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RiteTrac TM

Et fodertilskud til at stabilisere miljøet i hestens mavesæk og stortarm.
  

RiteTracTM er et fodertilskud til heste, som både virker i mavesækken og i stort-
armen idet det stabiliserer og neutraliserer miljøet og virker pH-regulerende i 
stortarmen, hvilket betyder, at der er fokus på hele fordøjelsessystemet. Rite-
TracTM, sammen med korrekt fodring og pleje af hesten, stabiliserer miljøet i 
hestens mave/tarmsystem og øger hestens velbefindende.

RiteTracTM er et kombineret produkt, som består af komponenter der understøt-
ter en sund slimhinde og miljø både i mavens hvide og røde del.

RiteTracTM indeholder også det patenterede produkt EquiShure®, hvis hovedkomponent er natriumbikar-
bonat. Det specielle ved EquiShure® er, at bikarbonatet er indkapslet i en tidsudløst kapsel. Indkapslingen 
bevirker, at EquiShure® kan passere ufordøjet gennem den første del af tarmsystemet til stortarmen, hvor 
effekten ønskes. EquiShure® har vist sig meget effektiv og holder pHværdien (surhedsgraden) i stortarmen 
stabil selv ved indtagelse af store mængder sukker, stivelse og fruktan. Normalt vil indtagelse af denne art 
medføre fald i pH, som kan føre til fordøjelsesproblemer og ubehag hos hesten. Forstyrrelser i tarmfloraens 
sammensætning, som lavt pH i stortarmen forårsager, kan reducere fordøjelsen af fibre. Dette er uønsket, 
da størstedelen af foderet til heste bør bestå af fibre, som ellers risikerer at komme delvist ufordøjet ud igen 
med nedsat foderudnyttelse og vandig afføring til følge. 

Tilskud af RiteTracTM understøtter dermed et stabilt miljø i hestens fordøjelseskanal.

Hvornår har min hest brug for RiteTracTM?:
Ved tilbagevendende ubalance i mavesækken og/eller stortarmen.

Tegn på ubalance kan være:
• Heste, som har svært ved tilvænning til f.eks. græs og wrap selvom tilvænningen sker langsomt. Heste skal 
altid vænnes gradvist til nyt foder – især græs.
• Langvarige perioder med tynd afføring
• Dårlig foderudnyttelse og deraf følgende vægttab og/eller mat pels
• Nedsat præstation
• Stereotypier som krybbebidning, vævning eller boksvandring
• Ubalance i stortarmen kan også opstå ved pludselige eller hyppige foderændringer

RiteTracTM kan med fordel bruges til bl.a.:
• Til heste med tegn på tilbagevendende ubalance i mave/tarmsystemet.
• Ved pludselige foderændringer. Har hesten forædt sig i korn eller tilsvarende skal dyrlægen altid tilkaldes.

Sammensætning:
Natriumbikarbonat, Calciumkarbonat, mononatriumfosfat, aluminium natriumkarbonat, aluminiumfosfat, 
lecitin og vegetabilskolie.
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Analytiske bestanddele:
Råaske..................................50 %
Kalcium...............................3,7 %
Fosfor...................................3,7 %
Natrium.............................10,8 %

Vejledende dosering:
300 kg..................70 g/dag
500 kg................120 g/dag
600 kg................140 g/dag

1 ske = 60 g

Produktet bør fordeles ligeligt i alle måltider og kan ikke erstatte en velafbalanceret foderplan. Ved tvivl om 
hestens almene tilstand bør dyrlægen altid kontaktes. 

Kan fås i:
3 kg (varenr. 40823)

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt (ikke over 32 °C). Låget skal sættes 
på efter brug. Skal helst anvendes inden den dato der er vist sammen med produktets batchnummer på bøt-
ten.

Foderkategori: Tilskudsfoder
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