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Diakur® Plus  jednoduché a osvědčené řešení

Diakur® Plus je možné podávat rozmíchaný v mléce, náhražce 
mléka nebo vodě aniž by bylo ohroženo srážení a trávení mléka v 
žaludku (slezu) telete. To je zajištěno novým třístupňovým pufro-
vacím systémem.

Nová studie in vivo ukázala, že k mírnému srážení mléka dochá-
zí v žaludku telete  přibližně za 18-20 minut po započetí sání buď 
mléka samotného (obr. 1 ) nebo mléka smíchaného s  Diakurem® 
Plus (obr. 2)

Tato zjištění potvrzují možnost pokračovat  v podávání mlé-
ka či mléčné náhražky postiženým telatům. Tím je zajištěno  
nepřetržité dodávání živin, energie a elektrolytů nezbytných pro 
další růst a vývoj telete.

Jednoduché řešení

Účinná eliminace patogenů – 
prokázaný způsob účinku

Unikátní hydrofobní vlákna potažená lecitinem a obsah 
MOSu* umožňují navázání patogenů a jejich eliminaci ze 
střeva (např.E.coli a Salmonella spp.).2,3

Diakur® Plus má regulační účinek na střevní mikrofloru díky 
patentovaným, lecitinem obdukovaných vláknům citrusové 
dužiny, stejně jako kvasinky s vysokým obsahem MOSu *. 
V konečném důsledku jsou patogeny vázány a vyloučeny ze 
střeva.

*Mannanoligosacharidy

podání mezi 
dávkami mléka

smíchat s mlékem nebo 
mléčnou náhražkou

E.coli je vázána na hydrofobní 
vlákna Diakuru® Plus
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Diakur® Plus  Perorální doplněk stravy pro telata 

Rychlá dodávka energie
Díky vysoké energetické hodnotě pos-
kytuje maximální dodávku  
energie

Výsledky nových studií
Nedávno dokončené studie potvrzují, že krmení telat 
mlékem smíchaným s Diakur® Plus zajišťuje výrazně 
vyšší a trvalé hladiny (AUC * hodnota) plazmatické 
glukózy než při podávání pouze samotného mléka1.

Touto cestou dodaná energie může obnovit ztráty ener-
gie průjmem a minimalizuje ztrátu tělesné hmotnosti  
a zpomalení růstu způsobené průjmem.

*AUC = Area under the Curve

Inovativní třístupňový pufrovací systém
Korekce acidózy
Diakur® Plus obsahuje tři zásadité látky (bikarbonát, 
acetát a citrát). Téměř okamžitě dostupný bikarbonát 
umožňuje rychlou systémovou zásaditou reakci, 
dlouhodobý alkalinizační účinek je zajištěn postup-
ným účinkem bikarbonátu a následnou absorpcí 
a metabolismem acetátu a citrátu.

Legenda: Příklad pufrovací schopnosti bikarbonátu 
v třístupňovém pufrovacím systému Diakur® Plus.

Uvolňování 
bikarbonátu

Čas

1 Constable P. D. et al. (2008): Effect of suckling Diakur®Plus in cows milk on milk clotting, luminal pH, and abomasal emptying rate in Holstein-Friesian
  calves, XXVth World Buiatrics Congress 2008, Budapest
2 Bachmann P. and J. L. Larsen (1989): Development and testing of a new remedy against acute infectious diarrhoea in calves (Diakur), Danish Veterinary 
  Journal 1989, 72, 24 15/12
3 Spring P. et al. (2000): The Effects of Dietary Mannanoligosaccharides on Cecal Parameters and the Concentrations of Enteric Bacteria in the Ceca of 
  Salmonella-Challenged Broiler Chicks, 2000 Poultry
  Science 79:205-211

bikarbonát sodný

acetát sodný

citrát sodný

Čas od začátku sání (minuty)

- kravské mléko  
- Diakur s kravským mlékem
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Diakur® Plus
Kompletní účinek
dodává vysoké množství energie

zlepšuje příjem a vstřebávání tekutin

rychle a dlouhodobě upravuje acidózu

váže a eliminuje patogeny díky hydrofobním,  
lecitinem obdukovaných vláknům a systému MOS*

lze podávat smíchaný s vodou, mlékem nebo mléčnou náhražkou

je telaty velmi dobře přijímán

účinek a  způsob použití ověřený praxí
*Mannanoligosaccharidy
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Složení: 
Glukóza (57 %), citrusová dužina (15 %), Natriumchlorid (5 %), Natriumbikarbonát (4 %), droždí (2 %), Kaliumchlorid (2 %), Natriumacetát (2 %), Natriumcitrát (2 %) 
Aditiva:  Lecithin (6 %), Natriumcitrát (2,0 %) jako konzervans, Ethoxyquin (60 ppm) jako antioxidant 
Přísady: hrubý protein 3,2 %, Natrium 4,2 %, hrubý tuk 5,6 %, Kalium 1,3 %, hrubá vláknina  2,5 ,%, Chlorid 3,8 %, surový popel 14,0 %, Glokóza 57,0 %

Kontakt ČR:
MVDr. Martin Šanda, tel.: +420 731 584 295, e-mail: martin.sanda@boehringer-ingelheim.com 
MVDr. Zuzana Růžičková, tel.: +420 733 568 675, e-mail: zuzana.ruzickova.ext@boehringer-ingelheim.com
MVDr. Karel Veselý, tel.:  +420 603 585 491, e-mail: karel.vesely.ext@boehringer-ingelheim.com
MVDr. Pavel Mikliš, tel.:  +420 603 975 465, e-mail: pavel.miklis.ext@boehringer-ingelheim.com
Kontakt SR:
MVDr. Milan Harvan, tel.: +421 903 656 789, e-mail: milan.harvan.ext@ boehringer-ingelheim.com
PhDr. Zdena Pružinová, tel.: +421 716 047, e-mail: zdena.pruzincova.ext@boehringer-ingelheim.com

RCV-CZ-2010-0009

Jednoduchý způsob přípravy a krmení

Pokyny pro správné použití: 
Telata: Pouze pro perorální podání. Rozmíchejte 2 odměrky (1 odměrka 50 g) 
Diakuru® Plus ve 2 litrech mléka, mléčné náhražky nebo vody.

Optimální teplota pro přípravu a podávání: 30-40°C. Zkrmte okamžitě po 
zamíchání. Podávejte opakovaně po 8-10 hodinách v průběhu 24 h. Po každém 
krmení nezkrmené zbytky vylijte.

Pro větší telata, která potřebují vyšší přísun energie použijte 3 odměrky 
Diakuru® Plus ve 3 litrech mléka, mléčné náhražky nebo vody.

www.boehringer-ingelheim.com
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