Diabetes mellitus: leidraad Insuline spuiten, eten, leefpatroon

Aanwijzingen met betrekking tot het spuiten van Insuline
De dosering is dierafhankelijk en wordt met u doorgenomen op de praktijk.
o
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Geef het dier eten: iedere ochtend op hetzelfde tijdstip (bv. 8:00 uur)
‘s Ochtends Insuline prikken als de hond/kat gaat eten: begin ….. eenheden, in een huidplooi
op de flank.
Als na 1 uur nog niet gegeten is: eten wegnemen, en slechts 1/3e van de dosis spuiten.
Na 12 uur opnieuw insuline prikken: begin met ….. eenheden, en eten aanbieden.
Als na 1 uur nog niet gegeten is: eten wegnemen, en slechts 1/3e van de dosis spuiten.
Zorg dat u altijd druivensuiker in huis heeft voor het geval uw huisdier een suikertekort
heeft. U herkent het suikertekort aan lusteloos en/of nerveus gedrag, trillen en/of omvallen,
plots weer veel gaan drinken en/of veel gaan eten terwijl ze goed geregeld was.

Belangrijke regels voor het levensritme van uw huisdier
Zorg voor een evenwichtig leefpatroon. Voorkom stress. Geef een goede voeding op de juiste
(constante) tijd in een constante hoeveelheid. Zorg voor een gedoseerde en regelmatige beweging.

Algemene opmerkingen
o

o

o

o
o

U kunt de Insuline spuit een aantal maal gebruiken; beter is voor elke injectie een nieuwe
spuit met een schone scherpe naald! Als u merkt dat uw dier het prikken als
onaangenaam ervaart: nieuwe spuit nemen.
Controleer (zonodig) het bloedsuiker 6 ½ uur (hond) en 4 uur (kat) na toediening van de
Insuline: indien de suiker lager is dan 3 overlegt u met de praktijk (Tel: 0162 32 55 55).
Als de suiker beneden de 2 is en het dier abnormaal gedrag vertoond: geef direct wat
druivensuiker in de mond.
Voor de controle neemt u een druppel bloed door met een naald vlug het oor aan te
prikken. Stop de teststrip in de glucosemeter en houdt de teststrip tegen de druppel
bloed!
Zet de Insuline in de koelkast. Niet in de koelkastdeur! Zwenken voor gebruik (niet
schudden).
Er zijn eetbakken op de markt welke met tijdklok zijn in te stellen. Ook zijn er - voor
gechipte huisdieren eetbakken - die enkel openen voor een geselecteerd huisdier.

