
ORALDRAT
Sais para reidratação oral
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IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO
Sais para reidratação oral

ORALDRAT
cloreto de sódio + cloreto de potássio + citrato de sódio di-hidratado + glicose

Forma farmacêutica e Apresentação
Pó para solução – Embalagens contendo 4 ou 20 envelopes sabor Natural com 28 g.
Pó para solução – Embalagens contendo 4 ou 20 envelopes sabor Água de coco com 28,8 g.
Pó para solução – Embalagens contendo 4 ou 20 envelopes sabor Laranja com 28,8 g.
Pó para solução – Embalagens contendo 4 ou 20 envelopes sabor Guaraná com 28,8 g.

USO ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO
ORALDRAT sabor Natural (28 g) contém:
cloreto de sódio ........................................................................................................................... 3,5 g 
cloreto de potássio ....................................................................................................................... 1,5g 
citrato de sódio di-hidratado ........................................................................................................ 2,9 g 
glicose .......................................................................................................................................... 20 g
Excipientes: dióxido de silício e sacarina sódica. Composição hidroeletrolítica de acordo com a 
Portaria 108/91: sódio 90 mEq/L +  potássio 20 mEq/L + cloreto 80 mEq/L  + citrato 30 mEq/L + 
glicose 111 mMol/L.

ORALDRAT sabor Água de coco (28,8 g) contém:
cloreto de sódio ........................................................................................................................... 3,5 g 
cloreto de potássio ....................................................................................................................... 1,5 g 
citrato de sódio di-hidratado ........................................................................................................ 2,9 g 
glicose .......................................................................................................................................... 20 g
Excipientes: dióxido de silício, sacarina sódica e aroma de água de coco. Composição 
hidroeletrolítica de acordo com a Portaria 108/91: sódio 90 mEq/L +  potássio 20 mEq/L + cloreto 80 
mEq/L  + citrato 30 mEq/L + glicose 111 mMol/L.

ORALDRAT sabor Laranja (28,8 g) contém:
cloreto de sódio ........................................................................................................................... 3,5 g 
cloreto de potássio ...................................................................................................................... 1,5 g 
citrato de sódio di-hidratado ........................................................................................................ 2,9 g 
glicose ......................................................................................................................................... 20 g
Excipientes: dióxido de silício, sacarina sódica, aroma de laranja e corante amarelo crepúsculo.
Composição hidroeletrolítica de acordo com a Portaria 108/91: sódio 90 mEq/L +  potássio 20 mEq/L 

+ cloreto 80 mEq/L  + citrato 30 mEq/L + glicose 111 mMol/L.

ORALDRAT sabor Guaraná (28,8 g) contém:
cloreto de sódio ........................................................................................................................... 3,5 g 
cloreto de potássio ...................................................................................................................... 1,5 g 
citrato de sódio di-hidratado ........................................................................................................ 2,9 g 
glicose ......................................................................................................................................... 20 g
Excipientes: dióxido de silício, sacarina sódica, aroma de guaraná e corante marrom. Composição 
hidroeletrolítica de acordo com a Portaria 108/91: sódio 90 mEq/L +  potássio 20 mEq/L + cloreto 80 
mEq/L  + citrato 30 mEq/L + glicose 111 mMol/L.

INDICAÇÕES: Para reposição das perdas acumuladas de água e eletrólitos (reidratação), ou para 
manutenção da hidratação (após a fase de reidratação), em caso de diarreia aguda.

CONTRAINDICAÇÃO: Contraindicado em pacientes com íleo paralítico, em obstrução ou 
perfuração intestinal e nos vômitos incoercíveis (não contidos). Estes sais não interagem com 
alimentos e nem com outros fármacos. Não se observa reação adversa com a posologia recomendada.

MODO DE USAR: Uso oral. Dissolver o conteúdo do envelope (4 frações) em um litro de água 
filtrada ou fervida e beber de 100 a 150 mL/Kg de peso corporal num período de 4 a 6 horas. 
Se nas primeiras duas horas após a ingestão de ORALDRAT os vômitos continuarem impedindo que 
o paciente administre a solução, procure imediatamente o médico.

ADVERTÊNCIAS: Deve-se ter atenção no preparo, usando a quantidade de água recomendada e 
previamente fervida. Após o preparo da solução o que não for consumido em 24 horas deve ser 
desprezado. Conservar o produto em temperatura ambiente (15º C a 30ºC) e proteger da luz e 
umidade. Após preparo, o produto é válido por 24 horas em temperatura ambiente (15ºC a 30ºC).

PRECAUÇÕES: Usar com cautela em pacientes com função renal comprometida.

ATENÇÃO DIABÉTICOS: CONTÉM AÇÚCAR.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
PARA CORRETA UTILIZAÇÃO DESTE MEDICAMENTO, SOLICITE ORIENTAÇÃO 
DO FARMACÊUTICO. AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER 
CONSULTADO. MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Nº 
199/2006,  AFE Nº 1.01560.1

DIZERES LEGAIS
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