
Príloha č. 2 k Rozhodnutiu  č.: 028/VD/16-S 

 

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA  

 

Názov vet. prípravku  : DIARSANYL + 
 

Výrobca : Ceva Santé Animale, Francúzsko. α FR 22 136 039. 
 

Držiteľ rozhodnutia : CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 5434/6A, 

821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika. 
 

Zloženie : Fruktooligosacharidy, Dextróza, Glycerol, Chlorid sodný, Organické soli 

horčíka 

  Prídavné látky:  

  Bentonite - montmorillonite (E558) 40 % 

  Sorbit draselný  

  Analytické zložky: 

  Surový popol: 35 % 

  Cukry: 30 % 

  Vlhkosť: 22 % 

  Sodík:  2,5%  

  Draslík: 0,6%  

  Surové bielkoviny: 0  % 

  Surová vláknina: 0 % 

  Oleje a tuky: 0 % 
 

Druh a kategória zvierat : Psy, mačky. 
 

Charakteristika : DIARSANYL PLUS pasta je vďaka jej prijemnej vôni a chuti 

dobrovoľne prijímaná väčšinou psov. Akákoľvek je príčina hnačky, 

prirodzená mucínová vrstva črevnej sliznice je poškodená. Za účelom 

zabránenia ďalšieho poškodenia sliznice, montmorilonit obsiahnutý vo 

veterinárnom prípravku vytvára ochrannú vrstvu na povrchu poškodenej 

sliznice a takisto pomáha pri regenerácii prirodzenej mucínovej vrstvy. 

Montmorilonit absorbuje toxíny, baktérie, vírusy a iné škodlivé molekuly, 

takže tieto nemôžu byť ďalej absorbované a škodiť v organizme. 

Elektrolyty obsiahnuté vo veterinárnom prípravku nahrádzajú esenciálne 

elektrolyty, ktoré sa vyčerpali v dôsledku hnačky. Dextróza predstavuje 

ľahko dostupný externý zdroj energie bez odčerpávania energie 

organizmu. Fruktooligosacharidy (FOS) tzv. probiotiká napomáhajú 

obnoveniu prirodzenej črevnej mikroflóry. 
 

Oblasť použitia :  Dietetická pasta na redukciu akútnych črevných absorpčných problémov. 

Pasta pre psy a mačky na perorálne použitie. 
 

Spôsob použitia :  Na perorálne použitie. 10 ml striekačka je rozdelená na 10 dielikov, 

každý dielik zodpovedá 1 ml pasty. 24 ml striekačka je rozdelená na 12 

dielikov, každý dielik zodpovedá 2 ml pasty. Potrebnú dávku nastavíte 

otáčaním krúžku na pieste striekačky. Vložte striekačku do rohu papule 

zvieraťa tak, aby koniec striekačky bol čo najbližšie pri koreni jazyka! 

Množstvo pasty zodpovedajúcej jednému dieliku je vytlačené v prípade 

ak krúžok po stlačení piestu narazil na telo striekačky. Pomocou nižšie 
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uvedenej tabuľky ľahko určite potrebnú dávku. Odporúčaná dĺžka 

podávania je 7 – 14 dni. Pred použitím sa poraďte s veterinárnym 

lekárom! 

 

Diarsanyl® pasta sa vo všeobecnosti podáva 3 dni 

 

Pre zvieratá s 

hmotnosťou 

1 dielik 

injektora 

predstavuje 

Dávkovanie (počet dielikov) Počet balení 

potrebných 

pre 3 dni 

terapie 

Ráno Večer 

Diarsanyl® 

10 ml 
2 – 7 kg 1 ml 1 1 1 

Diarsanyl® 

24 ml 

 

8 – 18 kg 

2 ml 

1 1 1 

19 – 30 kg 2 2 1 

31 – 40 kg 3 3 1,5 

41 – 50 kg 4 4 2 

Nad 51 kg 5 5 2,5 

 

Veľkosť balenia : 10 ml plastová striekačka v papierovej krabićke. 

  24 ml plastová striekačka v papierovej krabičke. 
 

Spôsob uchovávania : Pri izbovej teplote. Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. 
 

Čas použiteľnosti : Uvedený na obale. 
 

Označenie : Len pre zvieratá! 
 

Upozornenie na spôsob nakladania a zneškodnenia nepoužitého veterinárneho prípravku a obalu: 

  Nepoužité a nespotrebované veterinárne prípravky a ich obaly sa 

likvidujú v zmysle platných právnych predpisov. 
 

Bez predpisu veterinárneho lekára! 
 

Schvaľovacie číslo: 028/VD/16-S 
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Príloha č. 3 k Rozhodnutiu  č.: 028/VD/16-S 

VONKAJŠÍ OBAL – na balenie 10 ml a 24 ml 

DIARSANYL + 

Dietetická pasta na redukciu akútnych črevných absorpčných problémov pre psy a mačky 
 

Zloženie:   

Fruktooligosacharidy  

Dextróza  

Glycerol 

Chlorid sodný 

Organické soli horčíka 
 

Prídavné látky:  

Bentonite - montmorillonite (E558) 40 % 

Sorbit draselný  
 

Analytické zložky: 

Surový popol: 35 % 

Cukry: 30 % 

Vlhkosť: 22 % 

Sodík:  2,5%  

Draslík: 0,6%  

Surové bielkoviny: 0  % 

Surová vláknina: 0 % 

Oleje a tuky: 0 % 
 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa! 
 

Distribútor: 

CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA s.r.o., Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava – mestská časť 

Ružinov, Slovenská republika 
 

Veľkosť balenia: 

10 ml, 24 ml 

 

Nepoužité a nespotrebované veterinárne prípravky a ich obaly sa likvidujú v zmysle platných 

právnych predpisov. 

 

EXP.: 

Lot: 

 

Schvaľovacie číslo: 028/VD/16-S 
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Príloha č. 4 k Rozhodnutiu  č.: 028/VD/16-S 

VNÚTORNÝ OBAL – na balenie 10 ml 

DIARSANYL+  

pasta na perorálne použitie 

Veterinárny prípravok pre psy a mačky na udržanie normálnej činnosti tráviaceho traktu 
 

10 ml 
 

ZLOŽENIE montmorilonit, elektrolyty ( chlorid sodný, sorbit draselný), sacharidy (laktóza, dextróza, 

glycerol). 10 ml pasty obsahuje 4 g montmorilonitu. 
 

SPÔSOB ÚČINKU:  Diarsanyl vytvára ochrannú vrstvu na sliznici čreva a pomáha udržovať normálnu 

funkciu tráviaceho traktu. 
 

DÁVKOVANIE  

Diarsanyl
®
 pasta sa vo všeobecnosti podáva 3 dni (ak veterinár neurčí inak) 

 
Pre zvieratá s 

hmotnosťou 

1 dielik 

injektora 

predstavuje 

Dávkovanie (počet dielikov) 

Ráno Večer 

10 ml 2 – 7 kg 1 ml 1 1 

 

Vložte striekačku do kútika papule psa tak, že špička striekačky je umiestnená na koreni jazyka! 

Množstvo pasty zodpovedajúcej jednému dieliku je vytlačené v prípade, že dielik na striekačke sa 

prehne a zasunie pod telo striekačky (viď nákres).  

 

CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA s.r.o. 

Prievozská 5434/6A 

821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov 

Slovenská republika 

 

Schvaľovacie číslo: 028/VD/16-S 

 

EXP.: 

Lot: 
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Príloha č. 5 k Rozhodnutiu  č.: 028/VD/16-S 

VNÚTORNÝ OBAL – na balenie 24 ml 

DIARSANYL + 

pasta na perorálne použitie 

Veterinárny prípravok pre psy a mačky na udržanie normálnej činnosti tráviaceho traktu 
 

24 ml 
 

ZLOŽENIE montmorilonit, elektrolyty ( chlorid sodný, sorbit draselný), sacharidy (laktóza, dextróza, 

glycerol). 24 ml pasty obsahuje 9,6 g montmorilonitu. 
 

SPÔSOB ÚČINKU:  Diarsanyl vytvára ochrannú vrstvu na sliznici čreva a pomáha udržovať normálnu 

funkciu tráviaceho traktu. 
 

DÁVKOVANIE  

Diarsanyl
®
 pasta sa vo všeobecnosti podáva 3 dni (ak veterinár neurčí inak) 

 
Pre zvieratá s 

hmotnosťou 

1 dielik 

injektora 

predstavuje 

Dávkovanie (počet dielikov) 

Ráno Večer 

24 ml 

 

8 – 18 kg 

2 ml 

1 1 

19 – 30 kg 2 2 

31 – 40 kg 3 3 

41 – 50 kg 4 4 

Nad 51 kg 5 5 

 

Vložte striekačku do kútika papule psa tak, že špička striekačky je umiestnená na koreni jazyka! 

Množstvo pasty zodpovedajúcej jednému dieliku je vytlačené v prípade, že dielik na striekačke sa 

prehne a zasunie pod telo striekačky (viď nákres).  

 

CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA s.r.o. 

Prievozská 5434/6A 

821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov 

Slovenská republika 

 

Schvaľovacie číslo: 028/VD/16-S 

 

EXP.: 

Lot: 

 

 

 


