
PŘÍBALOVÁ INFORMACE K PŘÍPRAVKU DIETAN 
Název přípravku: DIETAN   

Výrobce a držitel rozhodnutí o povolení:  UNIVIT s.r.o., Na Vlčinci 16/3, 779 00 Olomouc 

Složení 1 kg přípravku: 

 Quercus robur (petraea) 550 g 
 Matricaria chamomilla 200 g 

 Sodium salicylate 20 g 

 Saccharosum 230 g 

Charakteristika: 

Bylinný přípravek, který se používá jako součást protiprůjmových opatření vzniklých při chybách ve výživě 

zvířat. Působí antisepticky, ochraňuje střevní sliznici a zabraňuje vstřebávání škodlivých látek.  
Hlavními účinnými složkami jsou heřmánek a dubová kůra. Aktivními látkami heřmánku jsou silice, které působí 

jako antiflogistikum a spasmolytikum, účinné jsou i proti nadýmání. Dubová kůra obsahuje množství tříslovin, 

které působí svíravě a mají protizánětlivé účinky. 
Použití                Používá se jako součást protiprůjmových opatření při dietetických chybách.   

Dávkování 

Pes a kočka:          50 mg přípravku /kg ž. hm. Podávat do vymizení příznaků. 
Telata, skot:           0,2 g/kg ž. hm./den. Podávat 3-4 dny. Přípravek se rozmíchá v teplé vodě a podává se 2x  

                                 denně (ráno a večer) samostatně nebo zamíchaný v krmivu. 

Odstavená selata: 0,2-0,3 g/kg ž.hm./den. Podávat po dobu 21 dní. Aplikovat 5 dní před odstavem. 
Výkrm prasat:      0,2-0,3 g/kg ž.hm./den. Podávat po dobu 10 dní. 

Drůbež:                  1 čajová lžička přípravku na 10 ks nebo 50-70 g/100 l pitné vody. Podávat po dobu 5-7 dní. 

Králíci:                   0,35-0,75 g/ks/den. Podávat první 2-3 týdny po odstavu. 
Uchovávání           Uchovávat v suchu při teplotě do 25oC. 

Balení               120 g, 1 kg, 5 kg 

Použití, expirace  24 měsíců od data výroby. 
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