
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV 

DIASECUR perorálny prášok 

 

Názov vet. prípravku: DIASECUR perorálny prášok 

Výrobca: PHARMAGAL spol. s r. o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovenská 

republika 

Držiteľ rozhodnutia: PHARMAGAL spol. s r. o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovenská 

republika 

Zloženie: 

 

Lignocelulóza      

Calcii carbonas                                              

Glukóza      

Natrii propionas                                              

Natrium chloridum                                     

Pivovarské kvasnice                                       

Natrii citras dihydratum                           

Acidum  aminoaceticum                      

Kalii chloridum                                      

YEA – SACC1026                                       

Magnesii oxidum                                            

Natrii dihydrogenphosphas                  

Natrii hydrogencarbonas                             

Cuprum proteinatum                                   

Ferrum proteinatum                                     

Manganum proteinatum                                  

Zincum proteinatum                                     

Popis vet. prípravku: Perorálny prášok. 

 

Druh a kategória 

zvierat:  
Hovädzí dobytok (teľatá), malé prežúvavce (jahňatá a kozľatá).  

 

Charakteristika: 

 

Dietetický veterinárny prípravok s vysokým obsahom vlákniny 

pomáha stabilizovať tráviaci systém. Viaže a inaktivuje 

choroboplodné zárodky a zlepšuje konzistenciu výkalov. 

Alkalizujúcimi a neutralizačnými látkami ako aj pivovarskými 

kvasnicami predchádza poruchám trávenia. Živou kultúrou 

probiotika zabezpečuje osídlenie tráviaceho traktu pozitívnymi 

zárodkami a obsahom organicky viazaných minerálnych látok, 

elektrolytmi a glukózou nahrádza deficit látok potrebných pre 

uzdravovanie hnačkujúcich teliat.  

Oblasť použitia: 

 
• Silné hnačky 

• Dehydratácia 

• Prekyslenie organizmu 

• Nedostatok minerálnych látok 

• Náhrada pufrovacích látok a elektrolytov 



• Povzbudenie chuti 

• Rýchly zdroj energie a  regenerácie hnačkujúcich zvierat 

Spôsob použitia: 

 

Podáva sa perorálne, len individuálne, rozmiešaný v nápoji 

(mlieku alebo vode), k okamžitej spotrebe. 

Dávkovanie: 

 

50 g prášku DIASECUR perorálny prášok sa primieša do 2 – 3 

litrov mlieka (vody) v čase napájania, 2 krát denne, čo znamená 

100 g prášku DIASECUR/teľa/ deň, minimálne počas 5 dní. 

Poznámka: 

 

Nariedený veterinárny prípravok je potrebné chrániť pred priamym 

slnečným svetlom a pripravovať vždy čerstvý. 

Upozornenie: 

 

Veterinárny prípravok sa nesmie používať po uplynutí času 

použiteľnosti. Pri práci s veterinárnym prípravkom je zakázané 

jesť, piť a fajčiť. Pri kontakte s pokožkou je potrebné umyť 

pokožku vodou. 

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.  

Veľkosť balenia: 1 kg, 5 kg 

Spôsob uchovávania: Uchovávať pri teplote do 25°C. Chrániť pred svetlom. 

Čas použiteľnosti: 2 roky, po nariedení v nápoji k okamžitej spotrebe. 

Označenie: Len pre zvieratá! 

Bez predpisu veterinárneho lekára. 

Schvaľovacie číslo SR: 050/VD/17-S 

 


