
SPECIFIC
®

 - EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR BIJ DIERENARTSEN

SPECIFIC
®

 FCW-P CRYSTAL MANAGEMENT

AANVULLENDE INFORMATIE

 £ Door de dagelijkse portie SPECIFIC
®

 FCW-P Crystal Prevention te 

verdelen over 3 of 4 maaltijden, wordt eventuele postprandiale 

stijging van de urine pH tot een minimum teruggebracht.

 £ Het dieet bevat chondroïtine, een natuurlijk bestanddeel van de 

beschermende glycosaminoglycan laag die de blaaswand bedekt.

 £ Struvieturolithiasis is slechts één van de soorten urolithiasis die 

kan voorkomen bij katten. Identificatie van de aanwezige soort 

blaassteen bij een patiënt is essentieel omdat voor de verschillende 

soorten stenen verschillende dieetmaatregelen nodig zijn (zie 

‘Management van urolithiasis’ onder het hoofdstuk Technische 

informatie over SPECIFIC
®

).

 £ Door de samenstelling en het hoge energiegehalte van SPECIFIC
®

 

FCW Crystal Prevention is dit dieet ook geschikt voor gezonde, 

volwassen katten met een enigszins verhoogde behoefte aan 

energie. Door de zeer goed verteerbare en uitgebalanceerde 

nutriënten krijgt de volwassen kat alle voedingsstoffen die hij nodig 

heeft voor een gezond leven. 

OVERIGE INFORMATIE

 £ Om herhaling van calciumoxalaat, ammoniumuraat of cystine 

urolithiasis te verminderen, wordt SPECIFIC
®

 FKD/FKW/FKW-P 

Kidney Support aanbevolen.

 £ Voor katten met overgewicht en aanleg voor struvieturolithiasis, 

wordt SPECIFIC
®

 FCD-L Crystal Prevention Light, SPECIFIC
®

 FXD 

Adult of SPECIFIC
®

 FRD Weight Reduction aanbevolen.

 £ Voor katten met terugkerende idiopatische cystitis, wordt een natte 

voeding aanbevolen (SPECIFIC
®

 FCW/FCW-P Crystal Prevention of 

SPECIFIC
®

 FXW/FXW-P Adult).

VOEDINGSWAARDEN

NIET AANBEVOLEN VOOR

 £ Gelijktijdige toediening van urineverzuurders

 £ Kittens jonger dan 6 maanden en drachtige of zogende poezen

 £ Metabole en renale acidose

INGREDIËNTEN

Kip, varken, eiwitpoeder, visolie, zonnebloemolie, maïszetmeel, 

mineralen, methionine, cellulosepoeder, vitaminen en spoorelementen 

(inclusief gecheleerde sporenelementen), gist,psyllium husk, taurine, 

ammoniumchloride, rozemarijn extract, chondroïtinesulfaat. Natuurlijke 

antioxidanten (tocopherolen, rozemarijn extract en vitamine C). Bevat 

geen toegevoegde 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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Voor meer gedetailleerde analyse: zie Technische informatie over SPECIFIC
®

Nutriënt
Bevat

per 100 g
Bevat

per MJ

Metaboliseerbare energie  kJ 525 

Eiwit  g (ruw) 10.0 19.0 

Vet  g (ruw) 9.1 17.3 

Koolhydraten g (NFE) 2.4 4.7 

Vezels g (ruw) 0.4 0.8 

Calcium  g 0.20 0.38 

Fosfor  g 0.16 0.30 

Magnesium  g 0.015 0.029 

Natrium g 0.17 0.32 

Omega-3 vetzuren g 0.65 1.24 

Verhouding n-3:n-6 1:4 1:4

Chondroïtinesulfaat mg 35 67 

Water 76.3 

kg g g g

1 80 60 50

2 125 95 75

3 165 125 100

4 200 150 120

5 235 175 140

6 265 200 160

7 295 220 175

8 320 240 195

9 345 260 210

10 370 280 225

11 395 300 240

12 420 315 255


