
SPECIFIC® CCD STRUVITE MANAGEMENT

Dit dieet bevat een verlaagd gehalte aan magnesium en fosfor (bestanddelen van struvietkristallen) waardoor 

struvietkristallen en struvietstenen oplossen en voorkomen worden.

In urine met een pH lager dan 6,4 lossen bestaande struvietkristallen op en wordt het risico op neerslag van nieuwe 

struvietkristallen geminimaliseerd.

De zeer goed verteerbare ingrediënten van hoogwaardige kwaliteit zorgen voor een maximale opname van 

voedingsstoffen uit de voeding, waardoor er minder feces wordt geproduceerd.

EPA en DHA zijn omega-3 vetzuren met een ondersteunend effect op het behoud van gezonde gewrichten, een 

gezonde huid en een mooie vacht.
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EIGENSCHAPPEN EN UITLEG VAN DE SAMENSTELLING

TOEPASSINGEN

 £ Oplossen en preventie van struvietstenen bij volwassen honden

SPECIFIC®

 CCD 
STRUVITE MANAGEMENT

8 kg 15 kg2.5 kg
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®

 - EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR BIJ DIERENARTSEN

SPECIFIC® CCD STRUVITE MANAGEMENT

AANVULLENDE INFORMATIE

 £ Dit dieet bevat een verhoogd gehalte aan natrium waardoor de 

hond meer zal drinken. Hierdoor neemt de mineralenconcentratie in 

de urine af en neemt de urine frequentie toe.

 £ Door de dagelijkse portie CCD Struvite Management te verdelen 

over 3 of 4 maaltijden, wordt een stijging van de urine pH na de 

maaltijd geminimaliseerd.

 £ Struvieturolithiasis bij honden komt vaak voor icm. urineweginfecties. 

Indien er sprake is van een urineweginfectie zal SPECIFIC
®

 CCD 

Struvite Management alleen effectief zijn als de infectie wordt 

behandeld. 

 £ Struvieturolithiasis is slechts één van de soorten urolithiasis die 

de patiënt is essentieel aangezien voor de verschillende soorten 

blaasstenen verschillende voedingsstrategieën nodig zijn (zie 

‘Management van urolithiasis’ onder het hoofdstuk Technische 

informatie over SPECIFIC
®

). 

NIET AANBEVOLEN VOOR

 £ Urolithiasis als gevolg van calciumoxalaat, ammoniumuraat of 

 £ Gelijktijdige toediening van urineverzuurders

 £ Metabole acidose

 £

 £ Pups en drachtige of zogende teven

VOEDINGSWAARDEN

INGREDIËNTEN

Maïszetmeel, tarwe, maïseiwit, varkensvet, maïs, eieren, vismeel, 

poeder, vitaminen en sporenelementen, methionine, rijst, visolie, 

Antioxidanten: door de EU goedgekeurde toevoegingen: BHA, BHT, 

Bevat geen kunstmatige kleur- en smaakstoffen. 

VOEDINGSSCHEMA IN GRAMMEN PER 
DAG

De dagelijkse individuele behoefte kan variëren onder invloed van 

factoren zoals ras, omgeving, seizoen en activiteit. Het is daarom 

raadzaam om de conditie en het gewicht voortdurend in de gaten te 

houden en de hoeveelheid voeding overeenkomstig aan te passen.
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2,5 55 45 35

5 95 75 60

10 155 130 105

15 210 175 140

20 265 220 175

25 310 260 205

30 355 295 235

35 400 335 265

40 440 370 295

50 520 435 350

60 600 500 400

70 670 560 450

80 745 620 495

Technische informatie over SPECIFIC
®

Nutriënt Bevat
per 100 g

Bevat
per MJ

Energie kJ 1814 

Eiwit  g (ruw) 21,0 11,6 

Vet  g (ruw) 19,0 10,5 

Koolhydraten g (NFE) 44,7 24,6 

Vezels  g (ruw) 1,7 0,9 

Calcium  g 0,54 0,30 

Fosfor  g 0,38 0,21 

Magnesium  g 0,050 0,028 

Natrium  g 0,50 0,28 

Omega-3 vetzuren g 0,33 0,18 

Verhouding  n-3:n-6 1:8 1:8

Water  g 8,5


