
SPECIFICTM CKW HEART & KIDNEY SUPPORT

RUOKAVALION OMINAISUUDET

KÄYTTÖAIHEET

 £ Sydämen vajaatoiminta, korkea verenpaine, ödeema

 £ Krooninen munuaisten vajaatoiminta

 £ Maksan vajaatoiminta (kolestaasipotilaita lukuunottamatta)

 £ Uraatti-, oksalaatti- ja kystiinivirtsakivet

SPECIFICTM CKW 
HEART & KIDNEY SUPPORT

SPECIFICTM CKW 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-RUOKAVALIOT - SAATAVILLA ELÄINLÄÄKÄRIASEMILTA

SPECIFICTM CKW 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 

nesteenpoistolääkkeiden lisäämiä menetyksiä virtsan mukana. 

 £  Sinkki on lisätekijänä ammoniakin entsyymaattisessa 

muuttumisessa ureaksi ja voi vähentää valkuaisaineiden kataboliaa 

lihaksissa. SPECIFICTM CKD Heart & Kidney Support -ruokavalion 

korotettu sinkkipitoisuus voi myötävaikuttaa hyperammonemian 

vähentämiseen maksapotilailla. 

 £ SPECIFICTM CKW Heart & Kidney Support -ruokavalion 

kuparipitoisuutta on vähennetty, sillä kuparin eritys saattaa olla 

heikentynyt maksasairauksista kärsivillä potilailla. 

 £ SPECIFICTM CKW Heart & Kidney Support -ruokavalion 

poikkeuksellinen maistuvuus maksimoi mahdollisuudet 

ravitsemuksellisten tarpeiden täyttymiseen, vaikka potilaalla olisi 

huono ruokahalu.

RAVINTOSISÄLTÖ

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 

Sianliha, riisi, maissi, vehnä, kalaöljy, kananmunat, selluloosajauhe, 

kivennäisaineet, psylliumkuitu, vitamiinit ja hivenaineet, tauriini, 

L-karnitiini. 

Ei sisällä keinotekoisia antioksidantteja, 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

Energia  kJ 502 

Raakavalkuainen  g 4,2 8,4 

Raakarasva  g 4,5 9,0 

Hiilihydraatti  g (NFE) 15,7 31,3 

Raakakuitu  g 1,2 2,4 

Kalsium  g 0,10 0,20 

Fosfori  g 0,07 0,14 

Natrium  g 0,04 0,07

Kalium  g 0,33 0,65

Sinkki  mg 7,0 14,0

Kupari  mg 0,10 0,20 

L-karnitiini  mg 20 40

Tauriini  g 0,08 0,16

Omega-3-rasvahapot  g 0,68 1,35 

EPA  g 0,24 0,48

DHA  g 0,30 0,60

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

Vesi  g 73,5 

kg g g g

1 100 85 65

2 170 140 110

3 230 190 150

4 285 235 190

5 335 280 225

6 385 320 255

8 475 400 320

10 565 470 375

12 645 540 430

14 725 605 485

16 805 670 535

18 875 730 585

20 950 790 635

25 1120 935 750


