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Ozmózis:  Ha két oldatot egy vízáteresztő hártyával elválasztunk 
egymástól, akkor a kevesebb oldott molekulát tartalmazó oldatból 
a töményebb oldatba kezd áramlani a víz, míg a két oldat közötti 
koncentrációkülönbség kiegyenlítődik. Ez a folyamat érvényes a 
bélcsatorna és a véráramlat között, ahol a bél nyálkahártyája a 
“vízáteresztő hártya” szerepét tölti be.

Me-Pha-Hydral

 

A Me-Pha-Hydral folyadék-, elektrolit- és 
energiapótlás újszülött és növendék állatok 
számára. Hasmenés esetén, kiszáradás ellen. A 
Me-Pha-Hydral kiszáradt, de még folyadék 
felvételére képes állatok rehydrálására szolgál. 
Fertőző eredetű hasmenés esetén a gyógyszeres 
terápia kiegészítésére.

Összetétel: Oligoszacharid:54,5%, Glükóz- monohydrát: 9,8%,
Glicin:9%, Nátrium-bikarbonát:8,4%, Nátrium-klorid:7,2%, 
Maltóz: 7,1%, Kálium-klorid:3,7% 

Különleges táplálási igényeket/diétás/ kielégítő kiegészítő
 takarmány, emésztési zavarok /hasmenés/ veszélye esetén,

  azok tartama alatt vagy azokból való lábadozáskor

Azonnali életmentő tewrápia hasmenéses kisállatoknak a kiszáradás ellen: 
folyadékpótlás a szájon át



2.)  Standard orális rehidráló oldat:
ozmolaritása (oldott molekuláinak koncentrációja) 
megegyezik a vér normális ozmolaritásával (330 
mOsmol/l)
Hatása: a szőlőcukor (glükóz) és a 
nátrium-ionok kotranszportja elindítja a víz 
és vele a létfontosságú ionok vér felé 
irányuló mozgását.  A rehidráló oldat pótolja 
a vérből hiányzó vizet, továbbá a nátrium- és 
egyéb ionokat, de nem rövidíti meg a 
hasmenés időtartamát.

glükóz

Orális rehidráló oldat 
a bélüregben A víz és az ionok 

ozmótikus mozgása

Glükóz-indukált 
nátriumion-transzport

330 mOsmol/l330 mOsmol/l

glükóz

A székletben kevés cukor 
és ionok kimutathatók.

1.)  Magas glükóztartalmú orális rehidráló oldat:

Hatása: az oldat folyadékpótlásra használha-
tatlan, mert az ozmózis folytán a vér még 
több vizet és ionokat veszít. Fokozódik a 
kiszáradás veszélye, főleg fiatal állatoknál 
végzetes kimenetelű.

ozmolaritása a véréhez képest magasabb

Vér a folyadékvesztéskorBélüreg

330 mOsmol/l

Bélboholysejtek membránja

Kedvezőtlen 
ozmótikus áramlás370 mOsmol/l

330 mOsmol/l

Glükóz-indukált 
nátriumion-transzport

glükóz

1.Híg a széklet nagyon 
magas cukor és ion
tartalommal! !!

3.)  A MePha Hydral-ban  a szőlőcukor nagyobbik 
része egy speciális oligoszachariddal lett  
helyettesítve:

ozmolaritása a véréhez képest  kisebb
Működése: Az oligoszacharidból a bélbo-
holysejtek a membránhoz kötött enzimeik 
által lekapcsolnak egy-egy glükóz molekulát, 
amely a bélboholysejten keresztűl a 
véráramba szállítódik.
Hatása:  az oldat folyadékpótlásra kíválóan 
alkalmas, mert  a víz és az ionok a vér felé 
áramlanak. Így kevesebb veszik el belőlük a széklet-
ben, a folyadék és ionpótlás (rehidrálás) és ezzel a 
hasmenéses betegség tüneti kezelése sikeres, a 
hasmenés időtartama megrövidűl.

290 mOsmol/l

A víz és az ionok kedvező 
ozmótikus áramlása
330 mOsmol/l

speciális 
oligoszacharid 
molekulák

Glükóz-indukált 
nátriumion-transzport

A székletben cukor és
 ionok nem mutathatóak ki.

ORÁLIS REHIDRATÁCIÓS TERÁPIA



EGYIPTOMI FIÚCSKA: hasmenésben szen-
vedett és az orális folyadékpótló kezelés 
(ORT) mentette meg a haláltól. Reggel 
kilenc órakor a háromhónapos csecsemőt 
még édesanyjának kellett tartania és az 
ápolónak itatnia. 
Egy órával később, miután visszanyert némi 
folyadékot, már mohón szürcsölte az olda-
tot. Délre visszanyerte a szükséges 
folyadékmennyiséget és nem is kívánt 
többet inni. Ekkorra már elenyésztek 
kiszáradásának jele: az erőtlenség, a 
szemek beesettsége és a kutacsok 
besüppedése. Délután negyed kettőkor már 
szopni akart.; az anyatej a tápayagok pótlá-
sa mellett  elősegíti a folydék gyors 
bejutását a vérbe.
(N. Hirschhorn)

ORT Egyiptom

 
A szájon át való folyadékpótlás, orvosi nevén az orális 
rehidrációs terápia (ORT) egyszerű, olcsó és könnyen 
hozzáférhető ellenszere egy súlyos állapotnak, a 
has-menést kísérő kiszáradásnak. Lényegében arról 
van szó, hogy a beteget elektrolitoldattal itatják s így 
pótolják az elvesztett folyadékot és létfontosságú 
ionokat. További előrelépést jelent a Me-Pha®-Hydral 
egy új öszszetételű, modern készítmény mely több 
szempontból is előnyösebbnek mutatkozik az eddig 
használt oldatoknál.  A készítmény összetételének 
megválasztása az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
1970-es évek óta a fejlődőországokban évente minte-
gy négymillió öt év alatti kisgyermek halálához vezető 
hasmenéses megbetege-dések elleni küzdelemben 
nyert tapasztalatain alapul. A modern ORT-készít-
ményekkel történő kezelésekkel jelenleg évente 
mintegy egymillió kisgyermek életét mentik meg. 

A „trükk” lényege, hogy az egyszerű elektrolit és cukor 
oldatokban uralkodó magas ozmótikus nyomás (370 
mOsmol/l) okozta un. ozmótikus hasmenés 
elkerülésére a glükóz helyett az energia pótlás egy, 
az erre a célre kifejlesztett speciális oligoszachariddal 
tőrténik, mely oldott állapotban egy lényegesen 
kedvezőbb, 280 mOs-mol/l-es nyomással rendelkezik.  
Az oligoszacharidból a bélboholysejtek a membránhoz 
kötött enzimeik által egyesével lekapcsolnak egy-egy 
glükóz molekulát, amely a bélboholysejten keresztül a 
véráramba szállítódik. A bélcsatornából ezután a 
vízmolekulák és az ionok a magasabb ozmótikus 
nyomással  (330 mOsmol/l) rendelkező véredények 
felé áramlanak, így nem távoznak a széklettel. 
A hasmenés ideje lényegesen lerövidül, időt nyer-
hetünk a kórokozók elleni esetleges célzott terápiára. 
A sérült bélboholysejtek hamarabb regenerálódhatnak.


