RECOMANACIONS GENERALS PEL CONTROL DE DIABÈTICS
1.

Abans de cada administració d’INSULINA, cal asegurar-se que l’animal té gana, i que, per tant, després de punxar
menjarà.
En cas que no volgués menjar, no administrarem insulina o, en tot cas, la meitat de la dosi d’insulina que li toqui a
aquella hora, i al cap de 45-60 minuts li tornarem a oferir menjar. Si tot i així, seguís sense voler menjar,
esperarem al “següent torn”.

2.

Per preparar la INSULINA:
a.

Cal treure-la de la nevera uns dos minuts abans de fer-la servir

b.

S’ha d’homogenitzar el líquid molt suaument. És important no sacsejar fort el vial. L’agafarem amb dos
dits i el tombarem deu o dotze vegades
Desinfectar la gometa del vial amb alcohol. Quan es manipuli la xeringa, no tocar l’agulla amb els dits
Asegurar-se que no hi ha bombolles d’aire dins la xeringa

c.
d.

3.

És importantíssim que la dieta sigui l’adequada (la millor opció són les dietes comercials per a diabètics), però
encara ho és més que les quantitats siguin constants, s’administrin a les mateixes hores.

4.

Cal controlar diàriament la glucosa en orina, mitjançant les tires reactives GLUKETUR de Roche (n’hi ha de més
econòmiques, però poc fiables). És aconsellable anotar-ne els resultats, sobretot durant la primera fase del procés.

5.

Tenir molt en compte que és més perillosa la HIPOGLUCÈMIA -nivells baixos de glucosa en sang- que no pas una
glucosa alta. Per tant hem d’estar atents a quins són els símtomes típics de la HIPOGLUCÈMIA:
a.
b.
c.
d.

Intranquilitat, inquietut
L’animal busca activament el propietari, li crida l’atenció
Tremolors
Convulsions

En cas que observessiu algun d’aquests símptomes, hem de fer dues coses:

•
•

Donar una petita quantitat de sucre a l’animal: preneu com a mesura una culleradeta de café. Un cop li heu
donat el sucre, espereu 1 o 2 minuts per veure l’evolució.
Avisar el Veterinari de seguida

