FICHA TÉCNICA

Mealkpet
Alimento Completo Substituto do Leite
Para cachorros, gatinhos, e outros pequenos mamíferos domésticos.
Quantidade líquida: 400 g
Composição:
Leite em pó, óleos vegetais (palma e coco), lactosoro em pó, lactosoro sem lactose em
pó, amido de trigo, carbonato de cálcio, cloreto de sódio.
Constituintes analíticos:
Proteína bruta 25%; Matéria gorda bruta 24%; Cinza bruta 7%; Fibra bruta 0,2%.
Aditivos/Kg Nutricionais:
Sulfato de Ferro - 63,2 mg; Sulfato de Zinco - 77,2 mg; Sulfato de Manganésio - 50,0
mg; Iodato de cálcio - 1,0 mg; Selenito de Sódio - 0,36 mg; Vitamina A - 11250 UI;
Vitamina D3 - 2000 UI; Vitamina E (acetato) - 40 UI; Vitamina K3 - 1,3 mg; Vitamina B1
(cloridrato) - 3,8 mg; Vitamina C - 60 mg; Vitamina B12 - 0,026 mg
Propriedades:
Alimento completo substituto do leite para gatos, cães e outros mamíferos domésticos.
Características nutricionais:
• Elevada digestibilidade das proteínas.
• Teor de lactose otimizado.
• Aporte em ácidos gordos essenciais facilmente assimiláveis.
• Enriquecido em vitaminas e oligoelementos.
• Aporte equilibrado de todos os elementos energéticos, estruturais e vitamínicos
indispensáveis ao crescimento harmonioso do animal.
Caso tenha alguma questão relacionada com a alimentação do seu animal, peça
conselho ao seu Médico Veterinário.
Utilização:
Gatinhos, cachorros e outros pequenos mamíferos domésticos (roedores, coelhos,…).
• Lactação de animais órfãos.
• Complemento da lactação maternal (lactação insuficiente, ninhada numerosa).
• Complemento durante o desmame.
Modo de utilização:
Administração oral.
Preparação do biberão:
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1. Dentro de um recipiente apropriado, verter 60 ml de água quente (engarrafada, ou
água previamente fervida). A temperatura de 60ºC é ideal para diluir totalmente o pó e
obter uma solução homogénea. Adicionar 2 a 4 colheres medida rasas de pó (de
acordo com a tabela), em seguida misturar bem e deixar arrefecer o leite a uma
temperatura de 30-35ºC, a fim de evitar queimaduras.
2. Verter o conteúdo reconstituído no biberão.
3. Caso a tetina não esteja perfurada, perfurar com o auxílio de uma lâmina ou uma
tesoura.
4. Esvaziar e lavar o biberão e tetina após cada utilização. O leite eventualmente
remanescente não deve ser reutilizado.
Administração:
Utilização em gatinhos e cachorros: as quantidades são indicativas.
Cada refeição deve deixar o animal saciado, o que é regulado naturalmente de acordo
com as suas necessidades.

1 Medida rasa contém 5 g de pó de MealkPet.

Notas:
• Em animais muito jovens, humedecer os lábios do animal com o leite de forma a
desencadear o reflexo de sucção.
• A partir da 3ª semana de vida, o leite poderá ser dado numa tigela, se o animal já
conseguir lamber.
• A partir da 4ª semana de vida, dá-se a transição para uma alimentação sólida, pelo
que deverá pedir aconselhamento ao seu Médico Veterinário.
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Utilização em outros pequenos mamíferos domésticos:
(furão, coelho, coelho anão, chinchila, cobaia, hamster, rato, etc.)
• Não adaptado ao aleitamento do ouriço.
• Oferecer 1-3 ml todos as 1-2 horas durante a 1ª semana de vida, depois espaçar
sucessivamente, aumentando o volume oferecido.
Esta embalagem contém:




1 biberão graduado
3 tetinas (cão, gato e outros pequenos mamíferos)
1 colher medida de 5 g

Conselhos CPCH-VET:
• Durante as primeiras semanas de vida, os animais não regulam a sua temperatura
corporal com eficácia. É conveniente manter a temperatura ambiente entre os 25ºC30ºC.
• Em caso de filhotes órfãos, simular o comportamento materno com estimulação da
região perianal (com um algodão ligeiramente húmido) e massagem abdominal depois
do aleitamento.
• É conveniente monitorizar o crescimento, pesando o animal regularmente.
• Esta embalagem de 400 g de pó permite reconstituir 2,8 L de leite para gatos ou
cães.
Conservação:
Conservar em local fresco e seco.
Fechar bem a embalagem após cada utilização.
MANTER FORA DA VISTA E DO ALÇANCE DAS CRIANÇAS
Prazo de validade após a 1ª abertura: 1 mês.

Fabricante: Serval – nº FR7924601, BP4 - 79800 LA MOTHE SAINT HERAY - FRANCE
Responsável pela colocação em circulação: Companhia Portuguesa de Consumer Health, CPCH
Rua dos Bem Lembrados, 141. Manique 2645-471 Alcabideche
Telefone: + 351 214 449 630
Para mais informações sobre o produto contacte-nos através do email: veterinaria@cpch.pt
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