SJUKDOM I NEDRE
URINVÄGARNA
INDIKATIONER

UOA 32

OLFACTORY ATTRACTION

•U
 rinary S/O Olfactory Attraction är utvecklad
för att uppnå en utspädd urin med ett något
lägre pH. Detta minskar risken för bildning av
struvitkristaller och bidrar till upplösning av
struvitsten.

För katter med tendens till övervikt.
• upplösning av struvitstenar
• förebygger återkommande struvit- och
kalciumoxalatsten
OBS!

URINARY S/O

•R
 elative Super Saturation (RSS) är ett mått
på urinens potential att bilda kristaller.
Fodret är utvecklat för att ge en urin
med lägre mättnadsgrad, vilket minskar
risken för bildning av både struvit- och
kalciumoxalatkristaller. Utspädning av urinen
leder också till en regelbunden tömning av
urinblåsan.

- Vid återkommande idiopatisk cystit
(inflammation i urinblåsan av oklart
ursprung) rekommenderas Urinary
S/O våtfoder.
- Om katten är äldre rekommenderas
kontroll av njurfunktionen innan
Urinary S/O Olfactory Attraction
ordineras.

•E
 tt måttligt energiinnehåll gör det möjligt att
begränsa viktökningen hos katter som har
lätt för att gå upp i vikt.

KONTRAINDIKATIONER

•F
 ör att tilltala katter som attraheras
särskilt av fodrets doft, är råvarorna
speciellt utvalda för sina aromatiska
egenskaper.

• dräktighet, digivning, tillväxt
• kronisk njursvikt
• metabolisk acidos
• hjärtsvikt
• hypertension (högt blodtryck)
• användning av urinförsurande läkemedel

Naturlig storlek
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För upplösning av struvitsten krävs 5-12 veckors strikt utfodring med Urinary S/O. För
att förebygga återfall bör fodret ges under ytterligare en period på minst 6 månader,
följt av en urinprovsanalys.
När katten är frisk rekommenderar vi utfodring med Obesity Management eller Satiety
Support om katten är överviktig, annars något av friskfodren i Vet Care Nutritionsortimentet.

YTTERLIGARE INFORMATION
Studier har visat att katter har olika individuell preferens när det gäller foder*,
beroende på en kombination av medfödda och förvärvade faktorer.
Tre faktorer påverkar den individuella preferensen :
1. Doft
2. Smak
3. Fodrets sammansättning av fett, protein och kolhydrater

NYCKELTAL

1.5kg och 3.5kg
per 100g
torrfoder

Protein _____________________________ 32g
Fett ________________________________ 11g
Stärkelse ___________________________ 29g
Kolhydrat _________________________ 34.8g
Kostfiber _________________________ 13.6g
Växttråd ___________________________ 7.8g
Omega 6 ___________________________ 2.3g
Omega 3 __________________________ 0.91g
EPA+DHA __________________________ 0.5g
Kalcium _ __________________________ 0.9g
Fosfor _____________________________ 0.9g
Magnesium _ ______________________ 0.07g
Natrium ___________________________ 1.2g
Kalium ____________________________ 1.1g
Klorid ____________________________ 2.37g
Omsättbar energi (NRC 2006) ______ 346.7kcal
Omsättbar energi (NRC 74) ________ 366.2kcal

Antioxidanter
Vitamin E _ ________________________ 60mg
Taurin ___________________________ 260mg

SAMMANSÄTTNING
Torkad fisk, ris, majsmjöl, cellulosafiber,
vetegluten**, animaliskt fett, majsgluten,
hydrolyserat animaliskt protein, mineraler,
sojaolja, frukto-oligosackarider (FOS).
**L.I.P. (Low Indigestible Protein): proteiner som valts ut för
sin mycket höga smältbarhet.

*Bradshaw, 2000 ; Hullar, 2001

Tillsatser (per kg):

Medfödda faktorer
Art:
katt, köttätare,
ensam jägare

Grupp:
ras, livsstadie

Förvärvade faktorer
Maternell
påverkan:

under dräktighet,
digivning och
avvänjning

Egna
erfarenheter
av foder efter
avvänjning

Miljö:
revir, livsstil, omgivning

Näringstillsatser:
Vitamin A: 31400IE, Vitamin D3: 800IE, E1 (Järn): 43mg,
E2 (Jod): 3.8mg, E4 (Koppar): 11mg, E5 (Mangan): 56mg,
E6 (Zink): 197mg.
Konserveringsmedel - Antioxidanter.
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Utveckling av den personliga preferensen

