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SPECIALIZĒTA VETERINĀRĀ BARĪBA KAĶIEM 
 
 

nosaukums indikācijas, apraksts  sastāvs lietošana 

4T VD KAĶU INTESTINAL 

KONSERVI  

100 G          

• Barība ir viegli sagremojama, 

tāpēc to var lietot ka 

atveseļošanās perioda diētu. 

 

• pilnvērtīga un sabalansēta 

diētiskā barība kaķiem ar 

kuņģa un zarnu trakta darbības 

traucējumiem un 

malabsorbcijas sindromu. 

 

  

Gaļas un gaļas blakusprodukti (vista 34%, tītars 34%), 

dārzeņi (kartupeļi 2%), minerālvielas (1%), eļļas un 

tauki (laša eļļa 0,2%), alus raugs (0,1%), FOS (8,1%), 

MOS (0,1%). Analītiskie komponenti: kopproteīns 

10,3%, koptauki 5,4%, koppelni 2,5%, kokšķiedra 

0,5%, mitrums 80%, kalcijs 0,28%, fosfors 0,24%, 

nātrijs 0,24%, kālijs 0,28%. Enerģija: 92,21 kcal/100g. 

Uzturfizioloģiskās piedevas/kg: vitamīni: D3 (3a671) 

200SV; mikroelementi: cinks (cinka sulfāta 

monohidrāts, 3b605) 25mg, mangāns (mangāna 

sulfāta monohidrāts, 3b503) 1,4mg, jods (kalcija 

jodāts, bezūdens, 3b202) 0,75mg, varš (vara (II) 

sulfāta pentahidrāts, 3b405) 1mg; aminoskābes: 

taurīns (3a370) 1500mg. 

Ieteicamās dienas devas (iep./ kaķim 

(kg)/ dienā) norādītas tabulā uz 

iepakojuma, dienas devu jāsadala 4-6 

mazās ēdienreizēs, pasniedzot ar 

regulāriem intervāliem. Konsultējieties 

ar veterinārārstu pirms sākt vai turpināt 

izēdināt šo barību. Ieteicamais 

lietošanas laiks: akūtās saslimšanas 

fāzēs: vismaz 1-2 nedēļas; hronisku 

saslimšanu gadījumā: vismaz 3-12 

nedēļas, vai lietot kā specializēto diētu 

visa mūža garumā. Vienmēr jābūt brīvi 

pieejamam svaigam dzeramajam 

ūdenim 

4T VD KAĶU INTESTINAL 

SAUSĀ BARĪBA  

2 KG          

250 G          

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kuņģa un zarnu trakta 

darbības problēmas: 

gastroenterīts ar caureju   

• Atveseļošanās 

• Aizkuņģa dziedzera eksokrīnā 

mazspēja, hronisks pankreatīts, 

stāvoklis pēc akūta pankreatīta   

 

• Var lietot kaķēniem 

• Nav ieteicama kaķiem ar 

hipernatriemiju 

Mājputnu blakusprodukti, kukurūza, kukurūzas 

lipekļa milti, rīsi, augu eļļa, hidrolizētas auzu, 

kartupeļu olbaltumvielas, putnu aknas hidrolizāts, 

zivju eļļa, kukurūzas ciete, ceļtekas sēklas, kaltētas 

olas, raugs, cukurbiešu mīkstums, celuloze, 

minerālvielas, nātrija hlorīds, kālija hlorīds, kliņģerītes 

ekstrakts, inulīns (FOS), MOS. Piedevas/kg: vitamīni A 

– 20000 SV/kg, D3 – 1750 SV/kg,  

E – 140 mg/kg, C – 30 mg/kg, dzelzs (dzelzs sulfāta 

monohidrāts) – 75 mg/kg, jods (kālija jodīds) – 1,5 

mg/kg, varš (vara sulfāta pentahidrāts) – 10 mg/kg, 

mangāna (sulfāts) – 7,5 mg/kg, cinks (cinka oksīds) – 

150 mg/kg, selēns (nātrija selenīts) – 0,15 mg/kg, 

taurīns – 2300 mg/kg. Satur ES atļautos dabīgos 

antioksidantus. 

Ieteicamais lietošanas laiks akūtas 

caurejas gadījumā un atveseļošanās 

periodā ir  

1 - 2 nedēļas.  

Vājas uzsūkšanās līdzsvarošanai 

ieteicamais lietošanas ilgums ir 3 – 12 

nedēļas.  

Hroniskas aizkuņģa dziedzera mazspējas 

gadījumā barību jāizēdina līdz mūža 

galam. 
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nosaukums indikācijas, apraksts  sastāvs lietošana 

4T VD KAĶU OBESITY SAUSĀ 

BARĪBA 

2 KG          

400 G           

• Liekais svars un aptaukošanās 

 • Šķiedrvielu reakcijas slimības: 

diabēts, hiperlipidēmija, kolīts 

un aizcietējumi 

 

• Zems kaloriju daudzums un 

L-karnitīns palīdz samazināt 

ķermeņa svaru 

• Nav ieteicama kaķēniem, 

grūsnām kaķenēm un kaķenēm 

zīdīšanas periodā, 

novājinātiem, nepietiekami 

barotiem kaķiem, kaķiem ar 

mazu ķermeņa masu, kaķiem ar 

nieru mazspēju 

Mājputnu blakusprodukti, kukurūzas ciete, kukurūzas 

lipeklis, celuloze, kartupeļu proteīns, rīsi, augu eļļa, 

hidrolizētas auzas, kukurūza, biešu mīkstums, raugs, 

rīsu proteīns, putnu aknas hidrolizāts, zivju eļļa, 

minerālvielas, ceļtekas sēklas, nātrija hlorīds, kālija 

hlorīds, kliņģerītes ekstrakts, inulīns (FOS), MOS, 

glikozamīns, hondroitīns, metilsulfonilmetāns. 

Piedevas/kg: vitamīni A – 20000 SV/kg,  

D3 – 1750 SV/kg, E – 700 mg/kg, C – 300 mg/kg, 

dzelzs (dzelzs sulfāta monohidrāts) – 75 mg/kg, jods 

(kālija jodīds) – 1,5 mg/kg, varš (vara sulfāta 

pentahidāts) – 10 mg/kg, mangāna (sulfāts) – 7,5 

mg/kg, cinks (cinka oksīds) – 150 mg/kg, selēns 

(nātrija selenīts) – 0,15 mg/kg, L-karnitīns – 200 

mg/kg. Satur ES atļautos antioksidantus. 

Ieteicamais lietošanas laiks - līdz brīdim, 

kad dzīvnieks ir sasniedzis vēlamo 

ķermeņa svaru.  

Šķiedrvielu reakcijas slimībām - līdz 

simptomu pazušanai. 

4T VD KAĶU RENAL KONSERVI 

100 G           

• Hroniska nieru funkcionālā 

mazspēja 

 

 

  

Gaļas un dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti (vista 

26%, liellops 23%), rīsi (6%), minerālvielas (1%), eļļas 

un tauki (laša eļļa 0,5%). Uzturfizioloģiskās 

piedevas/kg: vitamīni: A (3a672a) 3000SV, D3 (3a671) 

200SV; mikroelementi: cinks (cinka sulfāta 

monohidrāts, 3b605) 25mg, mangāns (mangāna 

sulfāta monohidrāts, 3b503) 1,4mg, jods (kalcija 

jodāts, bezūdens, 3b202) 0,75mg, varš (vara (II) 

sulfāta pentahidrāts, 3b405) 1mg; aminoskābes: 

taurīns (3a370) 1500mg. 

Ieteicamais lietošanas laiks - līdz 6 

mēnešiem. 
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nosaukums indikācijas, apraksts  sastāvs lietošana 

4T VD KAĶU RENAL SAUSĀ 

BARĪBA 

2 KG           

• Īslaicīga un hroniska nieru 

funkcionālā mazspēja 

 

• Barība satur zemu fosfora 

līmeni un samazinātu 

olbaltumvielu līmeni ar augstu 

uzturvērtību  

• Nav ieteicama kaķēniem, 

grūsnām kaķenēm un kaķenēm 

zīdīšanas periodā 

  

Mājputnu blakusprodukti, kukurūza, augu eļļa, 

kukurūzas lipeklis, rīsi, kukurūzas ciete, raugs, zivju 

eļļa, hidrolizētas auzas, kartupeļu proteīns, rīsu 

proteīns, cukurbiešu mīkstums, hidrolizētas mājputnu 

aknas, celuloze, minerālvielas, nātrija hlorīds, kālija 

hlorīds, kliņģerītes ekstrakts, inulīns (FOS), MOS. 

Piedevas/kg: vitamīni A – 20000 SV/kg, D3 – 1750 

SV/kg, E – 700 mg/kg, C – 300 mg/kg, dzelzs (dzelzs 

sulfāta monohidrāts) – 75 mg/kg, jods (kālija jodīds) 

– 1,5 mg/kg, varš (vara sulfāta pentahidrāts) – 10 

mg/kg, mangāns (sulfāts) – 7,5 mg/kg, cinks (cinka 

oksīds) – 150 mg/kg, selēns (nātrija selenīts) – 0,15 

mg/kg,  

taurīns – 2400 mg/kg. Satur ES atļautos 

antioksidantus. 

Ieteicamais lietošanas laiks ir līdz  

6 mēnešiem.  

Īslaicīgas nieru mazspējas gadījumā 

ieteicamais lietošanas ilgums ir  

2 - 4 nedēļas. 

4T VD KAĶU URINARY 

KONSERVI AR VISTU  

100 G           

• Struvīta akmeņu recidīva 

mazināšanai un struvīta 

akmeņu šķīdināšanai apakšējo 

urīnceļu slimību (idiopātiskais 

cistīts, urīnceļu infekcijas, 

struvīta urolitiāze) gadījumā.  

• Urīna nepiesātinātību 

veicinošas īpašības, kas mazina 

struvīta akmeņu veidošanos un 

urīnu paskābinošas īpašības  

Gaļas un dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti (liellops 

34%, tītars 34%), augļi (dzērvenes 2%), minerālvielas 

(1%), eļļas un tauki (laša eļļa 0,2%). Uzturfizioloģiskās 

piedevas/kg: vitamīni: D3 (3a671) 200SV; 

mikroelementi: cinks (cinka sulfāta monohidrāts, 

3b605) 25mg, mangāns (mangāna sulfāta 

monohidrāts, 3b503) 1,4mg, jods (kalcija jodāts, 

bezūdens, 3b202) 0,75mg, varš (vara (II) sulfāta 

pentahidrāts, 3b405) 1mg; aminoskābes: DL-

metionīns (3c301) 4000mg, taurīns (3a370) 1500mg. 

Ieteicamais lietošanas laiks: apakšējo 

urīnceļu slimību un urolitiāzes gadījumā: 

līdz 6 mēnešiem;  

akmeņu šķīdināšanai: 5-12 nedēļas. 
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nosaukums indikācijas, apraksts  sastāvs lietošana 

4T VD KAĶU URINARY SAUSĀ 

BARĪBA 

2 KG          

250 G          

6 KG        

 70 G            

• Apakšējo urīnceļu traucējumi 

kaķiem, tostarp struvītu 

urolitiāze, urīnizvadkanāla 

aizsērējumi un idiopātiskais 

urīnceļu iekaisums 

 

 • Barībai piemīt urīnu 

paskābinošas īpašības, zems 

magnija saturs un samazināts 

olbaltumvielu līmenis ar augstu 

uzturvērtību  

• Nav ieteicama kaķēniem, 

grūsnām kaķenēm un kaķenēm 

zīdīšanas periodā, kaķiem, kas 

saņem urīnu skābinošus 

līdzekļus 

Mājputnu blakusprodukti, augu eļļa, kukurūzas ciete, 

kukurūzas lipeklis, rīsu proteīns, kartupeļu proteīns, 

raugs, rīsi, zivju eļļa, hidrolizētas mājputnu aknas, olu 

pulveris, cukurbiešu mīkstums, nātrija hlorīds, nātrija 

heksametafosfāts, nātrija hidrogensulfīts, kliņģerītes 

ekstrakts, inulīns (FOS), MOS, kālija hlorīds, 

glikozamīns, metilsulfonilmetāns, hondroitīns. 

Piedevas/kg: vitamīni A – 20000 SV/kg,  

D3 – 1750 SV/kg, E – 700 mg/kg, C – 300 mg/kg, 

dzelzs (dzelzs sulfāta monohidrāts) – 75 mg/kg, jods 

(kālija jodīds) – 1,5 mg/kg, varš (vara sulfāta 

pentahidrāts) – 10 mg/kg, mangāns (mangāna 

sulfāts) – 7,5 mg/kg, cinks (cinka oksīds) – 150 

mg/kg, selēns (nātrija selenīts) – 0,15 mg/kg, taurīns 

– 2400 mg/kg. Satur ES atļautos antioksidantus. 

Ieteicamais lietošanas laiks ir 5 - 12 

nedēļas. 

 
 
 
 
 
 

SPECIALIZĒTA VETERINĀRĀ BARĪBA SUŅIEM 
 
 
 
 
 
 
 

nosaukums indikācijas, apraksts sastāvs lietošana 

4T VD SUŅU DERMATOSIS 

KONSERVI AR LASI  

400 G            

• Barības vielu nepanesība 

(barības alerģija)  

 

• Dermatoze, pastiprināts 

apmatojuma zudums 

• Barība satur augstu 

neaizstājamo taukskābju un 

speciāli izvēlētu viegli 

sagremojamu proteīnu 

Lasis, kartupeļi, saulespuķu eļļa, linsēklu eļļa, kalcija karbonāts, 

gurķenes eļļa. Kopproteīns 7,1%, koptauki 8%, koppelni 0,59%, 

kokšķiedra 0,39%, mitrums 79%, kalcijs 0,17%, fosfors 0,19%. 

Piedevas/kg: vitamīni: A (E672) 4000SV, D3 (E671) 500SV, E 

150mg. Tehnoloģiskās piedevas: kasijas sveķi 1000mg. 

Ieteicamais lietošanas laiks 

barības alerģijas gadījumā: 3 

līdz 8 nedēļas. Ja barības 

alerģijas simptomi izzūd, 

barību var lietot nenoteiktu 

laika periodu. Dermatozes un 

pastiprināta apmatojuma 

zuduma gadījumā  barību 

izēdina līdz 2 mēnešiem.  
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koncentrāciju 

  

4T VD  SUŅU DERMATOSIS 

SAUSĀ BARĪBA AR LASI  

300 G 

2 KG           

12 KG          

• Dermatoloģiski traucējumi, 

neatkarīgi no to izcelsmes 

• Nevēlama reakcija uz barību ar 

kuņģa un zarnu trakta 

simptomiem 

• Alerģija pret barību, kā 

izslēgšanas diēta 

• Barība satur augstu 

neaizstājamo taukskābju līmeni 

un speciāli atlasītus viegli 

sagremojamus proteīnus. 

• Nav ieteicama kucēniem, 

grūsnām kucēm un kucēm 

zīdīšanas periodā  

Svaigs lasis (40%), laša blakusprodukti (25%), kartupeļi (20%), 

vistas tauki, rīsi, cukurbiešu mīkstums, zivju blakusprodukti, 

raugs, hidrolizēts lasis (5%), zivju eļļa, inulīns (FOS 0,25%), nātrija 

hlorīds (vārāmā sāls), MOS (250 mg/kg), citrona ekstrakts, jukas 

(Yucca Schidigera) ekstrakts, kālija hlorīds, monokalcija fosfāts, 

ingvers. Piedevas/kg: vitamīni A – 20000 SV/kg, D3 – 2000 

SV/kg, E – 600 mg/kg, dzelzs – 185 mg/kg, jods – 3,5 mg/kg, 

varš – 13 mg/kg, mangāns – 7,5 mg/kg, cinks – 180 mg/kg, 

selēns – 0,6 mg/kg, L-glutamīns – 100 mg/kg, taurīns  

750 mg/kg, L-karnitīns 70 mg/kg. Tehnoloģiskās piedevas: 

dabīgais antioksidants tokoferols: 280 mg/kg. Organoleptiskās 

piedevas: luteīns 8 mg/kg. Satur ES atļautos antioksidantus. 

Ieteicamais lietošanas laiks 

barības nepanesības gadījumā 

–  

no 3 līdz 8 nedēļām. 

Pēc barības nepanesības 

simptomu samazināšanās var 

dot vēl nenoteiktu laiku. 

Normālas ādas funkcijas 

uzturēšanai dermatozes 

gadījumā un apmatojuma 

pārmērīgas izkrišanas 

gadījumā izēdināšanas periods 

ir līdz 2 mēnešiem. 

4T VD SUŅU DERMATOSIS 

SAUSĀ BARĪBA AR TRUSI  

300 G           

2 KG           

12 KG          

• Barības nepanesība 

• Dermatoze, apmatojuma 

pārmērīga izkrišana 

 

• Barība nesatur graudus 

• Barība satur augstu 

neaizstājamo taukskābju līmeni 

un speciāli atlasītus viegli 

sagremojamus proteīnus 

 

  

Svaiga truša gaļa (35%), dehidrēta truša gaļa (20%), dehidrēti 

kartupeļi (20%), kartupeļu proteīns, hidrolizēta truša gaļa (5%), 

eļļa, cukurbiešu mīkstums, raugs, nātrija hlorīds (vārāma sāls), 

nātrija polifosfāts (0,3%), kālija hlorīds, inulīns (FOS 1000mg/kg), 

ingvers (1000mg/kg), mannano-oligosaharīdi (260mg/kg), 

palmlilijas Yucci ekstrakts. Kopproteīns 26,00%, koptauki un eļļa 

15,00%, EPA + DHA 400mg/kg, kokšķiedra 2,50%, koppelni 

7,20%, kalcijs 1,10%, fosfors 0,80%. Piedevas/kg: vitamīni A 

20000 SV/kg, D3 1900 SV/kg, E 250mg/kg, C 100mg/kg, biotīns 

4,0mg/kg, dzelzs (dzelzs sulfāta monohidrāts) 83mg/kg, jods 

(kālija jodīts) 3,9mg/kg, varš (vara sulfāta pentahidrāts) 

11mg/kg, mangāns (mangāna sulfāta monohidrāts) 8,3mg/kg, 

cinka oksīds 165mg/kg, selēns (nātrija selenīts) 0,17mg/kg, L-

karnitīns 70mg/kg, taurīns 30mg/kg. Tehnoloģiskās piedevas: 

dabīgais antioksidants (tokoferols). 

 

 

Ieteicamais lietošanas laiks, lai 

samazinātu barības 

nepanesību, ir no 3 līdz 8 

nedēļām. Pēc barības 

nepanesības simptomu 

samazināšanas, var dot vēl 

nenoteiktu laiku.  

Normālas ādas funkcijas 

uzturēšanai dermatozes 

gadījumā un apmatojuma 

pārmērīgas izkrišanas 

gadījumā izēdināšanas periods 

ir līdz 2 mēnešiem.  
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nosaukums indikācijas, apraksts sastāvs lietošana 

4T VD SUŅU HEPATIC 

KONSERVI 

200 G 

400 G             

• Aknu hroniska mazspēja, vara 

uzkrāšanās aknās 

 

• Barība satur vidēju augstvērtīgu 

proteīnu koncentrāciju, augstu 

neaizstājamo taukskābju un 

ogļhidrātu un zemu vara 

koncentrāciju. 

•  Kontrindikācijas: suņi ar 

hiperlipidēmiju vai pankreatītu 

un suņi, kas cietuši no 

pankreatīta vai ir risks ar to 

saslimt. Nav ieteicama grūsnām 

un zīdošām kucēm, kucēniem  

Gaļas un dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti (vista), graudaugi 

(rīsi), eļļas un tauki (laša eļļa), Yucca schidigera, FOS, MOS, kalcija 

karbonāts, nātrija hlorīds. Kopproteīns 5,5%, koptauki 6,5%, 

koppelni 2,3%, kokšķiedra 0,5%, mitrums 75%, kalcijs 0,25%, 

fosfors 0,2%, omega-3 taukskābes 0,14%, nātrijs 0,14%. 

Piedevas/kg: vitamīns D3 (E671) 500SV, E 90mg; mikroelementi: 

cinks (cinka sulfāta monohidrāts, E6) 15 mg, mangāns (mangāna 

sulfāta (II) monohidrāts, E5)  

3 mg, jods (kalcija jodāts, bezūdens, E2) 0,75 mg, selēns (nātrija 

selenīts, E8)  

0,03 mg, varš 0,75mg; aminoskābes: L-karnitīns 100mg. 

Tehnoloģiskās piedevas: kasijas sveķi 2900 mg.  

Ieteicamais lietošanas laiks - 

līdz nepieciešamā ķermeņa 

svara sasniegšanai (ne vairāk 

kā 1-2% no ķ.s./nedēļā).  

Lai kontrolētu glikozes līmeni, 

sākotnēji lietot līdz 6 

mēnešiem. 

4T VD SUŅU HEPATIC SAUSĀ 

BARĪBA 

12 KG 

2 KG         

300 G            

• Aknu hroniska mazspēja, vara 

uzkrāšanās aknās 

 

• Barība satur vidēju augstvērtīgu 

proteīnu koncentrāciju, 

(mājputni, kukurūza, rīsi), augstu 

neaizstājamo taukskābju un 

viegli sagremojamu ogļhidrātu 

koncentrāciju un zemu vara 

koncentrāciju 

Kukurūza, rīsi, vistas gaļa (16%), vistas tauki, vistas izcelsmes 

blakusprodukti, linsēklas, minerālvielas, vitamīni, celuloze, nātrijā 

hlorīds, artišoks, sojas lecitīns. Piedevas/kg: vitamīni A (retinola 

acetāts, E672) 14425 SV/kg, D3 (holekalciferols, E671) 2165 

SV/kg, E (alfa-tokoferola acetāts) 95 mg/kg; minerālvielas: dzelzs 

sulfāta monohidrāts 160 mg/kg (dzelzs 50 mg/kg, E1), cinka 

sulfāta monohidrāts 135 mg/kg, cinka aminoskābju hidrātā 

halāts 1155 mg/kg (cinks 220 mg/kg, E6), mangāna sulfāta 

monohidrāts 105 mg/kg (mangāns 35 mg/kg, E5), kalcija jodāta 

anhidrīts 1,6 mg/kg (jods 0,5 mg/kg, E2), kālija jodāts 5 mg/kg 

(kālijs 2300 mg/kg), nātrija selenīts 0,6 mg/kg (selēns 0,3 mg/kg, 

E8); aminoskābes: taurīns 1050 mg/kg, metionīns 930 mg/kg. 

Analītiskie komponenti: kopproteīns 17,5%, koptauki un eļļa 

11,5%, kokšķiedra 2,5%, koppelni 5,5%, mitrums 8,5%,  

NFE 54,5%.  

 

Ieteicamais lietošanas laiks 

sākumā ir līdz  

6 mēnešiem.  
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nosaukums indikācijas, apraksts sastāvs lietošana 

4T VD  SUŅU HYPOALLERGENIC 

INSECT  

SAUSĀ BARĪBA  

14 KG         

2 KG           

•  Barības nepanesība 

•  Dermatoze, apmatojuma 

pārmērīga izkrišana  

Kaltēti kukaiņi (Hermetia illucens), kaltēti kartupeļi, kartupeļu 

ciete, mājputnu tauki, minerālvielas, linsēklas, laša eļļa. 

Piedevas/kg: vitamīni A (alfa-retinola acetāts) 18000 SV, D3 

(holekalciferols) 1800 SV, E (racēmiskais alfa-tokoferola acetāts) 

500 SV; minerālvielas: varš (vara (II) sulfāta pentahidrāts) 10 mg, 

varš (vara glicīna helāta hidrāts) 5,0 mg, cinks (cinka sulfāta 

monohidrāts) 100 mg, cinks (cinka glicīna helāta hidrāts) 50 mg, 

dzelzs (dzelzs sulfāta monohidrāts) 70 mg, dzelzs (dzelzs glicīna 

helāta hidrāts) 35 mg, mangāns (mangāna (II) oksīds) 50 mg, 

mangāns (mangāna glicīna helāta hidrāts) 25 mg, jods (kalcija 

jodāta anhidrīts)  

2,0 mg, selēns (nātrija selenīts) 0,1 mg; aminoskābes: taurīns 

1000 mg, L-karnitīns 50 mg. Satur dabīgos antioksidantus. 

Kopproteīns 20,5%, koptauki un eļļa 15,5%, kokšķiedra 4,5%, 

koppelni 6,0%, kalcijs 1,4%, fosfors 1,2%.  

 

Ieteicamais lietošanas laiks, lai 

samazinātu barības 

nepanesību, ir no 3 līdz 8 

nedēļām. Pēc barības 

nepanesības simptomu 

samazināšanās, var dot vēl 

nenoteiktu laiku.  

4T VD SUŅU INTESTINAL 

KONSERVI 

200 G 

400 G            

• Gremošanas un uzsūkšanās 

traucējumi zarnās 

• Aizkuņģa dziedzera eksokrīna 

mazspēja 

• Barība ir viegli sagremojama un 

satur paaugstinātu elektrolītu 

līmeni un samazinātu tauku 

daudzumu 

Gaļas un dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti (jērs), dārzeņi 

(kartupeļi), eļļas un tauki (laša eļļa), Yucca schidigera, FOS,MOS, 

kalcija karbonāts, nātrija hlorīds. Kopproteīns 8,1%, koptauki 

5,9%, koppelni 2,1%, kokšķiedra 0,5%, mitrums 79%, nātrijs 

0,14%, kālijs 0,27%. Piedevas/kg: vitamīni: A (E672) 5000 SV, D3 

(E671) 500SV, E 90mg; mikroelementi: cinks (cinka sulfāta 

monohidrāts, E6) 15 mg, mangāns (mangāna sulfāta (II) 

monohidrāts, E5) 3 mg, jods (kalcija jodāts, bezūdens, E2) 0,75 

mg, selēns (nātrija selenīts, E8) 0,03 mg. Tehnoloģiskās piedevas: 

sepiolīts 700 mg, kālija citrāts 5000mg, kasijas sveķi 2900 mg.  

 

Ieteicamais lietošanas laiks 

akūtas caurejas gadījumā un 

lai panāktu atveseļošanos:  

1 līdz 2 nedēļas.  

Sliktas uzsūkšanās radīto 

problēmu risināšanai: 3-12 

nedēļas.  

Hroniskas aizkuņģa dziedzera 

mazspējas gadījumā lietot 

mūža garumā. 
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4T VD SUŅU INTESTINAL 

SAUSĀ BARĪBA 

14 KG         

2 KG            

• Kuņģa un zarnu trakta 

saslimšanas: gastroenterīts ar 

caureju 

• Slikta uzsūkšanās un 

sagremošana  

• Atveseļošanās periodā 

• Aizkuņģa dziedzera eksokrīnā 

mazspēja, hronisks pankreatīts, 

stāvoklis pēc akūta pankreatīta 

• Var lietot kucēniem 

Rīsi, mājputnu blakusprodukti, kukurūza, putnu gaļa, cukurbiešu 

mīkstums, raugs, augu eļļa, putnu aknas hidrolizāts, L-glutamīns 

(1%), inulīns (FOS avots 7500 mg/kg), minerālvielas, ingvers 

(1000 mg/kg), glikozamīns, hondroitīns. 

Piedevas/kg: vitamīni A – 18000 SV/kg, D3 – 1750 SV/kg, E (alfa-

tokoferols) –  

500 mg/kg, dzelzs (dzelzs sulfāta monohidrāts) – 75 mg/kg, jods 

(kālija jodīds) – 1,5 mg/kg, varš (vara sulfāta pentahidrāts) – 10 

mg/kg, mangāns (sulfāts) –  

7,5 mg/kg, cinks (cinka oksīds) – 150 mg/kg, selēns (nātrija 

selenīts) – 0,15 mg/kg. Satur ES atļautos dabīgos antioksidantus. 

 

Ieteicamais lietošanas laiks 

akūtas caurejas gadījumā un 

lai panāktu atveseļošanos:  

1-2 nedēļas. Sliktas 

uzsūkšanās radīto problēmu 

risināšanai: 3-12 nedēļas. 

Hroniskas aizkuņģa dziedzera 

mazspējas 

gadījumā lietot mūža garumā. 

4T VD SUŅU MOBILITY SAUSĀ 

BARĪBA 

300 G           

12 KG          

• Locītavu darbības atbalstam 

osteoartrīta gadījumā, pēc 

locītavu un saišu traumām 

 

 

 

 

 

  

Mājputnu gaļas milti, kukurūza, rīsi, kvieši, augu izcelsmes 

blakusprodukti, svaiga mājputnu gaļa (10%), cukurbiešu 

mīkstums, raugs, kukurūzas lipekļa milti, vistas tauki, zivju eļļa 

(3,5%), hidrolizētas vistas aknas, nātrija hlorīds (vārāmā sāls), 

sojas un avokado (1000 mg/kg), glikozamīns un hondroitīns 

(1000 mg/kg), inulīns (0,1% - FOS), mannanooligosaharīdi (MOS 

120 mg/kg), jukas (Yucca Schidigera) ekstrakts. 

Piedevas/kg: vitamīni A – 18000 SV/kg, D3 – 1800 SV/kg, E – 600 

mg/kg,  

C – 200 mg/kg, dzelzs – 68mg/kg, jods – 3,2 mg/kg, varš – 9 

mg/kg, mangāns –  

6,8 mg/kg, cinks – 135 mg/kg, selēns – 0,2 mg/kg, taurīns 500 

mg/kg, L-karnitīns 170 mg/kg. Satur ES atļautos antioksidantus. 

Ieteicamais lietošanas laiks: 

sākotnēji līdz 3 mēnešiem. 
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4T VD SUŅU OBESITY 

KONSERVI 

400 G            

• Liekais svars 

• Var izmantot glikozes līmeņa 

regulēšanai (cukura diabēta 

gadījumā) 

• Barība satur samazinātu 

enerģijas daudzumu un ir 

bagātināta ar L-karnitīnu 

•Nav ieteicama grūsnām un 

zīdošām kucēm un kucēniem 

Gaļas un dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti (mājputni, jērs), 

graudaugi un blakusprodukti (rīsi, kviešu klijas), celuloze, kalcija 

karbonāts, L-karnitīns, hidrolizēts želatīns, laša eļļa. Kopproteīns 

9,1%, koptauki 2,4%, koppelni 2%, kokšķiedra 2,9%, mitrums 

75%. Enerģija: 3,81 MJ ME/kg. Piedevas/kg: vitamīni:  

A (E672) 4000 SV, D3 (E671) 400SV, E 80mg; aminoskābes: 

taurīns 450 mg,  

L-karnitīns 80 mg. Tehnoloģiskās piedevas: kasijas sveķi 1000 

mg.  

Ieteicamais lietošanas laiks - 

līdz nepieciešamā ķermeņa 

svara sasniegšanai (ne vairāk 

kā 1-2% no ķ.s./nedēļā).  

Lai kontrolētu glikozes līmeni, 

sākotnēji lietot līdz 6 

mēnešiem. 

4T VD  SUŅU OBESITY SAUSĀ 

BARĪBA 

2 KG           

12 KG         

            

• Liekais svars un aptaukošanās 

• Šķiedrvielu reakcijas slimības: 

diabēts, hiperlipidēmija, kolīts vai 

aizcietējumi 

• Ieteicams neaktīviem 

dzīvniekiem un pēc sterilizācijas 

vai kastrācijas 

• Nav ieteicama kucēniem, 

grūsnām kucēm vai kucēm 

zīdīšanas periodā, suņiem, kam 

nepieciešama zondes barošana  

Mājputnu blakusprodukti, kukurūza, rīsi, putnu gaļa, kukurūzas 

lipeklis, cukurbiešu mīkstums, celuloze, amilāzes kukurūzas ciete 

(rezistenta ciete), hidrolizētas putnu aknas, augu eļļa, linsēklas, 

minerālvielas, zivju eļļa, glikozamīns, hondroitīns. 

Piedevas/kg: vitamīni A – 17000 SV/kg, D3 – 1750 SV/kg, E – 300 

mg/kg, dzelzs (dzelzs sulfāta monohidrāts) – 68 mg/kg, jods 

(kālija jodīds) – 1,4 mg/kg, varš (vara sulfāta pentahidrāts) – 9 

mg/kg, mangāns (sulfāts) – 6,8 mg/kg, cinks (cinka oksīds) – 135 

mg/kg, selēns (nātrija selenīts) – 0,14 mg/kg, L-karnitīns  

2500 mg/kg. Satur ES atļautos antioksidantus. 

Ieteicamais lietošanas laiks: 

līdz nepieciešamā ķermeņa 

svara sasniegšanai. Neaktīviem 

dzīvniekiem vai dzīvniekiem, 

kas tikuši sterilizēti vai kastrēti, 

barību var dot visu mūžu.  

Šķiedrvielu reakcijas slimības - 

līdz simptomu pazušanai.  

 

4T VD  SUŅU RECOVERY 

KONSERVI 

400 G             

• Atveseļošanās 

 

• Barība satur augstu enerģijas 

līmeni un augstu neaizstājamo 

un augstvērtīgu barības vielu 

koncentrāciju  

Gaļas un dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti (vista), dārzeņi, 

eļļas un tauki (laša eļļa un blakusprodukti, melno ķimeņu eļļa), 

FOS, MOS. Kopproteīns 12%, koptauki 10,2%, koppelni 2,2%, 

kokšķiedra 0,2%, mitrums 75%, kalcijs 0,35%, fosfors 0,25%, 

magnijs 0,01%, omega-6 taukskābes 1,1%, omega-3 taukskābes 

0,17%. Piedevas/kg: vitamīni: D3 (E671) 200SV, E 100mg; 

mikroelementi: cinks (cinka sulfāta monohidrāts, E6) 15 mg, 

mangāns (mangāna sulfāta (II) monohidrāts, E5)  

3 mg, jods (kalcija jodāts, bezūdens, E2) 0,75 mg, selēns (nātrija 

selenīts, E8) 0,03 mg; aminoskābes: L-karnitīns 100 mg. 

Tehnoloģiskās piedevas: kasijas sveķi 2400 mg. 

 

Ieteicamais lietošanas laiks - 

līdz atveseļošanās 

sasniegšanai, kad var 

atgriezties pie parastās 

barības.  
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4T VD  SUŅU RENAL SAUSĀ 

BARĪBA           

14 KG         

2 KG            

• Hroniska nieru mazspēja (1–3 

stadija saskaņā ar IRIS) 

• Agrīna miokarda infarkta 

stadija 

Rīsi, kukurūza, mājputnu blakusprodukti, mājputnu gaļa, augu 

eļļa, cukurbiešu mīkstums, kukurūzas lipeklis, alus raugs, 

mājputnu aknu hidrolizāts, linsēklas, celuloze, zivju eļļa, inulīns 

(avots 7500 FOS mg/kg), minerālvielas, citrusaugu ekstrakts. 

Piedevas/kg: vitamīni A – 18000 SV/kg, D3 – 1750 SV/kg, E (alfa-

tokoferols) – 1300 mg/kg, dzelzs (dzelzs sulfāta monohidrāts) – 

60 mg/kg, jods (kālija jodīds) – 1,2 mg/kg, varš (vara sulfāta 

pentahidrāts) – 8 mg/kg, mangāns (sulfāts) – 6 mg/kg, cinks 

(cinka oksīds) – 120 mg/kg, selēns (nātrija selenīts) – 0,12 mg/kg, 

L-karnitīns – 2500 mg/kg, alfa-liposkābe 100 mg/kg. Satur ES 

atļautos dabīgos antioksidantus. 

Ieteicamais lietošanas laiks: 

sākotnēji līdz 6 mēnešiem. 

Īslaicīgas nieru mazspējas 

gadījuma, ieteicamais 

lietošanas laiks ir no 2 līdz 4 

nedēļām. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIĒTA SUŅIEM UN KAĶIEM ATVESEĻOŠANĀS PERIODĀ 

 
 
 
 
 
 

nosaukums indikācijas, apraksts sastāvs lietošana 

4T VD KAĶU/SUŅU RECOVERY 

PULV.  

15 X 50 G          

• Satur augstu enerģijas līmeni un 

augstu neaizstājamo un augstvērtīgu 

barības vielu koncentrāciju 

• Pieejama garšīga pulvera veidā 

izšķīdināšanai ūdenī  

• Pilnvērtīga barība – var lietot kā 

vienīgo barības avotu 

• Lietot atveseļošanās laikā pēc 

operācijas, ārkārtējas novājēšanas, 

apgrūtinātas barības uzņemšanas 

gadījumā (var dot caur zondi) 

Piens un piena blakusprodukti, olas un olu 

blakusprodukti, dārzeņi, augļi, minerālvielas. Kopproteīns 

36%, koptauki 25%, kokšķiedra 8%, koppelni 4%, mitrums 

5%. Metaboliskā enerģija – 380 kcal/ 100 g. Vit. D3 (E671)  

2430 SV, vit.E (alfa-tokoferola acetāts) 113 SV, vit. B1 12 

mg, vit. B2 16 mg, vit. B6 15 mg, vit. B12 45 mg, niacīns 

158 mg, pantotēnskābe 70 mg, folijskābe 3400 mkg, 

biotīns 495 mkg. 

Vienu paciņu jāatšķaida 50-

150 ml ūdens, atkarībā no 

vajadzības. Devu var sadalīt 2 

vai vairākās ēdienreizēs dienā. 

Ieteicamais lietošanas laiks - 

līdz atveseļošanās 

sasniegšanai, kad var 

atgriezties pie parastās 

barības.  

 


