT

SPECIFICTM CKD Heart & Kidney Support -ruokavaliossa on ainutlaatuisen korkea kalaöljyperäisten omega-
3-rasvahappojen EPA:n ja DHA:n pitoisuus. Sydänsairaudesta kärsivillä koirilla EPA ja DHA voi tukea kehon 

rasvattoman painon, ruokahalun sekä normaalin sydämen rytmin, verenpaineen ja verihiutaleiden määrän ylläpitoa. 

Koirilla, joilla on munuaisten vajaatoiminta, nämä omega-3-rasvahapot voivat auttaa hidastamaan munuaisten 

vajaatoiminnan etenemistä.

Kongestiivisessa sydämen vajaatoiminnassa natriumin eritys heikkenee osana korvaavia vastatoimia sydämen 

vähentynyttä pumppaustehoa vastaan. Tämän seurauksena elimistöön kertyy natriumia ja vettä. Natriumpitoisuuden 
vähentäminen auttaa katkaisemaan veden kertymisen noidankehän. Tämä on tärkeää sekä munuaisten, maksan 

että sydämen vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla. 

Fosforipitoisuuden rajoittaminen on välttämätöntä hyperfosfatemian ehkäisemiseksi ja munuaisten vajaatoiminnan 

etenemisen hidastamiseksi. 

Valkuaisainepitoisuuden pienentäminen yhdessä valkuaisaineiden korkean biologisen arvon kanssa vähentää 

atsotemiaa koirilla, joilla on munuaisten vajaatoiminta. Koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta tämä vähentää 

todennäköisyyttä hyperammonemiaan ja mahdolliseen maksaan liittyvään aivosairauteen. Valkuaisaineiden 
korkea biologinen arvo tarjoaa koiralle riittävästi välttämättömiä aminohappoja. 

Rajoitettu valkuaisainepitoisuus vähentää virtsan oksalaatti- kystiini- ja uraattipitoisuutta. Yhdessä virtsan  
emäksisen pH:n kanssa tämä ehkäisee kalsiumoksalaatti-, kystiini- ja uraattikiteiden muodostumista ja tukee 

terveitä virtsateitä. Lisätty kaliumsitraatti auttaa pitämään kalsiumoksalaatin liuenneessa muodossa.
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SPECIFICTM CKD HEART & KIDNEY SUPPORT

LISÄTIETOA

 £ Ruokavalioon on lisätty L-karnitiinia ja tauriinia sydänlihaksen  

toiminnan tukemiseksi. 

 £  Ruokavalio sisältää runsaasti vesiliukoisia vitamiineja ja  
kaliumia, mikä kompensoi sydänpotilailla käytettyjen nesteenpois-

tolääkkeiden lisäämiä menetyksiä virtsan mukana. 

 £  SPECIFICTM CKD Heart & Kidney Support sisältää zeoliittiä, mikä voi 

sitoa ammoniumia ja siten auttaa vähentämään virtsamyrkytystä 

koirilla, joilla on munuaisten vajaatoiminta ja hyperammonemiaa 

koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta.

 £ Sinkki on lisätekijänä ammoniakin entsyymaattisessa muut-

tumisessa ureaksi ja voi vähentää valkuaisaineiden kataboliaa 

lihaksissa. SPECIFICTM CKD Heart & Kidney Support -ruokavalion 

korotettu sinkkipitoisuus voi myötävaikuttaa hyperammonemian 

vähentämiseen maksapotilailla.  

 £ SPECIFICTM CKD Heart & Kidney Support -ruokavalion kuparipitoi-
suutta on vähennetty, sillä kuparin eritys saattaa olla heikentynyt 

maksasairauksista kärsivillä potilailla.

 £   SPECIFICTM CKD Heart & Kidney Support -ruokavalion poikkeuk-
sellinen maistuvuus maksimoi mahdollisuudet ravitsemuksellis-

ten tarpeiden täyttymiseen, vaikka potilaalla olisi huono ruokahalu. 

 £  SPECIFICTM CKD Heart & Kidney Support on pakattu typpeen tuotteen 

ainutlaatuisen korkean EPA- ja DHA-pitoisuuden turvaamiseksi.

VASTA-AIHEET

 £ Koiranpennut sekä tiineet ja imettävät koirat

 £  Koirat, jotka tarvitsevat suhteellisen paljon valkuaisaineita

 £  Kolestaasi: Vähemmän rasvaa sisältävä ruokavalio on sopivampi 

(kuten SPECIFICTM Weight Reduction tai Senior-ruokavaliot)

 £  Struviittivirtsakivet

 £   Hyperlipidemia tai haimatulehdus

AINEKSET 

Maissitärkkelys, vehnä, riisi, kalaöljy, eläinrasva, perunavalkuainen, 

kivennäisaineet (mukaan lukien zeoliitti), kalajauho, kananmunat, 

hydrolysoitu sianlihavalkuainen, herajauhe, selluloosajauhe, vitamiinit 

ja hivenaineet, trikaliumsitraatti, tauriini, L-karnitiini, metioniini, 

auringonkukkaöljy. 

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

askorbyylipalmitaatti. 

Ei sisällä keinotekoisia aromeja tai väriaineita. 

RAVINTOSISÄLTÖ 

Tarkempi analyysi: Teknistä tietoa SPECIFICTM-ruokavalioista

Ravintoaine Sisältö
per 100 g

Sisältö
per MJ

Energia  kJ 1797

Raakavalkuainen  g 13,5 7,5

Raakarasva  g 16,9 9,4

Hiilihydraatti  g (NFE) 55,9 31,1

Raakakuitu  g 1,8 1,0

Kalsium  g 0,36 0,20

Fosfori  g 0,25 0,14

Magnesium  g 0,063 0,035

Natrium  g 0,13 0,07

Kalium  g 1,17 0,65

Sinkki  mg 25,2 14,0

Kupari  mg 0,36 0,20

L-karnitiini  mg 72 40

Tauriini  g 0,20 0,11

Omega-3-rasvahapot  g 2,45 1,37

EPA  g 0,61 0,34

DHA  g 0,90 0,50

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

Vesi  g 8,0



SPECIFICTM-RUOKAVALIOT - SAATAVILLA ELÄINLÄÄKÄRIASEMILTA

SPECIFICTM CKD HEART & KIDNEY SUPPORT

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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2,5 55 45 35

5 95 80 65

10 160 130 105

15 215 180 145

20 265 220 175

25 315 260 210

30 360 300 240

35 405 335 270

40 445 370 295

50 525 440 350

60 605 505 405

70 680 565 450

80 750 625 500


