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INTESTINAL CAT — KAĶIEM AR
KUŅĢA UN ZARNU TRAKTA
DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM
AUGSTS PROTEĪNA SATURS UN MOS, FOS
Pilnvērtīga un sabalansēta diētiskā barība kaķiem ar kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumiem
un malabsorbcijas sindromu. Barība ir viegli sagremojama, tāpēc to var lietot kā atveseļošanās
perioda diētu.
Indikācijas

Kontrindikācijas

• Kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumi, gastrīts, jejunīts, kolīts.
• Specifiskas un nespecifiskas kuņģa un zarnu trakta iekaisuma
slimības, kas izraisa diareju.
• Gremošanas vai uzsūkšanas traucējumi.
• Atveseļošanās periodā.

• Slimības, kuru ārstēšanas laikā nepieciešams uzturs ar zemu
proteīna, fosfora un nātrija saturu.

Informācija par uzturvērtību
• Diētiskā barība nodrošina kaķa ikdienas uztura vajadzības.
Sākotnējās dienas devas norādītas tabulā uz iepakojuma. Atkarībā
no dzīvnieka veselības stāvokļa, dienas deva var mainīties kā
noteicis jūsu veterinārārsts. Dienas devu jasadala vismaz uz 4-6
mazām ēdienreizēm, pasniedzot ar regulāriem intervāliem.
• Ieteicamais lietošanas laiks akūtās saslimšanas fāzēs: vismaz 1-2
nedēļas; hronisku saslimšanu gadījumā: vismaz 3-12 nedēļas, vai
lietot šo diētisko barību kā speciālizēto diētu.

• Ārstējot uzsūkšanās un gremošanas traucējumu izraisītas
saslimšanas, kā arī atveseļošanās periodā, barību ieteicams
lietot 12-24 nedēļas.
• Pirms jebkādu izmaiņu ieviešanas kaķa uzturā vienmēr
konsultējieties ar veterinārārstu.
• Barība vienmēr jāpasniedz istabas temperatūrā. Pēc atvēršanas
neizlietotā barība bundžā jāuzglabā ledusskapī.
• Dzīvniekam vienmēr jābūt brīvi pieejamam svaigam dzeramajam
ūdenim.

Bundža: 100 g
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KAĶIEM
KUŅĢA UN ZARNU TRAKTA
DARBĪBAS TRAUCĒJUMU
GADĪJUMĀ

ZEMS
OGĻHIDRĀTU
SATURS

NESATUR
GLUTĒNU

Galvenās iezīmes

Priekšrocības

Viegli sagremojamas dzīvnieku
izcelsmes olbaltumvielas

Uzlabo barības vielu sagremošanu un uzsūkšanos slimības laikā; ļauj saglabāt
normālu ķermeņa masas indeksu.

Satur maz ogļhidrātu

Veicina gremošanu un stabilizē glikozes koncentrāciju asinīs.

Maz šķiedrvielu, satur
FOS un MOS

Uzlabo barības vielu sagremošanu un uzsūkšanos, veicina enterocītu reģenerāciju
un mikrofloras atjaunošanos.

Nesatur graudaugus
un glutēnu

Nesatur graudaugus. Kartupeļi ir vienīgais ogļhidrātu avots.

Barības lietošanas norādījumi
Kaķa ķermeņa svars (kg)
Dienas devas
(kons./kaķim/dienā)

<2

2-4

4-6

6-8

½ - 1¼

1¼ - 2½

2½ -3¼

3¼ - 4

Analītiskie komponenti

grami ēdienreizē

sausna, %

uz 1000 kcal

Kopproteīns

10,3

51,5

111,7

Koptauki

5,4

27

58,6

Koppelni

2,5

12,5

27,1

Kopšķiedra

0,5

2,5

5,4

Ciete

0,3

1,5

3,3

Ūdens

80

-

-

Ca

0,28

1,4

3,0

P

0,24

1,2

2,6

Na

0,24

1,2

2,6

K

0,28

1,4

3,0

Omega-6 taukskābes

0,7

3,5

7,6

Omega-3 taukskābes

0,15

0,75

1,6

Enerģija (kcal/100g)

92,21

461,05

1000,0

Sastāvs
Gaļa un gaļas blakusprodukti (vista 34%, tītars 34%), dārzeņi (kartupeļi 2%), minerālvielas (1%),
eļļas un tauki (laša eļļa 0,2%), alus raugs (0,1%), FOS (0,1%), MOS (0,1%).

Uzturfizioloģiskās piedevas/kg
D3 vitamīns (3a671) 200 SV; cinks kā cinka sulfāta monohidrāts (3b605) 25 mg; mangāns kā
mangāna sulfāta monohidrāts (3b503) 1,4 mg; jods kā bezūdens kalcija jodāts (3b202) 0,75 mg;
varš kā vara (II) sulfāta pentahidrāts (3b405) 1 mg; taurīns (3a370) 1500 mg.

Iepakojums: 100 g konservu bundža

