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Merhaba, 

Gastrit ve ülser olgularında tedaviyi destekleyici, hassasiyeti olan atlarda profilaktik olarak 

önereceğimiz yeni prescription ürünümüze ilişkin teknik bilgileri ve kullanım önerilerini 

sizlerle paylaşmak istiyoruz.  

 

- Ürün gastrik pH üzerindeki olumlu etkisini, aşağıda detayları verilen, içerdiği tampon 

etkili bileşikler ile sağlamaktadır.   

- Ürünün her kg’ı 25 gr Sodyum Bikarbonat, 10 gr Magnezyum Oksit, 8 gr Kalsiyum 

Karbonat, 2 gr Potasyum Karbonat içermektedir.  

- Probiyotik canlı maya (Saccharomyces cerevisiae) içeriği ile toplam rasyon 

sindirimini, özellikle kaba yem sindirimini iyileştirir, kalın bağırsak ve sekumdaki 

mikroorganizma popülasyonunu düzenleyerek kolik riskini azaltır. Prebiyotik 

(Fruktooligosakkarit) içeriği bağırsaklardaki faydalı mikroorganizma kolonizasyonunu 

arttırır. Bağışıklık sistemini destekler. Esansiyel bitkisel yağlar (kekik, turunç, anason) 

zararlı mikroorganizmaların bağırsaklarda kolonize olma riskini azaltır. Sindirim 

sistemi sağlığı üzerine olumlu etkiler yapar, rasyon tüketimini iyileştirir.   

- Ürünün nişasta içeriği oldukça düşüktür (%15 düzeyinde), bu sayede yüksek nişasta 

tüketimine bağlı olarak oluşan sindirim sistemi problemlerinin önüne geçilmesi 

hedeflenmiştir. Sindirilebilir lif içeriği yüksektir. Lif kaynağı olarak, gastrit ve ülser 

vakaları için bilimsel yayınlarda kaba yem kaynağı olarak önerilen kuru yoncanın 

pelet formunu içermektedir. Ürün atın ihtiyaç duyduğu enerjiyi, nişasta yerine yüksek 

bitkisel yağ içeriği ve yüksek sindirilebilir lif içeriği ile sağlamaktadır.   

- Ürün proflaktik olarak, mevcut rasyondan 2-3 kg/gün kesif yem çıkarılarak yerine 

günlük 2-3 kg Equine Gastric Support ilave edilmesi ile kullanılır. Profilaktik olarak 

atın her 100 kg canlı ağırlığı için 400-500 gr/gün tükettirilebilir.   

- Tedaviye sürecine destekleyici olarak günlük 4-6 kg tükettirilmesi önerilir. Küçük 

cüsseli atlarda miktar ayarlaması canlı ağrılığa göre yapılabilir. Tedaviye destekleyici 

olarak her 100 kg canlı ağırlık için 800 gram-1 kg arasında tükettirilmesi uygun 

olacaktır.    

- Sindirim sistemi hassasiyeti olan, gastrit ve ülsere yatkınlığı bulunan atlarda düzenli 

olarak günlük 4 kg düzeyinde tükettirilebilir.  

- Magnezyum içermesinden dolayı atlarda sakinleştirici etki oluşturarak ilave bir fayda 

sağlamaktadır. 

 

Faydalı olması dileğimle.  

 

Dr. Güvenç İnan 

Ar&Ge Direktörü  


