DJURDOKTORNS Multivitamin Special

Högkoncentrerade flytande multivitamin med samtliga 14 vitaminer.
Innehåller alla vitaminer ditt djur behöver normalt. Vitaminerna kan ges året om men
även som en ”kur”.
Djurdoktorns Special, multivitaminer rekommenderas som vanligt vardagligt
underhållsvitamin åt djur, men även som tillskott vid misstanke om brist.
Vitaminer är ett omdebatterat ämne.
Ska vi ge vitaminer till djuren eller inte?
Vitaminerna ska finnas tillsatta i fodren, men frågan är om vitaminerna förstörs av de
värmeprocesser som fodren genomgår vid tillverkning.
Allt foder ska enligt lag upphettas till 110 grader, och de vitaminer som är
värmekänsliga, vilket är de flesta, inaktiveras.
Behovet av vissa vitaminer kan öka vid ex allergiska besvär, ensidig utfodring, stress,
dräktighet, sjukdom, ålderdom mm.
Du kan då ge dubbla rekommenderade dosen under 2 veckor, och därefter ge
normal dos alltid, eller som en kur några månader.

Produktbeskrivning:
Innehållsdeklaration
/ gram:

Förpackningsstorlek:
Hållbarhet:
Förvaring:

flytande multivitamin.
Vitamin A 1100 IE, Vitamin D3 200 IE och Vitamin E 10 mg,
Vitamin K3 0,33 mg, Vitamin B1 (hydroklorid) 0,45 mg, Vitamin
B2 (fosfatester) 0,66 mg, Vitamin B6 0,66 mg, Vitamin B12 0,004
mg, Vitamin C 6,7 mg, Pantotensyra 1,8 mg, Niacin (amid) 4 mg,
Kolinklorid 22 mg, Biotin 0,045 mg och Folinsyra 0,11 mg.
15 ml, 50 ml och 100 ml.
Oöppnad förpackning – minst 1 år. Öppnad förpackning 6
månader.
Väl tillslutet, svalt och utom räckhåll för barn och djur.

Hund

Vuxna hundar väger mellan 1 och 90 kilo!
För att ge din hund rätt mängd vitaminer kan det vara bra att veta ungefärlig vikt.
Dosering:1 droppe per kilo kroppsvikt.

Vikt
småvalpar
1 kilo
2 kilo
5 kilo
10 kilo
25 kilo
50 kilo

Dosering
per dag
1 droppe
1 droppe
2 droppar
5 droppar
10 droppar
25 droppar
50 droppar

Hur länge räcker
1×50 ml/djur?
6 månader
6 månader
6 månader
6 månader
5 månader
2 månader
1 månad

Hur länge räcker
2×50 ml?
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
10 månader
4 månader
2 månader

30 droppar är ca 1 kryddmått / 1 ml.
Ge vitaminerna i något nyttigt och gott, ex en bit leverpastej, kokt skinka, köttfärs etc.
Du kan även ge dropparna direkt i munnen, eller droppa dem på torr eller våtfoder.

Katt

Vuxna katter väger mellan 1,5 och 7 kilo.
För att ge katten rätt mängd vitaminer kan det vara bra att veta ungefärlig vikt.
Storlek på katten Liten katt Mellanstor katt Stor katt Jätte katt
Vikt i kilo
1-2
2-4
5-8
8 - 16
Dosering:1 droppe per kilo kroppsvikt.

Vikt

Dosering Hur länge räcker
per dag
1x15 ml?
Dosering: 1 droppe per kilo kroppsvikt
kattungar 1 droppe
15 månader
1 kilo
1 droppe
15 månader
2 kilo
2 droppar 7 månader
3 kilo
3 droppar 5 månader
4 kilo
4 droppar 3,5 månader
5 kilo
5 droppar 3 månader
6 kilo
6 droppar 75 dagar
7 kilo
7 droppar 60 dagar
8 kilo
8 droppar 55 dagar
9 kilo
9 droppar 50 dagar
10 kilo
10 droppar 45 dagar

Hur länge räcker Hur länge räcker
1x50 ml?
2x50 ml?
6 månader
6 månader
6 månader
6 månader
6 månader
6 månader
6 månader
6 månader
5 månader
5 månader
5 månader

12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
10 månader
10 månader
10 månader

Rekommenderade doseringar är beroende på om du vill ge vitaminerna varje dag
eller mer sällan. Gör det som är mest praktiskt.
Ge vitaminerna i något nyttigt och gott, ex en bit leverpastej, kokt skinka, köttfärs,
tonfiskspad etc. Du kan även ge dropparna direkt i munnen, eller droppa dem på torrt
eller vått foder.

Kanin, Marsvin, Chinchilla och Degu

För att ge ditt djur rätt mängd vitaminer kan det vara bra att veta ungefärlig vikt.
Väg ditt djur eller se ungefärliga vikter i vår tabell:

Djurslag Kanin
Marsvin Chinchilla Degu
Vikt i kilo 0,5 - 4,5 0,4 - 0,9 0,4 – 0,8 0,2 – 0,3

Dosering:1 droppe per kilo kroppsvikt.
Vikt

Dosering Dosering var
per dag
annan dag
<0,5 kilo 0 droppar
0,5 droppe
0,5 kilo 0,5 droppe 1 droppe
1 kilo
1 droppar
1,5 kilo 1,5 droppe
2 kilo
2 droppar
2,5 kilo 2,5 droppar
3 kilo
3 droppar
3,5 kilo 3,5 droppar
4 kilo
4 droppar
4,5 kilo 4,5 droppar

Hur länge räcker
1x15 ml/djur?
450 dagar
450 dagar
450 dagar
225 dagar
225 dagar
150 dagar
150 dagar
112 dagar
112 dagar
90 dagar

Hur länge räcker
2x50 ml/djur?
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader

Ge vitaminerna i något nyttigt och gott, ex på en bit morot eller på en liten gurkbit. Du
kan även ge dropparna direkt i munnen, eller droppa dem på pellets.

Råtta

Väg din råtta för att få en bra dosering. Har du ingen våg, kan du se vår tabell med
ungefärliga vikter här:
Storlek på råttan Liten råtta Mellanstor råtta Stor råtta
Vikt i gram
100 - 200 200 - 400
500 - 800
Dosering: 1 droppe per kilo kroppsvikt och dag.

Vikt i gram

Dosering
Hur länge räcker
Hur länge räcker
per dag
1x15 ml/djur?
1x50 ml/djur?
Blanda 1 droppe vitaminer med 9 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna
nedan.
100-200
1 droppe av
450 dagar
6 månader
spädd lösning
200-400
2 droppar av
225 dagar
6 månader
spädd lösning
500 - 800
4 droppar av
112 dagar
6 månader
spädd lösning

Ge vitaminerna i något nyttigt och gott, ex på en bit morot eller på en liten gurkbit. Du
kan även ge dropparna direkt i munnen, eller droppa dem på pellets.

Mus, Gerbil och Hamster

Väg ditt djur för att få en bra dosering. Har du ingen våg, kan du se vår tabell med
ungefärliga vikter här:
Djurslag
Mus
Gerbil
Hamster
Vikt i gram 10 - 40 30 - 130 30 – 130

Dosering: 1 droppe per kilo kroppsvikt och dag.
Vikt i
gram

Dosering
per dag

Dosering
Hur länge
Hur länge
var annan
räcker
räcker
dag.
1x15 ml/djur?
1x50 ml/djur?
Blanda 1 droppe vitaminer med 9 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna
nedan.
10 - 50
--------1 droppe av
450 dagar
6 månader
spädd lösning
50 - 100
1 droppe av
--------450 dagar
6 månader
spädd lösning
100 - 150
2 droppar av
--------225 dagar
6 månader
spädd lösning

Ge vitaminerna i något nyttigt och gott, ex på en bit morot eller på en liten gurkbit. Du
kan även ge dropparna direkt i munnen, eller droppa dem på pellets.

Sköldpadda

Sköldpaddor har så olika vikt så det är svårt att ge ungefärliga viktsanvisningar. Du
får väga din sköldpadda och ge efter anvisning i tabellerna nedan.

Första tabellen är för små sköldpaddor, andra tabellen är för medelstora, och tredje
tabellen är för stora.
Dosering: 1 droppe per kilo kroppsvikt och dag.
Doseringstabellen åt små sköldpaddor.
Vikt i gram

Dosering
Hur länge räcker
per dag
1x15 ml/djur?
Blanda 1 droppe vitaminer med 9 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna
nedan.
50
1 droppe av
450 dagar
spädd lösning
100
1 droppe av
450 dagar
spädd lösning
200
2 droppar av
450 dagar
spädd lösning

Doseringstabellen åt mellanstora sköldpaddor.
Vikt i gram

Dosering
Hur länge räcker
per dag
1x15 ml/djur?
Blanda 1 droppe vitaminer med 4 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna
nedan.
200
2 droppar av
450 dagar
spädd lösning
400
4 droppar av
450 dagar
spädd lösning
500
5 droppar av
450 dagar
spädd lösning

Doseringstabellen åt stora sköldpaddor.
Vikt i kilo
0,5
1

Dosering per dag
1 droppe
2 droppe

Hur länge räcker 1x50 ml/djur?
50 månader
25 månader

2
5
10
15

4 droppar
10 droppar
20 droppar
30 droppar

12 månader
5 månader
2,5 månader
1,5 månader

Hur ger man vitaminerna?
Vid rätt utfodring växer sköldpaddan hela sitt liv, och vi rekommenderar därför att
väga den regelbundet. Det går att skapa sig en bra bild av hälsotillståndet genom att
ha koll på vikten och dessutom vet man hur vitaminer ska doseras.
Äter inte din sköldpadda som den ska, gör så här:
Håll den liggandes på rygg. Sätt droppen där över och underkäke möts, så kommer
droppen att rinna in i munnen fast sköldpaddan inte öppnar munnen.
Anvisning åt sköldpaddor som äter normalt:
LANDSKÖLDPADDOR:
Blanda vitaminerna i en liten del av fodret så sköldpaddan äter upp allt av det du
givit. Ge därefter resten av fodret.
SUMP och VATTENSKÖLDPADDOR:
Ge vitaminerna direkt i munnen, antingen genom att droppa dem direkt i ”näbben”
eller ge dem på något gott.
Gör så här:
Håll sköldpaddan liggandes på rygg. Sätt droppen där över och underkäke möts, och
det rinner in i munnen.

Ödla

Vikten på sällskapsödlor varierar väldigt, allt från 10 gram till 8-12 kilo. Väg din ödla
för att få rätt dosering. Har du ingen våg får du uppskatta vikten.
Första tabellen är för små ödlor, andra tabellen är för medelstora ödlor, och tredje
tabellen är för stora ödlor.
Dosering: 1 droppe per kilo kroppsvikt och dag.
Doseringstabellen åt små ödlor.
Vikt i gram

Dosering
Hur länge räcker
Hur länge räcker
var annan
1x50 ml/djur?
2x50 ml/djur?
dag
Blanda 1 droppe vitaminer med 9 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna
nedan.
10 - 50
50 - 100
100 - 150

Dosering
per dag

-----------1 droppe
2 droppar

1 droppe
2 droppar
------------

6 månader
6 månader
6 månader

12 månader
12 månader
12 månader

Här är doseringstabellen åt mellanstora ödlor ex skäggagam och andra
agamer.
Vikt i gram

Dosering
Hur länge räcker
Hur länge räcker
var annan
1x15 ml/djur?
1x50 ml/djur?
dag
Blanda 1 droppe vitaminer med 5 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna
nedan.
100 - 200
200 - 400
400 - 800

Dosering
per dag

1 droppe
2 droppar
4 droppar

2 droppar
4 droppar
---------

450 dagar
225 dagar
112 dagar

12 månader
12 månader
12 månader

Här är doseringstabellen åt stora ödlor ex leguaner, tejuödlor, varaner.
Vikt

Dosering
Hur länge räcker
Hur länge räcker
per dag
1x15 ml/djur?
1x50 ml/djur?
Rekommenderade doseringar är beroende på om du vill ge vitaminerna varje dag
eller mer sällan. Gör det som är mest praktiskt.
1 kilo
1 droppe
450 dagar
50 månader
2 kilo
2 droppar
225 dagar
25 månader
5 kilo
5 droppar
90 dagar
12 månader
10 kilo
10 droppar
45 dagar
6 månader

Vid rätt utfodring växer ödlan hela sitt liv, även om viktkurvan planar ut efter några år,
och vi rekommenderar därför att väga ödlan regelbundet. Det går att skapa sej en bra
bild av hälsotillståndet genom att ha koll på vikten och dessutom vet man hur
vitaminer ska doseras.
Äter inte din ödla som den ska, gör så här:
Håll den liggandes på rygg. Sätt droppen där över och underkäke möts, så kommer
droppen att rinna in i munnen fast ödlan inte öppnar munnen.
Anvisning åt ödlor som äter normalt:
Sätt vitaminerna på en bit foder, gärna något du vet attraherar din ödla mest, eller ge
vitaminerna direkt i munnen. Gör så här:
Håll ödlan liggandes på rygg. Sätt droppen där över och underkäke möts, och det
rinner in i munnen.

Orm

Ormar varierar väldigt i vikt, både beroende på art och ålder, men en riktlinje kan
vara att en orm som är 1 meter lång kan väga omkring 600 - 1000 gram. Säkrast är
alltid att väga ormen för att få rätt dosering. Har du ingen våg får du uppskatta vikten.
Första tabellen är för små ormar, andra tabellen är för medelstora ormar och tredje

tabellen är för stora ormar.
Dosering: 1 droppe per kilo kroppsvikt och dag.
Här är doseringstabellen åt små ormar och ormungar.
Vikt i gram

Dosering
Dosering
Hur länge räcker Hur länge räcker
per utfodring mer sällan
1x15 ml/djur?
1x50 ml/djur?
Blanda 1 droppe vitaminer med 9 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna
nedan.
10 - 50
50 - 100
100 - 150

-----------1 droppe
2 droppar

1 droppe
2 droppar
------------

6 månader
6 månader
6 månader

12 månader
12 månader
12 månader

Här är doseringstabellen åt mellanstora ormar.
Vikt i gram

Dosering
Dosering
Hur länge räcker Hur länge räcker
per utfodring mer sällan
1x15 ml/djur?
1x50 ml/djur?
Blanda 1 droppe vitaminer med 5 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna
nedan.
100 - 200
1 droppe
2 droppar
6 månader
12 månader
200 - 400
2 droppar
4 droppar
6 månader
12 månader
400 - 800
4 droppar
--------6 månader
12 månader

Här är doseringstabellen åt stora ormar ex. nätpyton, boa, anaconda.
Vikt

2 kilo
5 kilo
10 kilo
20 kilo
30 kilo
40 kilo
50 kilo
60 kilo

Dosering
Hur länge räcker Hur länge räcker
per utfodring
1x50 ml/djur?
2x50 ml/djur?
2 droppar
5 droppar
10 droppar
20 droppar
30 droppar
40 droppar
50 droppar
60 droppar

6 månader
6 månader
6 månader
6 månader
6 månader
6 månader
6 månader
6 månader

12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader
12 månader

30 droppar är ca 1 ml.
Vid rätt utfodring växer ormar hela sitt liv, även om viktkurvan planar ut efter några år,
och vi rekommenderar därför att väga ormen regelbundet. Det går att skapa sej en
bra bild av hälsotillståndet genom att ha koll på vikten och dessutom vet man hur
vitaminer ska doseras.
Beroende på hur du utfodrar din orm, finns flera sätt att ge vitaminerna:

Ge vitaminerna direkt i munnen:
Droppa vitaminerna direkt i ormen, i den lilla öppningen som finns där tungan går in
och ut. Denna metod är lämplig på ormar som inte äter som de ska.
Ge vitaminerna i fodret:
Åt ormar går det oftast att dosera vitaminerna på deras bytesdjur. Smeta in
vitaminerna i bakänden på bytesdjuret, så är risken att ormen spottar ut födan
minimal.

Fågel

Fåglar behöver vitaminer året om. Det är viktigt att ge dem det eftersom de oftast inte
har tillgång till färska örter och näringsämnen från deras ursprungsbiotop, samt att de
oftast inte har tillgång till sol året om.
Dosering:
1 droppe per kilo kroppsvikt och dag.
Doseras i dricksvattnet:
5 droppar per deciliter dricksvatten och dag.
De flesta djurägare har svårt att ge dropparna direkt till fågeln, och därför har vi
angivit som alternativ att dosera dem i dricksvattnet. Vi vet att fåglar dricker ungefär
1,5 ml / 50 gram kroppsvikt, när de är utfodrade med ett foder som innehåller bra
förhållande mellan vätska och torrsubstans.
Byt vitaminvattnet och diska skålarna 1 - 2 gånger per dag, för att förhindra att
bakterier växer till i vattnet.
Har man en tam fågel, kan vitaminerna ges direkt i näbben, kanske rent av på något
fågeln tycker är gott.
Dosering direkt i näbben: Väger fågeln under 500 gram: gör först en spädning: 1
droppe + 9 droppar vatten. Ge 1 droppe/100 gram fågel.
Väger fågeln 1 kilo eller mer: ge 1 droppe koncentrerad vitamin per kilo fågel.
Hur länge räcker vitaminerna?
1×50 ml räcker 6 månader.
2×50 ml räcker 1 år.

Iller

För att ge rätt mängd vitaminer åt din iller kan det vara bra att veta ungefärlig vikt.
Vikten kan variera mycket mellan vinter och sommar, och det är inte ovanligt att
illerhanar väger nästan dubbelt så mycket i december som i augusti. Det är
fysiologiskt med viktsvariation över året på detta sätt. Honorna tenderar inte att
variera i vikt på samma vis.

Storlek på illern Liten iller Mellanstor iller Stor iller
ex unge
ex hona
ex hane
Vikt i gram
100 - 500 500 - 1000
1000 - 2000
Dosering: 1 droppe per kilo kroppsvikt och dag.
Vikt i gram

Dosering

Hur länge räcker
Hur länge räcker
1x15 ml/djur?
1x50 ml/djur?
Blanda 1 droppe vitaminer med 4 droppar vanligt vatten och ge enligt doseringarna
nedan.
100 - 250
1 droppe var
6 månader
1 år
annan dag
250 - 500
1 droppe per
6 månader
1 år
dag
Ge originaldroppar och ingen spädning till dessa:
500 - 1000
1 droppe per
6 månader
1 år
dag
1000 - 1500
1,5 droppe
5 månader
16 månader
per dag
1500 - 2000
2 droppar
3 månader
12 månader
per dag
Ge vitaminerna i något nyttigt och gott, ex en bit leverpastej, kokt skinka, köttfärs,
tonfiskspad etc. Du kan även ge dropparna direkt i munnen, eller droppa dem på torr
eller våtfoder.

Igelkott

Vuxna afrikanska pygmeígelkottar väger mellan 300 -700 gram.
För att ge rätt mängd vitaminer åt din igelkott kan det vara bra att veta ungefärlig vikt.

Storlek på igelkotten Liten igelkotte Mellanstor Stor igelkotte
igelkotte
Vikt i gram
100 - 300
300 - 500 500 - 700

Dosering: 1 droppe per kilo kroppsvikt och dag.
Vikt i
gram
100 - 300

Dosering
per dag
1 droppe

Hur länge
räcker
1x15 ml?
450 dagar

Hur länge
räcker
1x50 ml/djur?
6 månader

Hur länge
räcker
2x50 ml/djur?
12 månader

Storlek på igelkotten Liten igelkotte Mellanstor Stor igelkotte
igelkotte
Vikt i gram
100 - 300
300 - 500 500 - 700
300 - 500
2 droppar 225 dagar
6 månader
12 månader
500 - 700
3 droppar 150 dagar
6 månader
12 månader

Ge vitaminerna i något nyttigt och gott, ex en bit leverpastej, kokt skinka, köttfärs,
tonfiskspad etc. Du kan även ge dropparna direkt i munnen, eller droppa dem på torreller på våtfoder.

