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Коротка характеристика продукту 

 

1. Назва  

Діа ДОГ & кет 

2. Склад  

Овочевий субпродукт, цукор, м’ясний субпродукт,  мінеральні поживні речовини, молоко і 

молочні продукти, риба і рибні субпродукти, яйця і яєчні продукти. 

Аналітичний склад: 

Білок – 22,3 %; 

Жир – 4,4 %; 

Клітковина – 7,2 %; 

Зола – 12,2 %; 

Зола, нерозчинна в HCl – 6,6 %;  

Натрій – 1,2 %; 

Калій – 0,6 %. 

Допоміжні речовини на 1 кг: 

Бентоніт-монтморилоніт – 40, 0 мг. 

3. Фармацевтична (лікарська) форма 

Таблетки для жування.  

4. Фармакологічна дія. 

Кормова добавка містить збалансовану суміш інгредієнтів природного походження  для 

пом’якшення гострого порушення всмоктування у кишечнику (діареї). Значне гелеутворення у 

травному каналі сприяє виведенню грудок шерсті (трихобезоар) у котів.  

Кормова добавка має високий електролітний склад, легкозасвоювані поживні речовини, 

глюкозу. 

5. Клінічні особливості: 

5.1 Вид тварин 

Собаки та коти. 

5.2 Показання до застосування 

Для усунення гострих розладів кишкової абсорбції (діареї) та сприянню виведення трихобезоар 

з травного каналу у котів і собак. 

5.3 Протипоказання 

Відсутні. 

5.4 Особливі застереження при використанні 

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря ветеринарної медицини. 

5.5 Використання під час вагітності, лактації 

Без обмеження. 

5.6 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії 

Без обмеження. 

5.7 Дози і способи введення тваринам різного віку 

Собаки 

Таблетку змішують з кормом або задають тварині безпосередньо у дозі (на 1 тварину): 

тварини масою тіла до 10 кг – по ½ таблетки двічі на добу; 

тварини масою тіла до 20 кг – по 1 таблетці двічі на добу; 

тварини масою тіла понад 20 кг – по 1 таблетці тричі на добу. 

Коти 

таблетку змішують з кормом, задають тварині безпосередньо або подрібнюють чи розчиняють 

у воді та дають примусово за допомогою шприца у дозі (на 1 тварину): 

тварини масою тіла до 3 кг – по ½ таблетки 1 раз на добу; 

тварини масою тіла понад 3 кг – по 1 таблетці 1 раз на добу. 

Протягом прийому кормової добавки тварина може пити воду в будь-який час. 

Рекомендований курс застосування: 5 діб або згідно з рекомендаціями лікаря ветеринарної 

медицини. 
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Якщо одужання не настає через 2 доби, необхідна консультація з лікарем ветеринарної 

медицини. 

5.8 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти) 

Інформація відсутня. 

5.9 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу 

Відсутні. 

6. Фармацевтичні особливості: 

6.1 Термін придатності   

36 місяців.    

6.2 Особливі заходи зберігання 

Зберігати в сухому темному, недоступному для дітей місці при температурі від  15 до 25 ˚С. 

6.3 Природа і склад контейнера первинного пакування 

1 таблетка по 5 г у саше, по 60 таблеток в картонній пачці. 

6.4 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним продуктом або із його 

залишками 

Невикористану кормову добавку утилізують згідно з чинними вимогами.  

7. Назва і місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення 

ПАТ “Київмедпрепарат” (Україна) 

01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139 

 

8. Назва і місцезнаходження виробника 

Сапплекзан ГмбХ енд  Ко. Кг (Німеччина) 

Мароммерштрассе, 21, 22850, Нордерштедт,  

Гамбург  

Supplexan GmbH & Co. Kg (Germany) 

Marommerstraße, 21, 22850, Norderstedt, 

Hamburg,  

9. Додаткова інформація 


