PRO SPORT DOG
Energipasta

SPORT X
Vätskebalans

För aktiva hårt arbetande hundar

®

Aptus PROSPORT DOG
Produktbeskrivning
Aptus Pro Sport är en koncentrerad
energipasta anpassad för tillfällen när
hunden arbetar aktivt och ska kunna
prestera optimalt. Pastan är sammansatt för att tillgodose kroppen med
viktiga näringsämnen för att hunden ska
återhämta sig väl vid ansträngning.
Vid hård ansträngning ökar behovet av
energi. Fett är hundens viktigaste energikälla och ökar prestations- och syreupptagningsförmågan. Vid hårt arbete
ansträngs muskulaturen och behovet av
protein kan öka, protein kan även omvandlas till energi hos hundar. Kolhydrater
i liten mängd behövs också, men mest
för att hålla hjärnan i trim. Tänk på att
hundar inte kan ”kolhydratladda”.
Antioxidanter skyddar mot fria radikaler,
som kan bildas när kroppen utsätts för
hårt fysiskt arbete.
Praktiska tips på hur produkten
kan användas:
• Som komplement till ordinarie foder
på morgon/kväll.
• Som mellanmål och lunch eller
under pågående aktivitet.
• Direkt efter avslutad aktivitet.
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Förpackning
100 g tub.

Innehåller
Fett
från solrosolja, fiskolja och olivolja
(omega 3, 6 och 9). Fetterna tillgodoser
det ökade energibehovet vid hård fysisk
ansträngning hos aktiva hundar så att de
orkar hela vägen.
Protein
Proteinet är i hydrolyserad form för
att minska belastningen på mag-tarmkanalen. Det tillför bl.a. aminosyrorna
L-glutamin, L-arginin och L-carnitin.
Kolhydrat
Maltodextrin, betaglukaner.
Vitamin E
En antioxidant som ger skydd mot fria
radikaler.
En tub innehåller
100 g pasta som ger 3 210 kJ.

®

Aptus SPORT X
Produktbeskrivning
Aptus Sport X är en sportdryck för aktiva
och hårt arbetande hundar. Sport X ger
din hund energi och bidrar till att bibehålla vätskebalansen i kroppen. Det ger
din hund möjlighet till en god återhämtning efter och under ett ansträngande
arbetspass.
Aptus Sport X innehåller glukos och maltodextrin för att ge hunden energi, samt
elektrolyter som bidrar till att upprätthålla
vätskebalansen i kroppen.

Förpackning
10 st påsar med 25 g pulver.

Innehåller
Glukos 60 %, Maltodextrin 33 %,
Natriumklorid 3,4 %, Kaliumklorid 3,4 %.

Sport X pulver blandas med vatten, en
påse blandas med en liter vatten. Den
färdigblandade lösningen ser ut som vanligt
vatten och har ingen speciell smak, vilket
gör att hunden gärna dricker Sport X.
Praktiska tips på hur produkten
kan användas:
• Ge Sport X i mindre doser, om hunden ska ut igen på ett nytt ansträngande arbetspass.
• Vid arbete ute i minusgrader, blanda
om möjligt Sport X i rumstempererat
vatten.
• Under varma sommardagar och
långa bilresor.
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Träning och utfodring av hund vid hårt arbete
Text: Leg. veterinär Anna Waldensten Pamuk. Fjällveterinären i Strömsund

Inledning
Arbetande hundar är oftast lika med
både friska och nöjda hundar. Det är
hundar som har en uppgift och en
stimulerande vardag tillsammans med
sin ägare. Många av oss lägger mycket
tid på att aktivera våra hundar. Det kan
vara jakt, drag, bruks, agility mm. Vi
ställer höga krav och förväntar oss att
våra hundar ska prestera och uppfylla
våra mål.
På veterinärkliniken träffar vi oftast
dessa hundar när det är någonting som
inte riktigt stämmer. Det kan till exempel
vara en jakthund som har dålig ork.
Djurägaren ser att viljan finns, men den
funkar inte som förväntat. Naturligtvis
kan det finnas många orsaker till sänkt
prestationsförmåga, men den viktigaste
och mest grundläggande frågan vi
ställer djurägaren är om hunden fått
förutsättningarna för att kunna prestera.
Vi kan tycka att det är självklart att hunden behöver rätt träning och en optimal
kost som är anpassad för aktivitetsnivån,
men det är inte alltid så lätt att få alla
pusselbitar på rätt plats.
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Träning
En hund som är i bra kondition får inte
bara bättre ork, utan kroppen byggs
upp för att klara de påfrestningar den
utsätts för. Det är viktigt att bygga upp
hunden successivt för att inte överbelasta leder och ligament. Varierad
träning som ökas gradvis minskar risken
för skador. Efter avslutad säsong vinner
man mycket på att underhålla hundens
kondition så slipper man börja om från
noll när det blir dags igen. Massage
och stretching efter en hård arbetsdag
förhindrar att hunden blir stel samtidigt
som vi lär oss känna den friska kroppen.
Då kan vi lättare upptäcka och förhindra
skador.

Bild: Mikael Henriksson, Draghund barmark.
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Bild: Mikael Henriksson, Draghund skidor.
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Utfodring
Foder, kosttillskott och utfodringsrutiner
kan vara en djungel för många och det
är inte så konstigt. Marknaden är stor
och det finns mycket att välja på. Det
mest grundläggande är att välja ett foder
av hög kvalitet med bra råvaror. Det
ligger mycket bakom orden ”du blir vad
du äter”. Titta inte enbart på priset per
säck, utan tänk på att ett foder med hög
smältbarhet räcker längre och blir många
gånger billigare i slutändan. Att hunden
lätt håller önskat hull behöver inte betyda
att den får i sig rätt näringsämnen och
tillräcklig mängd vitaminer och mineraler.
Ett bra foder ger en frisk, glansig päls
och en liten mängd fast avföring.

Aptus ProSport pasta är en mycket
effektiv energiprodukt. Den är enkel att
ha med i fickan och ge direkt i hundens
mun. Även om det finns vatten i skog
och mark betyder inte det att hunden tar
sig tid att stanna för att dricka under
pågående jakt. Den har fullt upp med
sitt jobb! Håll koll på hundens vätskebalans genom att lyfta upp ett hudveck på
pannan. Huden ska snabbt släta ut sig
igen när man släpper greppet, annars är
hunden uttorkad.

För att våra hundar ska orka prestera
måste vi se till att de är ”fulltankade”
inför sitt uppdrag. Börja redan förbereda
din hund dagen innan genom att ge extra
mycket vätska på maten. Hudens vätskebalans är avgörande för hur mycket den
orkar. Några timmar före aktivitet laddar
du upp din hund ytterligare med energi
och vätska.

Aptus Sport X är ett pulver som
blandas med vätska. Det innehåller
glukos och maltodextrin som påskyndar
musklernas återhämtning samt elektrolyter som bidrar till att upprätthålla
vätskebalansen. Blanda pulver, vätska
och en mindre mängd foder för att
smaksätta och ge efter aktivitet. Vänta
därefter några timmar innan hunden
får sin rätta måltid för att inte riskera
magomvridning på djupbröstade raser.

Försök få din hund att dricka minst 5-10 dl
(gäller normalstor hund ca 25 kg). För att få
dem att dricka kan man smaksätta vattnet
med högenergi våtfoder i konserver. Det
fungerar utmärkt både som smaksättare av
vätska och som ”snacks” under pågående
aktivitet. För att orka arbeta under flera
timmar behöver hunden fyllas på med ny
vätska och energi.

Intag av vätska och näring inom 30
minuter efter avslutat arbete förkortar
tiden för återuppbyggnaden av glykogenlagren i muskulaturen.

Ge din hund förutsättningarna och du får
dessutom en frisk hund på köpet!
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Plats för stämpel

Ett sjukt djur skall alltid vårdas av veterinär, men djurets allmänna kondition och
välbefinnande kan stärkas och förbättras med hjälp av hälsovårdsprodukter.
Aptus®serien, från läkemedelsföretaget Orion Pharma Animal Health,
har utvecklats för att du skall kunna ge din hund och katt den bästa
konditionen och hälsan i alla livets stadier.
Besök gärna Aptus® hemsida:
www.aptuspet.com

facebook.com/AptusSverige
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