
Versele-Laga nv:n vastaus Antidoping-selvitykseemme 
 
Oropharma-tuotteet eivät ole lääkkeitä ja ne eivät sisällä aineita, jotka on mainittu Suomen Kennelliitto ry:n 
antidoping-lääkelistassa. 
 
Tiineet ja imettävät nartut 
 
Versele-Lagan mukaan kaikki Oropharma-tuotteet koirille, kissoille ja pieneläimille ovat ravintolisiä, joita 
voidaan käyttää tiineillä tai imettävillä nartuilla. Toisinaan kantavat tai imettävät nartut saattavat jopa hyötyä 
ravintolisien käytöstä.  
 
 
Suomen Kennelliitto ry 
 
VIP Vescor Oy on tutustunut Suomen Kennelliitto ry:n internetsivuilla annettuihin Antidoping-tietoihin. Alla 
esitämme poimintoja edellä mainituilta sivustoilta, joiden tarkka lähde ilmoitetaan koosteen lopussa. 
 
 
5. Kysymys: Voinko antaa vitamiineja, kivennäisaineita, helokkiöljyä tai koiran hammashygieniaa parantavia 
purupaloja?  
 
Vastaus: Kyllä voit. Koirille tarkoitetut vapaasti apteekeista tai kaupoista ostettavat vitamiineja, 
kivennäisaineita, aminohappoja ja erilaisia kasviöljyjä sisältävät tuotteet ovat täysin turvallisia. Näille 
valmisteille on myös ominaista se, että niissä on selkeä sisällysluettelo, jossa kerrotaan, mitä valmiste sisältää. 
 
6. Kysymys: Voinko antaa koiralleni ravintolisiä?  
 
Vastaus: Kyllä voit, mutta kannattaa kuitenkin katsoa, mitä koiralleen antaa. Koiralle tarkoitetut ravintolisät 
eivät sisällä lääkeaineita, vaan ainoastaan energiaa ja suolen toimintaa tukevia ainesosia. Myös 
maitohappobakteereita sisältävät valmisteet ovat täysin sopivia myös näyttelyissä ja kilpailuissa käyville 
koirille. 
 
7. Kysymys: Haluan syöttää koiralleni merilevää. Käykö se ilman dopingvaaraa?  
 
Vastaus: Monet valmiit koiranruuat sisältävät myös merilevää, joten se on ihan turvallista syötävää myös 
sellaisenaan muun ravinnon joukossa. 
 
8. Kysymys: Joskus on tarve antaa nestehukan vuoksi juomajauheita veden seassa? 
  
Vastaus: Juomajauheet, jotka sisältävät glukoosin lisäksi ns. elektrolyyttejä eli natriumbikarbonaattia, 
natriumkloridia ja kaliumkloridia ovat suositeltavia nestehukan korvaamiseksi, eikä niistä aiheudu mitään 
ongelmaa.  
 
9. Kysymys: Annan koiralleni suorituksen jälkeen ns. palautusjuomia? Mitähän ne oikein sisältävät?  
 
Vastaus: Palautusjuomista sellaiset, joissa on aiemmin mainittuja elektrolyyttejä, hiilihydraatteja ja vitamiineja, 
ovat sopivia. Ihmisille tarkoitetut energiajuomat sisältävät myös kofeiinia, joka on piriste ja näkyy 
dopingtestissä. 
  
10. Kysymys: Koirani turkki on aika ajoin huonossa kunnossa, joten haluan antaa sille Omega 6- ja muita 
rasvahappoja. Miten on, vaikuttavatko nämä asiaan?  
 
Vastaus: Näitä aineita löytyy myös normaalista ravinnosta, joten ne ovat sallittuja myös sellaisenaan. 
Muutenkin neuvoisin katsomaan koiran kuivamuonasäkin sisällysluetteloa, kun arvioit erilaisten vitamiinien, 
kivennäisten, rasva- ja aminohappojen luvallisuutta. Kuivamuonista löytyviä edellä mainittuja aineita saa 
syöttää myös erilaisissa lisäravinteissa.  
 
 



13. Kysymys: Saanko pestä enää koirani turkkia ollenkaan shampoolla tai käyttää hoitoainetta? 
  
Vastaus. Kaikki koirashampoot, jotka eivät värjää pesijän käsiä, eivät värjää koiraakaan. Värjääminen on koiran 
värjäämistä ihmisen hiuksille tarkoitetuilla väriaineilla. USA:sta saa kuulemma myös koirille tarkoitettuja 
väriaineita. Kirkastavat ja syväpuhdistavat shampoot ovat toki myös sallittuja, nehän pesevät vain paremmin 
lian pois. Hoitoaineet, jotka lisätään pesuveteen tai suoraan turkkiin ja huuhdellaan pois, ovat myös täysin 
luvallisia. 
 
Lähde: http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres/D3B8B885-F56D-4E85-8FCD-
FF5D481777FD/0/kysymyksiavastauksia.pdf
 
 
 
 
Linkki Suomen Kennelliitto ry:n lääkelistaan, jossa listataan kielletyt aineet: 
 
http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres/0D7AE03D-9AA8-4C36-876B-
D1400A1E6865/0/laakelista271206paivitetty0108.pdf
 
Periaatteessa kaikkien markkinoilla olevien valmisteiden käyttö on viime kädessä käyttäjän vastuulla. 
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