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Storlek Ras Ca vikt

 Katt/
Valp

Alla raser 3kg 150mL 50

Små
Hundar

Terrier/
Schnauzer

8kg 350mL 44

Mellan-
stora
Hundar

Spaniel/
Labrador

20kg 660mL 33

Stora
Hundar

Rottweiler/
Mastiff

50kg 1320mL 26

REFERENSER
1. Macahl Animal Health  
 

www.oralade.com

Välsmakande oral vätskeersättning 
och näringstillskott

Hjälper ditt husdjur att 
återhämta sig från 
Gastroenterit 
(magsjuka)

Mata tidigt, börja mata 
med Oralade

Oralade är en färdigblandad isotonisk vätska för hundar och 
katter. Den är lämplig för utfodring redan under pågående 
gastroenterit, innan fast föda återintroduceras. 
Använd efter rådgivning från veterinär.

Utfodring
Rekommenderad 

mängd/24 h     
ml/kg 

kroppsvikt

Kan ges upp till en vecka parallellt med att vanlig kost återinförs,
enligt anvisningar från veterinär.

BLEV DET ORALADE 
KVAR EFTER 
BEHANDLINGEN? 
FRYS IN SOM  
ISKUBER! 
PERFEKT ATT 
HA HEMMA I 
BEREDSKAP.

Marknadsförs av Healthy Pet Scandinavia AB
E-mail: info@healthypet.se
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Vad orsakar gastroenterit?

 

  

• Enkla 
aminosyror

Ger näring åt tarmceller och
påskyndar återhämtningen

• Glucos Ger energi i en form som är färdig att 
använda för kroppen

• Låg fetthalt
Lämplig att användas även vid pankreatit 
(bukspottkörtelinflammation)

• Balanserade 
Elektrolyter

Ersätter de som förlorats
genom kräkningar och diarré

• Isotonisk lösning Snabb absorbtion för snabb
vätskeåterhämtning

• Mycket lättsmält Kan ges innan djuret erbjuds 
fast föda igen

• Naturlig kyckling
smak

Accepteras lätt, även vid illamående 
(hydroliserad - passar även vid 
födoämnesintolerans).

 

 

Innehåller tillsatta aminosyror

Låg fettinnehåll

Mycket välsmakande & isotonisk

BAR version POSITIVE

BAR version NEGATIVE STACK version POSITIVE

Vad är gastroenterit (magsjuka)?
Gastroenterit är ett vanligt tillstånd hos husdjur där 
magen och tarmarna blir irriterade/inflammerade. 
De två vanligaste symtomen är kräkningar och/eller 
diarré, även om de inte alltid sker vid samma tidpunkt.
Andra tecken kan vara:
• Dålig aptit på grund av illamående och/eller   
   uttorkning
• Depression
• Magsmärta
• Problem att uträtta behov
• Blod eller slem i avföringen

En mycket vanlig orsak till akut gastroenterit är att 
djuret har ätit något olämpligt.
Andra vanliga orsaker är:
• Födoämnesintolerans, där husdjuret reagerar
   onormalt på delar av sin kost.
• Infektion orsakad av ett virus eller bakterier

Hur ska jag behandla mitt 
husdjur med gastroenterit?
Historiskt har standard rekommendationenför behandling 
av husdjur med magsjuka varit att fasta djuret under 24-48 
timmar och därefter introducera mild, ofta kokt kost. 
Nya studier¹ har dock visat att detta tillvägagångssätt
i själva verket kan förlänga sjukdomstiden!

• Att fasta minskar energiintaget och

   saktar också ner återhämtningen

• Att fasta ökar risken för att en infektion tar sig genom

   tarmväggen och sprider sig.

• Att fasta ökar risken för uttorkning viket förlänger      

   illamåendet och saktar ner återhämtningen. 

Mata tidigt,
börja mata 
med Oralade Välsmakande oral vätskeersättning 

och näringstillskott

Tidigt näringsstöd och vätskeåterhämtning kommer att 
hjälpa till att påskynda djurets återhämtning.


