
Vidste du?
Peroral rehydrering blev først etableret som en behandling 
til børn med mavetarmbetændelse af verdenssundheds- 
organisationen WHO i 1971. Deres blanding af elektrolytter 
og glukose blev på engelsk kendt under navnet ”WHO Juice” 
og er stadig almindeligt anvendt i situationer, hvor der ikke er 
adgang til intravenøs rehydrering. ”WHO Juice” danner grund- 
laget for de fleste perorale rehydreringsprodukter, der 
findes på markedet i dag.
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Tak til dr. Ava Firth, DVM, DACVECC for teknisk support  
og oplysninger. 

 Produceret af JAM
 40 Corrigan Hill Rd
 Co Tyrone, Storbritannien 
 BT71 6SL  
 www.jampetfoods.co.uk

 
 Distribueres af Jørgen Kruuse A/S
 Havretoften 4, 5550 Langeskov,
 Tlf. 72 14 14 14
 info@kruuse.com 
 EU Godkendelsenr:
 a-208-G75-1902

Næringsanalyse
Fedt 0,08 %
Fibre 0,05 %
Protein 0,28 %
Natrium 60 meq/l
Kalium 27 meq/l
Klorid 70 meq/l

Indeholder demineraliseret 
vand, dextrose, monohydrat, 
natriumklorid, kaliumklorid, 
glycin, natriumdihydrogen-
fosfat, xanthangummi, 
hydrolyseret kyllingelever.

Jeg har en hund med parvovirus enteritis  
– kan jeg bruge Oralade?
Parvovirus enteritis er en sygdom, der forårsager voldsom 
sekretion fra mave-tarm-kanalen med opkastninger og  
diarré. Når Oralade bruges til tidlig enteral ernæring med  
anlæggelse af en nasogastrisk sonde for at tømme ven-
triklen for akkumulerede sekreter, hjælper det med til at re-
ducere kvalme og fremmer tidlig restitution af tarmens celler.

Giver Oralade min patient energi nok?
Nej. Oralade tilfører elektrolytter, aminosyrer og dextrose i 
balance, men er beregnet til rehydrering og enterisk sup-
port og ikke til at dække alle kaloriebehov.

Hvilke næringsstoffer indeholder Oralade?
Oralade er baseret på kyllingelever, der indeholder alle de 
essentielle aminosyrer til hunde. Kyllingelever har et sær-
ligt højt indhold af den konditionelt essentielle aminosyre 
glutamat, som tarmcellerne har brug for. Kyllingelever 
indeholder desuden jern, selen, kobber og zink, der alle er 
essentielle for det normale cellestofskifte. Kyllingelever in-
deholder mange vitaminer og har et særligt højt indhold af 
A-vitamin, B2-vitamin (riboflavin), B12-vitamin og folsyre. 
B12-vitamin og folsyre er særligt vigtige for det normale 
stofskifte i tarmen.

Kan Oralade bruges i hjemmet?
Oralade er en effektiv terapi, der både kan bruges på  
hospitalet og derhjemme. Dyrlægen kan med fordel udskrive 
dyrene med Oralade for at fremme fortsat restitution.



Hvornår skal du bruge Oralade og hvornår IV-væske?
Oralade kan være god til patienter med mild til moderat  
dehydrering. Oralade er billigere end at anlægge og opret- 
holde intravenøs adgang. 
Patienten bør dog indlægges og intravenøs væske anlæg- 
ges, hvis der er tegn på hypovolæmisk shock, såsom forhøjet 
puls, svag puls eller forlænget kapillærrespons.

Min patient får IV-væske, men vil ikke spise?  
Hvad kan jeg gøre?
Hvis hunden ikke har villet spise et par dage, så start med 
Oralade ved ca. 0,5 ml/kg hver 2. time. Intervaller på 2 timer 
er ideelle om dagen. Hvis patienten kan tåle dette uden at 
kaste op i 12-24 timer, kan mængden øges til 1 ml/kg hver  
2. time. Fortsæt med at øge mængden med ca. 30 % hver  
8.-12. time. Vi anbefaler enteral ernæring mindst hver 4. time.

Oralade 6 x 500 ml
Varenr. 350240

Kan jeg bruge Oralade til patienter, som kaster op?
Oralade kan bruges som støtte til patienter, der under-
tiden kaster op. Brug en passende antiemetisk behandling, 
og start med små mængder Oralade, f.eks. 0,5 ml/ kg hver  
2. time.

Hvad med patienter med pankreatitis?  
Kan Oralade hjælpe dem?
Studier har vist, at tidlig enteral ernæring til patienter med 
pankreatitis giver en bedre prognose. Tidlig ernæring kan           
startes med Oralade. Efter en dag eller to 
kan andre diæter med lav densitet 
gradvist introduceres.

Hvad er Oralade?
Oralade er en isotonisk opløsning til oral rehydrering af hund 
og kat. Oralade er en færdigblandet isotonisk opløsning med 
kyllingesmag, som kan gives direkte i drikkeskålen eller ad-
ministreres via sonde. Opløsningen kan anvendes alene eller 
som supplement til væsketerapi. Oralade kan med fordel  
tilbydes postoperative patienter, til patienter med diarré 
og/eller opkast eller ved dehydrering generelt. Opløsningen 
erstatter ikke væsketerapi, men er ment som supplement 
og ansporer dyret til at indtage væske selv og få appetit-
ten tilbage. Skal gives under veterinær supervision. Oralade 
kan ligeledes anvendes til højtydende hunde, drægtige og 
diegivende tæver eller på varme sommerdage, hvor behovet 
for elektrolytter stiger.

Oralade kan hjælpe dig og dine patienter
n	 Oralade er en pasteuriseret blanding af kyllingelever,   
 salte, sukkerarter og aminosyrer i perfekt balance – den   
 helt rigtige løsning til rehydrering og tidlig ernæring
n	 Lækker, velsmagende bouillon – fremmer tidlig  
 restitution, fordi hundene accepterer smagen
n	 Flydende – passerer nemt gennem en sprøjte eller  
 nasalsonde, hvis det er nødvendigt
n	 Forblandet – der er ikke brug for breve eller blanding.   
 Bruges direkte fra flasken
n	 Lavet med demineraliseret vand – ingen smag af klor,   
 som kan forekomme i vand fra hanen

Typisk analyse (pr. 100 ml) 
Dextrose   2,5 g
Natriumklorid   0,26 g
Kaliumklorid   0,15 g
Glycin   0,4 g
Natrium-dihydrogen-fosfat  0,10 g
Xanthangummi   0,10 g
Hydrolyseret kyllingelever  1,2 g

Typisk analyse  (pr. 500 ml flaske)
Dextrose   12,5 g
Natriumklorid   1,3 g
Kaliumklorid   0,75 g
Glycin  2,0 g
Natrium-dihydrogen-fosfat  0,50 g
Xanthangummi   0,50 g
Hydrolyseret kyllingelever  6,0 g
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