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RiteTrac TM

Ett fodertillskott för att stabilisera miljön i hästens magsäck och stortarm
  
RiteTracTM är ett fodertillskott till hästar, som både är verksam i magsäcken och i 
stortarmen i och med att det neutraliserar magsyran och har en pH-reglerande 
verkning i stortarmen. Detta betyder att RiteTracTM fokuserar på hela mats-
mältningssystemet. RiteTracTM tillsammans med korrekt utfodring och skötsel 
av hästen stabiliserar miljön i hästens mag- och tarmsystem och ökar hästens 
välbefinnande.

RiteTracTM  är en kombinationsprodukt som består av syra-neutraliserande 
komponenter som snabbt ökar pH-värdet i magsäcken, och nedsätter därmed riskerna för syra-skador på 
den känsliga delen av magsäckens slem-hinnor eller andra i förvägen utsatta områden. Dessutom innehål-
ler RiteTracTM ingredienser som hjälper till att styrka magens slemhinna i den syra-producerande delen av 
magsäcken, som av olika anledningar kan ha blivit mindre motståndskraftig mot magsyra.
RiteTracTM innehåller också den patenterade produkten EquiShure®, vars huvudkomponent är natriumbikar-
bonat. Det speciella med EquiShure® är att bikarbonatet är inkapslat i en tidsutlöst kapsel. Inkapslingen gör 
så att EquiShure® kan passera osmält genom den första delen av tarmsystemet vidare till stortarmen där man 
vill att ingredienserna ska vara verksamma. EquiShure®har visat sig vara mycket effektiv och håller pH-värdet 
(surhetsgraden) i stortarmen stabil, också i fall av stort intag av socker, stärkelse och fruktan Normalt sett 
skulle intag av denna slags medföra ett fall i pH-värdet, som i sin tur skulle medföra matsmältningsproblem 
och obehag hos hästen. Störningar i tarmflorans sammansättning som lågt pH-värde orsakar kan reducera 
matsmältningen av fiber. Detta är oönskat eftersom att fiberinnehållet i hästens mat riskerar att komma ut 
delvist osmält, med nedsatt foderutnyttjande och vattnig avföring som följd. Tillskottet av RiteTracTM stödjer 
därmed en stabil miljö i hästens matsmältningskanal.

När har min häst behov av RiteTracTM?:
Vid upprepad obalans i magsäcken och/eller stortarmen. Olika tecken på obalans kan vara:
• Hästar som har det svårt att vänja sig till gräs och wrap även när tillvänjningen sker långsamt. Hästar  
 ska alltid vänjas gradvis till nytt foder, särskilt när det kommer till gräs.
• Långvariga perioder med lös avföring.
• Dåligt foderutnyttjande och följande viktminskning och/eller matt päls.
• Nedsatt prestation
• Stereotypa beteenden så som krubbitning, vävning eller box-vandring.
• Obalans i stortarmen kan också uppstå vid plötsliga eller många foderändringar.

RiteTracTM kan med fördel användas till bl.a.:
•  Hästar med tecken på återvändande obalans i mag- och tarmsystem.
• Vid plötsliga foderändringar. Har hästen förätit sig på spannmål eller motsvarande så ska veterinär  
 alltid tillkallas.

Sammansättning:
Natriumbikarbonat, vegetabilisk olja, mononatriumfosfat, kalciumkarbonat, aluminiumnatriumkarbonat, 
aluminiumfosfat och lecithin.

Analytiska beståndsdelar:
Råaska  50 %
Kalcium  3,7 %
Fosfor   3,7 %
Natrium  10,8 %
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Vägledande dosering:
300 kg:  70 g/dag
500 kg:  120 g/dag
600 kg:  140 g/dag

1 ske = 60 g

Produkten bör fördelas jämnt i alla måltider och kan inte ersätta en välbalanserad foderplan. Vid tvivel angå-
ende hästens allmänna tillstånd bör alltid veterinär kontaktas.

Kan fås i:
3 kg (varenr. 40823)

Hållbarhet: 24 månader från produktionsdatum. Förvaras torrt och svalt (inte över 32 °C). Locket ska sättas 
på efter användning. Ska helst användas innan det datum som visas samman med produktens batch-num-
mer på botten av produkten.

Foderkategori: tillskottsfoder
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