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1 Wat zijn Uralyt-U Granules en wanneer 
moet men deze gebruiken? 

Een verpakking bevat: 
- een fles van 280g korrels langs de mond in te nemen, 
- een maatlepel van 2,5g 
- indicatorpapier, 
- een controlekalender. 
Het is een geneesmiddel bestemd om de vorming van 
stenen in de urinewegen op te lossen of te vermijden. 

2 Gebruik geen Uralyt-U granules in geval 
van: 

- Overgevoeligheid (allergisch) aan kaliumcitraat, aan 
natriumcitraat, aan citroenzuur of aan één van de 
bestanddelen van Uralyt-U. 

- Ernstige nierinsufficiëntie, hyperkaliëmie, vermindering 
van de calciumconcentratie in het bloed, peptisch ulcus, 
acute deshydratatie, ernstige myocardiale 
aandoeningen. 

- Urinaire infecties zijn een contra-indicatie bij het gebruik 
van Uralyt-U. 

- De ziekte van Addison is een contra-indicatie. 
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3 Hoe Uralyt-U gebruiken? 

De korrels moeten in een drank (of fruitsap) opgelost 
worden vóór de inname. 
Uralyt-U mag niet nuchter ingenomen worden. 
Gedurende de hele behandelingsperiode moet men zeer 

veel drinken. 

De in te nemen dosis Uralyt-U moet berekend worden 
volgens de zuurtegraad (pH) van de urine. 

De gemiddelde dagdosis is 4 maatlepels in 3 innames: 
- 1 maatlepel ’s morgens rond 7 u, 
- 1 maatlepel rond 12 u, 
- 2 maatlepels rond 22 u. 

 

De dosis dient echter te worden aangepast in functie van de 
te behalen zuurtegraad: 
- Ter preventie van urinezuursteen dient de zuurtegraad 

(pH) 6,5 te zijn. 
- Om urinezuursteen op te lossen dient de zuurtegraad 

(pH) 7.0 te zijn. 
- Bij cystinurie moet de pH van de urine tussen 7,5 en 8,5 

te worden gehouden en dient men 3 L vloeistof per dag 
te drinken. 

 

De zuurtegraad van de urine wordt gecontroleerd met het 
bijgeleverd pH-indicatorpapier. De zuurtegraadwaarden 
(pH) worden ’s morgens, ’s middags en ’s avonds genoteerd 
vóór de inname van Uralyt-U. 

Een halve maatlepel Uralyt-U verhoogt de pH met ongeveer 
0,2 éénheden. Een eventuele correctie van de dosis zal de 
volgende dag gebeuren door aanpassing van de dosis die 
ingenomen werd vóór de meting van de zuurtegraad die 
moet gecorrigeerd worden. 
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Contactinfo 

Urologie – dr. V. De Coninck 

03 650 50 56 

Nefrologie – dr. D. Detroyer 

03 650 51 48 

Diëtisten diabetologie-nefrologie-endocrinologie 

03 650 51 48 

Diëtisten algemeen  

03 650 50 37 
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