
DIAPROOF PRO    
 
Lietošanai dzīvniekiem. 
Elektrolītu vielas saturoša papildbarība  
teļiem, kumeļiem, jēriem, kazlēniem;  ūdens 
un elektrolītu balansa stabilizēšanai  
organismā, lai veicinātu gremošanas 
procesus. 
Lieto caurejas profilaksei, vai caurejas 
gadījumā, tās novēršanai. Sagatavots 
šķīdums veido gēlu. 
 
SASTĀVS.  
Vīnogcukurs 38,6%, Indijas ceļtekas 
(Plantago ovata) sēklas 27%, alus raugs, 
nātrija bikarbonāts 7,08%, nātrija hlorīds 
4,85%, nātrija citrāts 3,45%, kālija hlorīds 
3,3%, kviešu milti, magnija hidroksīds 
1,07%.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns 7.7%, kopeļļas un tauki 1%, kopšķiedra 
1.5%, koppelni 18.1%, cukuri 35.1%, nātrijs 4.7%, magnijs 0.4%, kālijs 1,7%, 
hlorīdjoni 4.9%, bikarbonāti 5%, citrāti 2.2%. 
Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg: Vitamīni: niacīns (3a315) – 8700mg, E 
vit.(3a700) – 2205mg. 
 
LIETOŠANA.  
Devas: 

Teļiem un kumeļiem Jēriem un kazlēniem 
3 barošanas reizes ar 
12 stundu intervālu; Ūdens vai 

piens (40 C) 

50 g 
mērtrauciņš (ir 

komplektā)  
Ūdens vai 
piens (40 C) 

50 g 
mērtrauciņš 

1. diena 
Sākums. 
1.deva 2 l 2 gab. (100 g ) 1/2 l 1/2 (25 g) 

   + 12 st 2 l 2 gab.(100 g ) 1/2 l 1/2 (25 g) 

2. diena   +24 st 2 l 2 gab.(100 g) 1/2 l 1/2 (25 g) 
 
IETEIKUMI. 
Produkta lietošanas laikā, vai pagarinot tā lietošanas ilgumu, ir ieteicams 
konsultēties ar  veterinārārstu.  
Ir jāizvairās no piena izbarošanas vienlaicīgi ar produktu, piena teļiem, jēriem un 
kazlēniem.  
Sagatavojot produkta šķīdumu, izbarot, pirms sācis veidoties gēls. Tāpēc 
šķīduma sagatavošana un izbarošana kopā nedrīkst būt ilgāka par 20 minūtēm. 
Dozējot produktu, ir ieteicams lietot komplektā pievienoto mērtrauciņu. 
Diaproof nelietot kopā ar spazmolītiskiem līdzekļiem, vai citiem elektrolītu 
elementus saturošiem produktiem. 
Nelielu šķirņu dzīvniekiem norādītās devas ir attiecīgi jāsamazina.  
Pēc Diaproof lietošanas perioda var atsākt piena izbarošanu. 
 
UZGLABĀT oriģinālā iepakojumā temperatūrā līdz 25 C, bērniem neredzamā un 
nepieejamā sausā vietā. Pēc katra lietošanas iepakojumu rūpīgi noslēgt. 
 
IEPAKOJUMS. Kārba 1 kg. 
 
RAŽOŠANAS SĒRIJA (LOT) UN MINIMĀLAIS GLABĀŠANAS TERMIŅŠ (EXP) – 
norādīts uz iepakojuma. 
 
RAŽOTĀJS: VIRBAC (Francija), atz. Nr. aFR 06033044. 
IZPLATA: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga; tālr. 80000060, atz. Nr. 
aLV 019020 


