
Díky peru Caninsulin® VetPen®...

nebyla léčba 

CUKROVKY
PSŮ A KOČEK
nikdy snadnější



Vaše domácí zvíře 
má cukrovku

Možná máte strach a obáváte se, jaký vliv 
bude mít cukrovka na život vašeho zvířecího 
společníka. Cukrovka domácích zvířat je však 
častější onemocnění než by se mohlo zdát. 
Mnozí majitelé zvířat již mají zkušenost s tím, 
co vy prožíváte v tuto chvíli.

Nejste v tom sami

Šance,
že pes nebo kočka

onemocní cukrovkou
jsou

1:100 až 1:500. 
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Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má 
cukrovku, může být zpočátku šokující, 
avšak uvědomme si, co tato diagnóza 
ve skutečnosti znamená. Jedná se 
o závažné onemocnění, které je dnes 
možné léčit pomocí několika drobných 
úprav denního režimu vašeho zvířecího 
společníka.

Váš veterinář vám naštěstí pro léčbu 
vašeho zvířete předepsal Caninsulin®, 
celosvětově nejspolehlivější veterinární 
inzulin. Pro snadnější aplikaci Caninsulinu 
vám váš veterinář doporučil inzulinové 
pero Caninsulin® VetPen®, 
moderní aplikační 
pomůcku vyvinutou 
se zřetelem na váš 
komfort. 



Nyní se dodává 

ve dvou velikostech:

•  0,5 IU/8 IU pro 

zvýšenou přesnost 

dávkování

•  1 IU/16 IU 

pro zvýšené 

objemy dávek

Inzulin je hormon produkovaný buňkami 
ve slinivce. U diabetických psů a koček tyto buňky 
neprodukují dostatečné množství inzulinu, které 
by pokrylo potřebu organismu. Jakmile nastane 
takováto situace, buňky nejsou dostatečně 
zásobovány glukózou a nevyužitá glukóza se 
začne hromadit v krevním řečišti. Pravidelné 
podávání inzulinu však naštěstí může u vašich 
zvířat pomoci zabránit vzniku takové situace.

Odkud se bere inzulin

Při vhodné regulaci
mohou vést diabetická zvířata

plnohodnotný život

Během trávení se potrava rozkládá na menší částice, 
které tělo dále zpracovává. Sacharidy se rozkládají 
na různé cukry, mezi něž patří i glukóza. Glukóza je 
ze střev vstřebávána do krve, odkud zásobuje buňky 
těla potřebnou energií.

Aby mohly buňky glukózu řádně využívat, musí být 
přítomen hormon zvaný inzulin. Pokud není inzulinu 
dostatek k naplnění potřeb organismu, glukóza 
zůstává v krevním řečišti a buňky nejsou dostatečně 
zásobeny energií. To vše vede k vzniku syndromu 
označovaného jako diabetes mellitus. Diabetes 
mellitus nebo také cukrovka je tedy způsobena 
nedostatkem inzulinu.

Jak vzniká cukrovka

Cukrovku obvykle není možné vyléčit, avšak je 

možné ji úspěšně zvládat tak, aby zvíře mohlo 

vést normální život. Váš veterinář vám vysvětlí 

vše, co potřebujete vědět pro dobrou péči 

o zvíře trpící cukrovkou. 

CUKROVKU 
JE MOŽNÉ 
ZVLÁDNOUT
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Příznaky cukrovky 
u psů a koček

Cukrovka a její příznaky vznikají v důsledku vysoké 
koncentrace glukózy v krvi zvířete. Možná jste 
si povšimli příznaků, jako je častější močení, 
větší chuť k jídlu či žízeň nebo úbytek hmotnosti 
navzdory velké chuti k jídlu. Ačkoliv tyto příznaky 
mohou vést k domněnce, že vaše zvíře trpí 
cukrovkou, tuto diagnózu může potvrdit jedině 
veterinární lékař. Ke komplikacím cukrovky u psů 
patří zakalený zrak poukazující na šedý zákal, který 
může způsobit i ztrátu zraku. Kočky trpící cukrovkou 
mají obvykle matnou a suchou srst, neboť si ji řádně 
nečistí. U koček může cukrovka způsobit také potíže 
s chůzí, kdy zasahuje především pánevní končetiny.

Častější močení

Velká žízeň nebo zvýšená 

spotřeba vody

Zvýšená chuť k jídlu

Úbytek hmotnosti navzdory 

velké chuti k jídlu

Váš veterinární lékař potvrdí diagnózu 
cukrovky poté, co provede potřebné vyšetření 
a laboratorní testy. Diagnóza cukrovky je 
stanovena v případě, že je zjištěna zvýšená 
koncentrace glukózy v krvi i v moči.

Stanovení diagnózy 
cukrovky psů a koček

ČEMU JE TŘEBA
VĚNOVAT POZORNOST:
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DROBNÉ ZMĚNY, KTERÉ MOHOU 
HODNĚ ZNAMENAT

�  Požádejte svého veterinárního lékaře 
o krmivo pro diabetiky

�  Požádejte členy rodiny a své blízké, aby 
stejně jako vy nedávali zvířeti sladké 
pamlsky 

�  Sledujte u svého zvířete chuť k jídlu, 
spotřebu vody a fyzickou aktivitu. Pokud 
to váš veterinární lékař nařídí, sledujte 
koncentraci glukózy v krvi a v moči.

Podávání Caninsulinu®

Váš veterinární lékař stanoví dávku Caninsulinu® 
pro vašeho psa či kočku a naučí vás, jak jej aplikovat 
pomocí pera VetPen®. Po několika týdnech léčby 
veterinář zkontroluje průběh onemocnění, změří 
glukózu v krvi a případně upraví dávku Caninsulinu® 
tak, aby byla zajištěna maximální kontrola 
onemocnění.

Caninsulin® je nutné podávat podle pokynů, jinak 
se mohou znovu objevit příznaky onemocnění 
a vzniknout komplikace. Jakmile je však onemocnění 
zvládáno pomocí Caninsulinu®, většina zvířat je 
schopna vést plnohodnotný život stejně jako zvířata, 
která cukrovkou netrpí.

Pro aplikaci 

stiskněte 

uvolňovací tlačítko 

a 5 vteřin podržte

Caninsulin® VetPen®

JEDNODUCHÝ ZPŮSOB
KTERÝ POMÁHÁ ZVLÁDAT 

CUKROVKU DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

Každodenní péče o vaše domácí zvíře je 
stanovena podle denní dávky potřebné energie, 
takže je vhodné, aby krmení i každodenní 
aktivity byly pokud možno neměnné. Snažte 
se krmit stejnými dávkami stejného krmení 
ve stejnou denní dobu. Stejný postup dodržujte 
u každodenního cvičení. Každý den choďte 
na stejně dlouhé vycházky nebo cvičte stejně 
dlouhou dobu. Nezapomínejte, že klíčem 
k udržení glukózy pod kontrolou a k potlačení 
příznaků cukrovky je důslednost.

Péče o vašeho psa či kočku

Nastavte 

předepsanou dávku 

Caninsulinu®
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Jak se vyhnout komplikacím

Nejčastějším vedlejším účinkem léčby inzulinem 
je příliš nízká koncentrace glukózy v krvi, která se 
též nazývá hypoglykémie. Hypoglykémie může mít 
smrtelné následky. Naštěstí jí můžeme úspěšně 
zabránit, neboť víme, co ji způsobuje:

� Podání příliš velkého množství inzulinu

� Změna typu krmiva

� Změna množství krmiva

� Přílišná fyzická zátěž

� Onemocnění

HYPOGLYKÉMIE: 
KDYŽ JE V KRVI PŘÍLIŠ

MÁLO GLUKÓZY
Příznaky hypoglykémie se mohou objevit 

náhle a patří k nim:

Slabost

Deprese

Špatná koordinace

Letargie 

Záškuby svalů

Záchvaty

Koma

POKUD JE VAŠE ZVÍŘE PŘI VĚDOMÍ:

1.  Naneste si malé množství glukózy (např. 
ve formě glukózového prášku) na prst 
a vetřete ji do dásní. (Nesnažte se přinutit 
svoje zvíře k příjmu potravy, mohlo by dojít 
k udušení.) 

2.  Glukóza se vstřebává velmi rychle (1 až 
2 minuty). Poté by vaše zvíře mělo začít 
reagovat. 

3.  Jakmile začne zvíře reagovat a posadí se, dejte 
mu menší množství krmiva. 

4.  Jakmile pomine bezprostřední ohrožení, 
zavolejte svému veterináři a poraďte se, zda 
máte přijít na kontrolu. 

POKUD JE VAŠE ZVÍŘE V BEZVĚDOMÍ 

NEBO MÁ ZÁCHVAT:

1.  OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE SVÉHO VETERINÁŘE 
– JEDNÁ SE O VELMI VÁŽNÝ STAV!

2. Postupujte dle pokynů v předchozím odstavci.

Jak se zachovat 
v případě hypoglykémie
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Díky moderní technologii pera Caninsulin® VetPen® 
nebyla nikdy péče o psa nebo kočku s cukrovkou 
snadnější. Toto pero bylo vyvinuto s ohledem na váš 
komfort, je tedy uzpůsobeno tak, aby dávkování 
a aplikace inzulinu byla jednodušší, rychlejší, 
pohodlnější a přesnější, takže s ní máte mnohem 
méně starostí. Věřte, že díky peru Caninsulin® 
VetPen® bude i pro vašeho zvířecího společníka 
snazší toto onemocnění snášet. Pro vás to znamená 
mnohem snazší úkol při péči o něj. Máte-li zájem 
o další informace, obraťte se prosím na: 

www.pet-diabetes.com

www.petdiabetesmonth.com. 

Caninsulin® VetPen® vám může 
pomoci zvládat cukrovku vašeho 
domácího zvířete
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