
CritiCare  
Kediler ve köpekler için diyetetik tamamlayıcı yem 
 
ÖZEL BESLEME AMACI: Akut bağırsak emilim bozukluklarının azaltılması. 
Akut ishal süresince ve akut ishalden iyileşme süresince kullanılır. Kediler ve köpekler için 
tam entegre, suda çözünebilen, oral hidrasyon desteği sağlayan tozdur. Sodyum ve 
potasyumun dahil olduğu dengeli, artırılmış düzeyde elektrolit ve yüksek sindirilebilir 
karbonhidratlar içerir. 
 
BİLEŞİM: Dekstroz, maltodekstrin, sodyum klorür, potasyum klorür, mayalar [Bira mayası]  
(1-3,1-6 B glukan). 
 
ANALİTİK BİLEŞENLER: Ham karbonhidratlar %64.10, ham protein %14.8, ham sıvı & katı 
yağlar %<0.5, ham kül %14, lif %<0.1, propiyonik asit %<0.02, sodyum %2.54, potasyum 
%1.03, nem %7.15, enerji 315 kcal/100g.                      
 
YEM KATKI MADDELERİ (30 g’lık her saşe): 
BESİNSEL YEM KATKI MADDELERİ 
Vitaminler, provitaminler ve kimyasal özellikleri tanımlanmış benzer etkiyi gösteren 
maddeler: 
Niasinamid (3a315)           2.65mg 
Vitamin B6 (3a831)           0.25mg 
Vitamin B1 (3a820)            0.35mg 
DUYUSAL YEM KATKI MADDELERİ 
Aromatik maddeler: 
Glisin (2b17034)                        2g 
Taurin (2b16056)                  0.09g 
L-glutamik asit (2b620)         0.95g  
TEKNOLOJİK YEM KATKI MADDELERİ 
Bağlayıcılar, topaklaşmayı önleyici maddeler ve koagülanlar: 
Silisik asit, çöktürülmüş ve kurutulmuş (E551a)         1.2g 
Emülgatörler, stabilizatörler, kıvam artırıcılar ve jelleştirici maddeler: 
Ksantan zamkı (E415)            0.5g 
Koruyucular 
Potasyum sorbat (E202)         0.6g 
 
KULLANIM TALİMATLARI:   
Her şaseyi 500 ml ılık suda çözdürünüz. 
Tavsiye edilen günlük kullanım miktarı: Hidrasyon desteği: Köpekler ve kediler için oral yolla 
35 ml/kg vücut ağırlığı çözelti, 24 saat boyunca uygulanır. Örneğin, 10 kg’ lık bir hayvan için 
önerilen toplam sulu çözelti miktarı, 24 saat boyunca verilmek üzere 350 ml’ dir. 
Kullanım süresi: 1-7 gün süresince uygulanır. 
Ürün, oral şırınga ile uygulanabilir. İçme suyuna eklenmesi halinde, tavsiye edilen dozun 
tamamının hayvan tarafından tüketildiğinden emin olunmalıdır.  Hayvanlar her zaman taze 
içme suyuna erişilebilir olmalıdır. 
 



UYARILAR: Kullanımdan önce bir veteriner hekime danışılması tavsiye edilir. Tavsiye edilen 
kullanım miktarlarını aşmayınız. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzakta bulundurunuz. 
Sadece hayvanlarda kullanım içindir. 
 
SAKLAMA KOŞULLARI: Direkt güneş ışığından uzakta, serin ve kuru bir ortamda saklayınız.  
Sulandırıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilerek 3 gün içinde veya dondurularak 12 ay 
içinde kullanılmalıdır. 
          
NET MİKTAR: 30 gramlık 10 saşe.  
 
SERİ NO/SON KULLANMA TARİHİ: Ambalaj üzerinde belirtilmiştir.  
 
ÖZEL BESLEME AMAÇLI YEM ONAY TARİH VE NO: 02.07.2021/34-i-798 
 
ÜRETİCİ FİRMA:  
CF PHARMA Ltd. 
73B Hebron Industrial Estate Kilkenny, R95 CRK2 İRLANDA 
Onay No: αIEWD241387 
 
İTHALATÇI FİRMA:  
DOĞUKAN İLAÇ San. Tic. Ltd. Şti.  
Haramidere San. Sit. B-Blok No:107 Beylikdüzü/İSTANBUL 
Onay No: αTR-3400276 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


