
Altromin to niemiecki producent pasz dla zwierząt 

laboratoryjnych, którego zakład produkcyjny jest ob-

jęty certyfikacją ISO. Ponad 50-letnie doświadczenie 

Altromin w dziedzinie standaryzacji pasz i rozwiązań 

dotyczących żywienia, indywidualnie dobieranych 

diet dla zwierząt, ma szerokie zastosowania zarówno 

w hodowli jak i różnych eksperymentach naukowych. 

Produkty Altromin od wielu lat cieszą się dużym po-

wodzeniem wśród klientów, są wysoko oceniane przez 

polskich naukowców i były prezentowane na konfe-

rencjach PolLASA.

Pasze i diety dla zwierząt
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• Formuły skomponowane dla wszystkich gryzoni 
oraz innych gatunków

• Wysokiej jakości i naturalne surowce oparte 
na bazie zbóż stosowane do produkcji diet

• Automatyczna produkcja oraz ekspozycja 
termiczna przeznaczona do produktów 
o dłuższym terminie ważności

• Standaryzowana formuła przeznaczona 
do kontroli wszystkich mikro- i makroelementów

• Produkty nie zawierają lucerny i ryb/mączki 
zwierzęcej 

• Możliwość wyboru paszy z deficytem nitrozamin 
oraz fitoestrogenów

• Pasza suplementowana witaminami 
(przeznaczona do autoklawowania), wytłaczana 
(dla łatwiejszej konsumpcji)

NAJBARDZIEJ POPULARNE TYPY DIET 
(PAKOWANE W TORBY PAPIEROWE PO 12,5 KG):

1324 Dieta bytowa dla myszy i szczurów

1314 Dieta hodowlana dla myszy i szczurów

1314 FORTI Dieta hodowlana dla myszy i szczurów 
(do autoklawowania)

1319 FORTI Ekstrudowana dieta hodowlana  
dla myszy i szczurów (do autoklawowania)

Standardowe diety 
hodowlane i bytowe
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Skontaktuj się z nami, aby określić Twoje wymagania dotyczące składu 
paszy, a my skomponujemy specjalną dietę przeznaczoną do konkretnego 

eksperymentu!

DIETY SPECJALNE Z PRZEZNACZENIEM DO DANEGO 
EKSPERYMENTU:

• Idealne rozwiązanie do indukowania ludzkich modeli chorób

• Opracowane przy użyciu oczyszczonych oraz chemicznie 
zdefiniowanych składników

• Dostępne dla wszystkich gatunków zwierząt

• Wyprodukowane w oparciu o dietę kontrolną z dostosowanym 
składem do wymagań fizjologicznych zwierząt

• Poddawane podwójnej kontroli podczas produkcji w celu 
standaryzacji składu każdej partii diety

• Barwione dla łatwiejszej identyfikacji podczas wykonywania 
eksperymentów

• Skomponowane zgodnie z zapotrzebowaniami klienta

DIETY WYWOŁUJĄCE OTYŁOŚĆ – TZW. DIO

• Peletyzowane diety wysokotłuszczowe ze specjalnie 
dobraną kalorycznością o wartości od 10% do 70% energii 
pochodzącej z tłuszczu (42% tłuszczu surowego)

• Do użytku wraz z dietą kontrolną

• Stosowane do wywoływania: otyłości, cukrzycy, miażdżycy, 
zespołu metabolicznego, nadciśnienia, lipemii

• Skomponowane zgodnie z wytycznymi klienta

POZOSTAŁE DIETY SPECJALNE

Diety witaminowe Diety deficytowe i wzbogacone Diety typu zachodniego

Diety mineralne Diety płynne Diety AIN (wg. American Institute of Nutrition)

MINIMALNA WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA DIETY SPECJALNEJ TO 10KG.

INNE RODZAJE DIET BAZUJĄCE NA STANDARDOWEJ FORMULE

DIETY DO AUTOKLAWOWANIA 
LUB STERYLIZOWANE 

PROMIENIOWANIEM GAMMA

DIETY 
LECZNICZE

TOTAL PATHOGEN FREE  
– DIETY TPF

Wszystkie standardowe diety są do-
stępne w wersji FORTI, z większą za-
wartością witamin. Dostarczamy także 
pasze sterylizowane dawkami od 5 
do 50 kGy promieniowania Gamma.

Altromin przygotowuje diety z dodatkiem 
aktywnych substancji farmaceutycznych 
dostarczonych przez klienta. Indywidu-
alnie skomponowana formuła umożliwia 
spełnienie specyficznych wymagań eks-
perymentalnych, jak również leczenie 
zwierząt (np. oksyuriozy).

Pasze TPF są wygodnym rozwiąza-
niem dla zwierzętarni bez potrzeby au-
toklawowania. Plastikowe, podwójne 
opakowanie paszy ogranicza ryzyko 
zanieczyszczenia przed podaniem.
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Zoptymalizowane rozwiązania żywieniowe kluczem 
do Twojego naukowego sukcesu


