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Koiran ja kissan diabetes 
– opas omistajalle

Caninsulin® vet.
INSULIINI KISSALLE  

JA KOIRALLE
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Onneksi diabetes on hoidettavissa ruokavaliolla ja lääkityksellä. 
Tässä oppaassa kerrotaan diabeteksesta ja sen hoidosta mm. koirille ja kissoille  
tarkoitetun Caninsulin-insuliinivalmisteen ja VetPen-insuliinikynän avulla.

Lemmikilläsi on diagnosoitu diabetes

Diabeteksen oireet
Runsas virtsaaminen, lisääntynyt janon-
tunne ja epänormaali väsymys sekä joskus 
myös laihtuminen ovat diabeteksen ensim-
mäisiä oireita. Koirilla oireena voi olla myös 
näön huonontuminen, koska korkeat veren-
sokeriarvot heikentävät linssin taittokykyä. 

Oireet alkavat, kun haiman beetasolut eivät 
pysty tuottamaan tarpeeksi suuria määriä 
insuliinia. Lisääntynyt virtsaneritys johtuu 
korkeasta sokerista, joka erittyy munuaisten 
kautta virtsaan ja imee nesteitä mukanaan. 
Jano on merkki nestevajeesta. Väsymys ja 
laihtuminen viittaavat vakavaan aineenvaih-
duntahäiriöön, joka taas johtuu insuliinin 
puutteesta. 

Diabetes kiihdyttää maksan toimintaa ja 
melko pian sairauden puhkeamisen jälkeen 
voidaan verikokeessa nähdä kohonneita 
maksa-arvoja. Myös turkin kunto heikkenee. 
Nämä muutokset poistuvat usein insuliini-
hoidon alettua. 

Kuka sairastuu
Kaikki koirat tai kissat voivat sairastua, 
mutta jotkut rodut sairastuvat herkem-
min diabetekseen. Diabetesta sairastavaa 
yksilöä ei pidä käyttää siitokseen, koska 
oletetaan, että alttius diabetekselle on pe-
riytyvää. Tiineys on myös riski sekä diabe-
testa sairastavalle nartulle että syntymät-
tömille pennuille.

Diagnoosi
Koska monilla muilla sairauksilla on saman-
laisia oireita kuin diabeteksella, varmuus 
voidaan saada vasta veri- ja virtsatutkimuk-
sen avulla. Kun lemmikillä todetaan diabe-
tes, kannattaa miettiä, miksi koira/kissa 
sairastui juuri nyt. Yhdessä eläinlääkärin 
kanssa voidaan hoitaa ja/tai poistaa syyt, 
jotka ovat aiheuttaneet tai edesauttaneet 
diabeteksen puhkeamista, ja diabeteksen 
hoito onnistuu paremmin. 

Mistä diabetes johtuu?
Ruoka pilkkoutuu ruoansulatuksessa pieniin, 
paljon energiaa sisältäviin ainesosiin mm. 
glukoosiksi, jota verenkierrossa sanotaan ve-
rensokeriksi. Jotta solut pystyisivät hyödyn-
tämään glukoosia, ne tarvitsevat haimasta 
erittyvää hormonia, insuliinia. Jos veressä ei 
ole tarpeeksi insuliinia, glukoosi jää veren-
kiertoon eikä siirry soluihin. Kun glukoosia 
on veressä liikaa, erittyy ylimääräinen glu-
koosi munuaisten kautta virtsaan. 

Diabetesta esiintyy eri vaikeusasteisena. 
Sairauden etenemiseen vaikuttavat monet 
eri syyt. Yhteistä kaikille on veren pitkäaikai-
nen korkea glukoosiarvo sekä diabeteksen 
klassiset oireet. 

Insuliinihoidon aloittaminen
Insuliinihoidon tavoitteena on saada diabe-
tesoireet loppumaan ja antaa eläimelle mah-
dollisuus lähes normaaliin elämään. Koska 
insuliinin tarve on aina yksilöllistä, eläinlää-
kärin tehtävä on suunnitella kullekin potilaal-
le parhaiten sopiva hoito. Eläinlääkäri mää-
rää sopivan insuliinin aloitusannoksen, jota 
säädetään myöhemmin virtsa- ja verinäyt-
teiden tulosten perusteella. Vuorokausian-
nokseen vaikuttavat eläinlaji, potilaan paino  

 
ja muu terveydentila. Sopivan annostuksen 
löytäminen kestää 1-2 kuukautta. Optimaa-
lisen verensokeritason saavuttaminen voi 
vaatia vielä pidemmän ajan. 

Insuliinin annostusta voi muuttaa vain eläin-
lääkärin ohjeiden mukaan. Koirien insuliinian-
nostusta voi muuttaa enintään joka kolmas 
päivä ja korkeintaan 10 % kerrallaan. Kissojen 
annosta voi muuttaa enintään 1-3 viikon vä-
lein. Eläinlääkärin tarkastuksessa on käytävä 
parin viikon kuluttua lääkityksen aloituksesta. 
Yhteistyö lemmikin omistajan ja eläinlääkärin 
välillä auttaa hyvään lopputulokseen. 

Eläinlääkäri opettaa omistajan käsittelemään 
insuliinia ja opastaa insuliinikynän käytössä. 
Omistaja opettelee myös ottamaan sekä virt-
sa- että mahdollisesti verensokerinäytteitä. 
Eläinlääkäri antaa tietoa sopivasta ruokin-
nasta ja liikunnasta sekä jokapäiväisestä ter-
veydenhoidosta kuten hampaiden harjaami-
sesta, silmien ja silmäalueiden pesusta sekä 
virtsajäämien poistamisesta.

Insuliini pistetään lemmikin nahan alle 2-5 cm 
selän keskilinjasta sivuun. Pistokset annetaan 
vuorotellen vasempaan ja oikeaan kylkeen. 
Vaihtele pistospaikkaa alueella, joka ulottuu 
lapaluiden takaa lannerangan puoleenväliin. 
Neula on hyvin ohut ja läpäisee nahan hel-
posti ilman, että eläin reagoi siihen.

Hyvällä hoidolla diabetesta sairastavat koirat ja kissat voivat elää normaalia elämää.
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Hypoglykemia
Kun verensokeri laskee liikaa tai liian nopeas-
ti, seuraa hypoglykemia. Insuliinin yliannos-
tus, ruokailun unohtuminen ennen runsasta 
liikuntaa, oksentelu tai ripuli saattaa aiheut-
taa hypoglykemian. 

Hypoglykemiassa aivot eivät saa riittävästi 
glukoosia. Lemmikille tulee heikko olo, se 
on rauhaton, hoipertelee, tärisee ja mahdol-
lisesti kouristelee. Pahimmillaan lemmikki 
voi menettää tajuntansa. Hypoglykemia on 
erittäin vakava tila ja voi aiheuttaa kuoleman. 

Hypoglykemiatilassa olevalle eläimelle 
annetaan rypälesokeria, koska se nostaa 
verensokerin nopeasti. Tabletit voi antaa 
sellaisenaan tai veteen liuotettuna tai ju-
gurttiin tai hilloon sekoitettuna. Annostus 
on 1 tabletti/5 kg. Jos eläin ei pysty niele-
mään, jauhettua rypälesokeria tai siirappia 
hierotaan posken sisäpintaan. Jos oireet 
eivät lievenny 5-10 minuutissa tai jos eläin 
on tajuttomana, ota yhteys eläinlääkäriin. 
Useimpien tila normalisoituu välittömästi 
sokerinsaannin jälkeen. 

Jotta lemmikkisi saavuttaa normaalin veren-
sokeritason, jatka nykyisellä ruokavaliolla. Pyri 
yhdessä eläinlääkärin kanssa löytämään hypo-
glykemiaan johtaneet syyt, koska on mahdol-
lista, että insuliinin annostusta pitää muuttaa.

Liikunta
Liikunta edistää glukoosin imeytymistä luus-
ton lihaskudokseen ja lisää solujen insuliini-
herkkyyttä. Insuliinin tavoin liikunta alentaa ve-
rensokeriarvoja. Sen lisäksi liikunta vahvistaa 
lihaksia ja jänteitä ja lisää hyvänolon tunnetta.

Ruokinta
Diabetesta sairastaville koirille ja kissoille val-
misruoka on suositeltavaa. Kuivamuona on 
suuhygienian kannalta parempaa kuin mär-
käruoka ja sen voi myös huoletta jättää esil-
le ilman pilaantumisvaaraa. Koiran ja kissan 
ruoan vuorokausiannos päätetään lemmikin 
painon, elintavan ja iän perusteella.

Kotiruoka ei yleensä täytä niitä erikoistar-
peita, joita diabetesta sairastavilla koirilla ja 
kissoilla on. Erikoisruokavaliovalmisteissa on 
taattu optimaalinen ravintosisältö. 

Virtsa- ja verensokeri- 
näytteet kotioloissa.

Kun insuliinihoito aloitetaan, sokeriarvoja 
seurataan päivittäin eri kellonaikoina. Tu-
lokset kirjataan päiväkirjaan, joka auttaa 
eläinlääkäriä määrittämään oikean insuliini-
annostuksen.

Virtsasta sokerimäärä mitataan näyteliusko-
jen avulla. Verensokerimittari antaa tarkem-
man tuloksen kuin virtsanäyteliuska, mutta 
näytteenotto vaati hieman opettelua.

Jos sokeriarvoja seurataan verestä, eläintä 
ei pidä rasittaa tarpeettomilla verensokeri-
kokeilla. Hoidon alussa joudutaan verikokei-
ta tekemään tihennetysti. Koirilta otetaan 
verinäyte joka toinen tunti 12 tunnin ajan. 
Alussa kissalle verikoe tehdään kerran tun-
nissa kuuden tunnin ajan insuliinipistoksen 
jälkeen. Muulloin verikoe tehdään vain tar-
vittaessa tai eläinlääkärin määräyksestä.

Koirien diabetekseen sairastumisen 
keski-ikä on 8 vuotta. Narttujen 
sairastuvuus on kaksinkertainen 
uroksiin nähden. Jotkut rodut  
sairastuvat herkemmin kuin toiset. 

Koirat sairastuvat useimmiten insuliinin 
vajaatoimintaan eli diabeteksen muotoon, 
jossa insuliinihoitoa tarvitaan koko loppui-
kä. On myös ohimeneviä muotoja kuten 
insuliiniresistentti-diabetes, jossa insulii-
nihoito voidaan lopettaa, kun syy koiran 
diabetekseen on hoidettu. Yleisimmät syyt 
insuliiniresistenssiin ovat hormonihäiriöt, 
tiineys ja valeraskaus.

Jos narttu saa diabetesoireita juoksun jäl-
keen, se kannattaa steriloida ja näin mah-
dollisesti välttyä pysyvältä sairaudelta. Pro-
gesteroni on naarassukupuolihormoni, joka 
heikentää insuliinin vaikutusta ja vaikeuttaa 
insuliinitason asettumista normaalitasolle. 
Juoksun lopussa nartun progesteronitasot 
nousevat. Narttu, jolla on todettu diabetes, 
kannattaa steriloida, jotta vältyttäisiin ongel-
milta tulevien juoksujen aikana.

Suurelle osalle diabetesta sairastavista koi-
rista kehittyy harmaakaihi. Diabetesdiagnoo-
sin saaneelle koiralle tulee tehdä muutaman 
kuukauden sisällä huolellinen silmän linssin 
tutkimus. Seuranta linssin kaihimuutosten 
varalta on tarpeen jatkossakin. Hoitona voi-
daan käyttää tippoja ja tarvittaessa tehdä 
kaihileikkaus, jossa vaurioituneet linssit kor-
vataan keinolinsseillä.

Kaksi pistosta 12 tunnin välein pitää ainevaih-
dunnan tasaisempana, mutta koirat voivat pär-
jätä yhdellä insuliinipistoksella vuorokaudessa.

Kun koiralla on diabetes, vältetään liikuntaa 
sellaisina aikoina, jolloin voi olettaa, että 
verensokeritaso on alhainen, esimerkiksi 
ennen ruokailua. Säännöllinen liikunta lisää 
koiran hyvinvointia.

Säännölliset ruokinta-ajat ja ruoan määrä 
ovat tärkeitä. Kun koiralle annetaan vuo-
rokaudessa vain yksi insuliiniannos, vuo-
rokauden ruoka-annos jaetaan kahteen tai 
kolmeen osaan ja ruokinta tulee tapahtua 12 
tunnin sisällä pistoksesta. On parempi antaa 
insuliini kaksi kertaa vuorokaudessa ja jakaa 
ruoan vuorokausiannos kahteen osaan. Vä-
häkalorinen runsaskuituinen täysrehu auttaa 
ylläpitämään ihannepainoa diabetesta sai-
rastavalla koiralla. Ylipainoiset koirat laihdu-
tetaan eläinlääkärin valvonnassa erikoisruo-
kavaliolla. Aliravituilla koirilla noudatetaan 
erikoisruokavaliota, kunnes ihannepaino on 
saavutettu.

Verensokerimittaria ja testiliuskoja käytetään 
yhdessä lansettikynän kanssa. Lansettiky-
nällä pistetään koiran kulmahampaan takaa 
ylähuulen sisäpuolelle. Limakalvo kuivataan 
ennen pistoa esim. paperinenäliinalla. Joille-
kin koirille lansettikynällä pistos ei ole riittä-
vän syvä näytteenottoa varten. 

Koiran diabetes

Liikunta ja oikea ruokavalio antaa koirallesi ja kissallesi lisää elinvoimaa
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Kissojen sairastumisen keski-ikä  
on 10 vuotta. Kissan diabetes  
muistuttaa ihmisen 2-tyypin  
diabetesta, joka liittyy usein  
ylipainoon ja vähäiseen liikuntaan. 

Vaikka kissoilla on kyky itse tuottaa insu-
liinia, sairastuneelle kissalle suositellaan  
ensisijaisesti insuliinihoitoa yhdistettynä 
tiukkaan ruokavalioon. Tutkimusten perus-
teella ruokavalio, joka sisältää runsaasti pro-
teiineja, vähentää insuliinin tarvetta ja lisää 
mahdollisuutta parantua diabeteksesta.

Kissoista yleisemmin sairastuvat ylipainoiset, 
sisätiloissa elävät ja kastroidut uroskissat. 
Erilaiset tulehdukset voivat myös aiheut-
taa insuliiniresistenssiä. Siksi oireiden il-
maantuessa on tärkeä tarkastaa suun ja 
hampaiden hyvinvointi.

Kissa on hyvin stressiherkkä eläin. Väliai-
kainen stressi ja siihen liittyvä kohonnut 
adrenaliinitaso (esim. häkkikuljetus tai eläin-
lääkärikäynti) voi nostaa verensokeriarvon 
korkealle. Tarvitaan sekä fruktosamiini- että 
verensokeriarvot, jotta diabetesepäilylle voi-
daan saada vahvistus. 

Kissojen hoitamaton diabetes tai epäonnistu-
nut diabeteksen hoito johtaa usein hermovau-
rioihin, jotka tulevat esiin enimmäkseen taka-
raajoissa. Tällöin takaosan liikkeet muuttuvat 
epävarmoiksi ja takajalat jopa pettävät. Nämä 
hermovauriot paranevat usein hoidon alettua. 

Suurin osa kissoista tarvitsee vuorokaudessa 
kaksi pistosta 12 tunnin välein. Poikkeusta-
pauksissa hyvän tasapainon saavuttamiseksi 
tarvitaan kolme pistosta vuorokaudessa. Pis-
tokset annetaan samaan aikaan joka päivä. 

Hypoglykemian riski nousee, jos kissa diabe-
teksesta huolimatta kulkee vapaasti ulkona. 
Keskustele eläinlääkärin kanssa varotoimen-
piteistä. Kissan liikuntaa sisällä voi lisätä leik-
kikalujen ja kiipeilytelineen avulla.

Jos kissalle annetaan kaksi insuliinipistosta 
vuorokaudessa, vuorokauden ruoka-annos 
jaetaan kahteen annokseen. Runsaasta pro-
teiinista ja hitaista hiilihydraateista koostuva 
ruokavalio sopii niille kissoille, joilla on osit-
tain toimiva insuliinituotanto. Iäkkäämmille 
kissoille, joilla on todettu munuaisten vajaa-
toimintaa, tarjotaan senioriruokaa, jossa on 
paljon kuitua ja joka sisältää vähän rasvaa 
sekä kohtuullisen määrän proteiinia. Ylipai-
noiset kissat laihdutetaan varovaisesti vähä-
kalorisella diabetesruoalla. Laihoille kissoille 
annetaan suurempia diabetesruoka-annok-
sia. Kun siirryt tavallisesta ruoasta erikoisruo-
kaan, insuliinin määrää voi joutua vähentä-
mään 25 - 50 %, koska erikoisruoka sisältää 
runsaasti proteiineja ja hitaita hiilihydraatteja. 

Sokerin mittaukseen käytetään verensoke-
rimittaria ja testiliuskoja yhdessä lansettiky-
nän kanssa. Näyte otetaan kissan korvaleh-
den sisäpuolelta alimmasta kolmanneksesta. 
Kissan voi kietoa pyyhkeeseen, jotta sen saa 
pysymään paikoillaan näytteenoton ajan. 
Toimenpide on helppo oppia, mutta vaatii 
harjoittelua. Harjoittele toimenpidettä yh-
dessä eläinlääkärin tai hoitajan kanssa. Kis-
sat eivät yleensä reagoi lansettipistokseen. 
Vaihtele pistoksen paikkaa. Hoidon alussa 
on hyvä seurata virtsa- ja verensokeriarvojen 
lisäksi myös kissan painoa ja sen juomista. 

Kissan insuliinihoito lisää usein sen omaa in-
suliinintuotantoa, jolloin insuliiniannostusta 
voidaan pienentää. Joskus lääkitys voidaan 
jopa lopettaa kokonaan.

Kissan diabetes Caninsulin VetPen

KÄYTTÖOHJEET
Yksityiskohtaiset ohjeet insuliinikynän käytöstä.

NEULOJA
28 kpl insuliinikynälle tarkoitettuja neuloja,  
jotta voit aloittaa hoidon heti.

NEULANPOISTAJA
Turvallinen tapa poistaa neula kynästä injektion jälkeen.

APUVÄLINEITÄ
Annosvalitsimen jatkokappale ja annosvapauttimen  
lisäosa helpottavat kynän käyttöä.

KÄYTÄNNÖLLINEN MATKAKOTELO
Matkakotelo tekee käytön helpoksi myös kodin ulkopuolella.  
Siihen mahtuvat insuliinikynä, neulat, neulanpoistaja,  
käytön apuvälineet ja insuliini.

Aloituspaketti sisältää:

VETPEN-INSULIINIKYNÄÄ ON KAHTA ERI KOKOA
VetPen 0,5 - 8 yksikköä – kynän annosvälit 0,5 yksikön tarkkuudella.  
Käytetään yleensä kissoilla tai pienillä koirilla.

VetPen 1 - 16 yksikköä – kynän annosvälit 1 yksikön tarkkuudella.
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KÄYTTÖOHJEET

Ennen kuin asetat sylinteriampullin  
pidinhylsyyn, käännä ampullia ylösalaisin 
vähintään 10 kertaa, kunnes insuliini 
muuttuu tasaisen maitomaiseksi. Älä käytä 
ampullia, jos insuliinissa on kokkareita 
perusteellisen sekoituksen jälkeen.

HUOM! Ampulli sisältää kaksi pientä lasikuu-
laa helpottamaan insuliinin sekoittamista.

Varmista, että kynän mäntä on  
paikallaan. Jos kynän mäntä  
on tullut ulos, katso kohta M  
tarkistaaksesi, miten se  
kierretään takaisin sisään.

Aseta insuliiniampulli pidinhylsyyn  
ampullin metallikansi edellä.

Kierrä pidinhylsy ja kynän  
runko-osa tiukasti kiinni toisiinsa.

A

C

D

E

Vedä pois kynänsuojus ja  
kierrä kynän runko-osa irti  
sylinteriampullin pidinhylsystä.

B

Insuliinikynän osat

Annosvalitsin

Kynänsuojus

Neula ja neulansuojus

Sylinteriampullin mäntä

Caninsulin vet. sylinteriampulli 

Neulanpoistaja

Annosvalitsimen adapteri 

Annosvapauttimen jatko-osa 

Kynän runko-osa

Annosvapautin

Kynän mäntä

Sylinteriampullin pidinhylsy
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Insuliinikynän käyttövalmiuden tarkistus

Pidä kynää niin, että neula osoittaa  
ylöspäin. Napauta ampullia kevyesti  
sormella pari kertaa, jotta mahdolliset 
ilmakuplat nousevat pintaan. Liu’uta  
annosvapautinta neulaa kohti ja pidä  
se alas painettuna, kunnes nuoli (�)  
kynän runko-osassa osoittaa  
annosvalitsimen lähtöviivaa (¬).

Toista kohdat G ja H kunnes pisara  
insuliinia ilmestyy neulan kärkeen.  
Insuliinikynä on nyt valmis käytettäväksi.

Jos lähtöviiva (¬) annosvalitsimessa ei  
palaa nuolen (�) kohdalle kynän runko- 
osassa, katso ohjeet kynän käyttövalmiiksi 
saattamisesta VetPen -kynän aloitus- 
pakkauksen mukana tulevasta oppaasta.

On tärkeää tarkistaa insuliinintulo  
ennen käyttöä, jotta vältytään injektoimasta 
ilmaa ja varmistetaan oikea annos.

Aseta annokseksi yksi yksikkö  
annosvalitsimella. Poista kynänsuojus.

G

H

Poista suojakalvo uudesta  
kynäneulasta. Kierrä neula  
suoraan sylinteriampullin  
pidinhylsyyn. Poista ulompi  
neulansuojus neulasta. 

Aseta kynänsuojus takaisin  
insuliinikynään. Käännä kynää  
ylösalaisin vähintään 10 kertaa.

F

Insuliinipistos annetaan ihonalaisesti, 2–5 cm 
selän keskilinjasta, vaihdellen pistoskohtaa 
alueella, joka ulottuu lapaluiden takaa  
lannerangan puoliväliin asti, molemmin 
puolin selkärankaa. Pistä neula eläinlääkärin  
neuvomalla tavalla ja liu’uta annosvapautinta 
neulaa kohti ja pidä sitä paikallaan kunnes 
lähtöviiva (¬) annosvalitsemessa palaa  
nuolen (�) kohdalle kynän runko osassa. 

Odota vähintään 5 sekuntia ennen kuin 
poistat neulan ihosta.

Jos annosvalitsin pysähtyy ennen kun  
lähtöviiva (¬) palaa nuolen (�) kohdalle, 
lemmikkisi ei vielä ole saanut täyttä  
annosta. Jos vain osa annoksesta  
annosteltiin, älä yritä annostella uudelleen. 
Odota ja anna lemmikillesi normaali annos 
seuraavan pistoksen yhteydessä.

Jos lemmikkisi liikkuu ja saa neulan  
irtoamaan ihosta ennen kuin noin 5 sekuntia 
on kulunut, älä yritä annostella uudelleen. 
Odota ja anna lemmikillesi normaali annos 
seuraavan pistoksen yhteydessä.

J

Varmista, että nuoli (�) kynän runko-osassa 
osoittaa annosvalitsimen lähtöviivaa (¬).

Aseta annosvalitsimeen eläinlääkärin  
lemmikillesi määräämät yksiköt. (Käyttö-
ohjeiden valokuvassa näkyvä annos toimii 
ainoastaan esimerkkinä. Eläinlääkäri määrää 
koirallesi tai kissallesi sopivan annoksen).

Älä koskaan yritä kääntää annosvalitsinta 
takaisinpäin annosta korjataksesi, sillä  
tämä voi vahingoittaa insuliinikynää ja 
aiheuttaa virheellisen annostelun.

Jos vahingossa asetat liian suuren  
annoksen, tulee väärä annos hävittää  
ja oikea annos asettaa uudestaan.

Varmista ennen pistämistä, että nuoli (�)  
osoittaa oikeata yksikkönumeroa  
annosvalitsimessa.

I

Annoksen pistäminen lemmikkiin

Huomio! Kohdat F,G ja H on toistettava  
ennen jokaista injektiota
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Sylinteriampullin vaihtaminen

Säilytys ja puhdistus
• VetPen -insuliinikynä tulee aina säilyttää neula poistettuna ja kynänsuojus päällä. 

• VetPen -insuliinikynän voi puhdistaa pyyhkäisemällä kostealla liinalla. 

• Insuliinikynää ei saa upottaa veteen.

Turvallisuusohjeita
• VetPen -insuliinikynää saa käyttää ainoastaan eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti.

• Käytä aina uutta neulaa jokaiseen pistokseen.

• Sekoita insuliini kääntämällä kynää ylösalaisin vähintään 10 kertaa.

• Varmista aina insuliinintulo vaiheiden G ja H mukaisesti. Jos ohjeita insuliinintulon  
 varmistamiseksi ei noudateta voi se johtaa virheelliseen annosteluun.

• Älä koskaan pakota annosvalitsinta takaisinpäin annoksen korjaamiseksi.

• Älä aseta ja vapauta annosta tyhjällä kynällä – Näin vältät VetPen -kynää vaurioitumasta. 

• Laske vähintään viisi sekuntia pistoksesta ennen kun vedät neulan pois.

• Neula poistetaan neulanpoistajalla ja hävitetään turvallisesti. Jos neula jätetään  
 kynään, voi se aiheuttaa tukoksen, joka vaikuttaa annosteluun. 

• Kysy neuvoa eläinlääkäriltä, jos sinulla on vaikeuksia pistää lemmikkiäsi  
 tai jos lemmikkisi käyttäytyminen tai yleistila muuttuu. 

Sylinteriampullit
VetPen käytetään yhdessä Caninsulin vet 2,7 ml sylinteriampullien kanssa.  
Jokainen sylinteri ampulli sisältää 108 yksikköä insuliinia. 
Pakkauskoko: 10 kpl / pkt

Insuliinin säilytys
Avaamaton Caninsulin®vet sylinteriampullipakkaus säilytetään pystyssä  
jääkaapissa (+2°C - +8°C). Ei saa jäätyä. Säilytetään pimeässä.  
Avattu sylinteriampulli säilyy 4 viikkoa enintään +25°C asteessa.

Neulat
VetPen:issä käytetään aina omia 29G/12 mm VetPen -neuloja.  
Neulat ovat päällystetty silikonilla ja ne ovat steriilisti pakattuja.  
Neulat ovat tarkoitettu ainoastaan kertakäyttöisiksi. 
Pakkauskoko: 100 kpl / pkt

Neulan poistaminen kynästä

Vahinkojen estämiseksi varmista  
aina ennen ampullin vaihtamista,  
että neula on poistettu kynästä.  
Kierrä sitten ampullin pidinhylsy irti  
kynän runko-osasta ja poista ampulli.

Kierrä kynän mäntä takaisin pitämällä  
kynän runko-osan valkoista alempaa  
osaa peukalon ja sormen välissä.  
Kierrä kynän runko-osaa kunnes  
mäntä on palautunut kokonaan sisään. 
Palaa sitten ohjeiden kohtaan A  
asettaaksesi seuraavan ampullin.

L

M

Poista neula insuliinikynästä  
laittamalla kynässä kiinni oleva  
neula neulanpoistajaan ja kiertämällä  
neula irti. Paina neulanpoistajan  
sinistä kärkeä vapauttaaksesi neulan.

Tarkista aina, että neula on  
poistettu kynästä.

Laita kynänsuojus takaisin paikalleen.

Hävitä käytetyt neulat huolellisesti  
eläinlääkärin antamien ohjeiden tai  
paikallisten määräysten mukaisesti.

K

Huomio! VetPen -insuliinikynä voi  
vahingoittua, jos kynän mäntä  
kierretään sisään ohjeiden vastaisesti.
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Verensokeriarvotaulukko
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Testipäiväkirja
Täytä taulukkoa helpottaaksesi insuliinihoidon seurantaa – hoidon alussa päivittäin ja  
myöhemmin suunnitelman mukaisesti. Ota päiväkirja mukaan kun käyt eläinlääkärillä.
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Oireita verensokerin ollessa korkea

Oireita verensokerin ollessa matala

LISÄÄNTYNYT 
JANO

LISÄÄNTYNYT 
ARKUUS

NÄLKÄ

LISÄÄNTYNYT 
VIRTSAAMINEN

EPÄVARMAT  
LIIKKEET

KOOMA

LISÄÄNTYNYT  
RUOKAHALU

HALLITSEMATTOMAT 
LIIKKEET

HARHAILU

LAIHTUMINEN

LIHASVÄRINÄ

OKSENTAMINEN

Huomio! Kaikkia oireita  
ei välttämättä esiinny.

Huomio! Kaikkia oireita  
ei välttämättä esiinny.
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MSD Animal Health  
Intervet Oy 

Keilaranta 3, PL 86, 02151 ESPOO 
p. 010 2310 750, f 09 4127 235 

info_ah_finland@merck.com 
www.msd-animal-health.fi


