
Aard van het middel 

Corrigerend preparaat. 

Benaming van het diergeneesmiddel 

O.R.-ACE 

Poeder voor drank. 

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen 

Per sachet van 6,875 g poeder: 

Werkzame bestanddelen 

 Watervrije Glucose 5000 mg 

 Natriumchloride 875 mg 

 Kaliumchloride 375 mg 

 Natriumwaterstofcarbonaat 625 mg 

Per ml gereconstitueerd product: 

Werkzame bestanddelen 

 Watervrij Glucose 20 mg 

 Natriumchloride 3,5 mg 

 Kaliumchloride 1,5 mg 

 Natriumwaterstofcarbonaat 2,5 mg 

  

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is 

Rund, varken, pluimvee, paard, schaap, geit, hond, kat. 

Indicatie(s) 

Rund, varken, pluimvee, paard, schaap, geit, hond, kat: 

 Elektrolytentekort; 

 Dehydratie. 

Contra-indicaties 

Geen bekend. 

Bijwerkingen (frequentie en ernst) 

Hyperkaliëmia en/of hypernatriëmia kunnen bij nierinsufficiëntie optreden (zie 'Speciale 

voorzorgsmaatregelen bij gebruik') 



Hartfalen kan verergeren en vochtophoping kan plaatsvinden bij hartfalen (zie 'Speciale 

voorzorgsmaatregelen bij gebruik') 

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik 

Bij nierinsufficiëntie kan hyperkaliëmia en/of hypernatriëmia optreden doordat teveel aan 

natrium en kalium niet voldoende wordt uitgescheiden. Bij hartfalen kan vochtophoping 

plaatsvinden in de longen, buikholte en extremiteiten, terwijl het hartfalen kan verergeren. 

Daarom dient voorzichtigheid te worden betracht bij het voorschrijven van het middel bij 

dieren met nierinsufficiëntie en/of hartfalen. 

Gebruik tijdens dracht en lactatie 

Het middel kan gebruikt worden tijdens dracht en lactatie. 

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

Geen bekend. 

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en) 

Dosering 

Rund, varken, pluimvee, paard, schaap, geit, hond, kat: 

Inhoud van een sachet in 250 ml leidingwater oplossen tot een heldere, kleurloze oplossing. 

Naar behoefte laten drinken. 

Toedieningswijze 

In alle gevallen oraal via het drinkwater. 

Ververs de oplossing dagelijks of indien deze niet meer helder en kleurloos is. 

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota) 

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen te verwachten dan die genoemd onder 

'Bijwerkingen'. 

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is 

Geen. 

Wachttijden 

 Rund, varken, pluimvee, paard, schaap, geit: 

vlees: nul dagen. 

 Rund, schaap, geit: 

melk: nul dagen. 

 Pluimvee: 

eieren: nul dagen. 



Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de 

dieren toedient 

Niet van toepassing. 

Farmaceutische gegevens 

Belangrijke onverenigbaarheden 

Geen bekend. 

Houdbaarheidstermijn 

5 jaar. 

Houdbaarheid na reconstitutie: maximaal 1 dag. 

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Beschermen tegen vorst. 

 


