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Et godt liv-

med diabetes
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Diabetes mellitus eller sukkersyge er en al-
mindelig stofski� elidelse hos katte, som 
skyldes en relativ eller fuldstændig man-
gel på insulin.

Kroppen har brug for insulin for at kunne 
transportere energi i form af sukker fra 
blodet over i kroppens celler.

Symptomerne på sukkersyge er o� est en 
voldsom tørst samt større mængde urin.

Nogle gange vil man også se at katten ta-
ber sig på trods af en større appetit.

Nogle katte får symptomer på svaghed i bagbenene og ”går på haserne” når 
de har sukkersyge.

Desuden ses der af og til komplikationer i andre organsystemer, og behandles 
lidelsen ikke, kan følgerne i nogle tilfælde udvikle sig fatalt. 

Kattens behov for insulin 
kan variere, og det er derfor 
vigtigt, at ejer og dyrlæge 
har et tæt samarbejde om-
kring en løbende overvåg-
ning og justering af medi-
cinmængde samt  vurdering 
af kattens almentilstand, 
vægt og funktion af øvrige 
organsystemer.

Kontakt din dyrlæge, 
hvis du kommer i 
tvivl.

Sukkersyge hos kat
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Ved behandling af sukkersyge hos katte vil 
man tilstræbe at sænke blodsukkerindhol-
det så meget, at katten ikke får symptomer 
og alvorlige følger af sukkersygen. 

Det er dog ikke muligt at sænke blodsuk-
keret til normal værdi hele døgnet uden 
risiko for, at der opstår hypoglykæmi (for 
lavt blodsukker - se side 9). Derfor vil dia-
beteskatten i kortere perioder af døgnet 
have et højere blodsukkerindhold end ra-
ske katte.

Tegn på for højt blodsukker :

•  Drikker mere
•  Tisser mere
•  Generelt sløj

Ved at være opmærksom 
på kattens opførsel vil man 
kunne få en ide om, hvor-
vidt der er tilstrækkelig ef-
fekt af behandlingen.

For højt blodsukker



4

Håndtering af Caninsulin® Vet.

Opbevares opretstående.

Caninsulin® Vet. opbevares i køleskabet. 
Må IKKE fryses.

Pas på ikke at sætte � asken op af køleelemen-
tet, da dette kan medføre nedfrysning.

Umiddelbart før brug tages � asken ud af kø-
leskabet og vendes et par gange for at fordele 
insulinen.
Må IKKE rystes. 

Benyt 40 IE insulinsprøjter for at sikre kor-
rekt dosering.

Fyld insulinsprøjten med den korrekte 
mængde Caninsulin® Vet.

N
O
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For at � erne lu� bobler knipses eller bankes 
let på sprøjten med � ngeren, og stemplet 
trykkes let fremad.

Træk et lille stykke af kattens hud forsigtigt 
op, og dan en lille fordybning med pege� n-
geren.

Placer nålen i fordybningen, og før den gen-
nem huden, som here� er slippes.

Tryk stemplet i bund, til hele insulindosen er 
indgivet.
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Måling af blodsukker

Blodprøven udtages fra kattens øre.
Ørets bageste kant er mest velegnet, og på in-
dersiden er der som regel ikke meget pels.

Blodcirkulationen kan øges inden procedu-
ren ved at massere området eller evt. ved at 
lægge en varm, opvredet vaskeklud på.

Stikket foretages med kanyle eller speciel 
stikkepen. På stikkepennen kan stikdybden 
indstilles, og det er vigtigt, at den har god 
kontakt med huden, før den udløses.

Måleapparatet har ikke brug for meget blod, 
men der skal være en pæn dråbe til rådig-
hed.
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Den lille slids på målestrimlen skal i kontakt 
med bloddråben og suger here� er den nød-
vendige mængde blod op.

Måleapparatet giver et lydsignal, når den til-
strækkelige mængde blod er suget op.

E� er få sekunder kan målingen af blodsuk-
ker a� æses i måleapparatets display.

Det kan være en hjælp at gnide lidt vaseline 
på området inden proceduren, da bloddrå-
ben så ”fanges” og ikke så nemt � yder ud i 
pelsen eller huden. 

Fotos taget i samarbejde med Karlslunde Dyreklinik
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For højt blodsukker

Blodsukkerindholdet hos en patient i in-
sulinbehandling kan variere meget i løbet 
af et døgn. 
I nogle tilfælde ses symptomer på for højt 
blodsukker på nogle tidspunkter af døg-
net, mens katten på andre tidspunkter har 
for lavt blodsukker. 

Sådanne udsving kan være tegn på, at 
intervallet mellem de enkelte doseringer 
skal ændres, men i nogle tilfælde er det 
tegn på, at kroppen prøver at rette op på 
en overdosering.

Dette kaldes en ”Somogyi” reaktion, og da der her er tale om en overdosering 
af insulin, er det vigtigt, at dyrlægen kontaktes. 

Blodsukkerkurve fra kat med ”Somogyi” reaktion.
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Kattens eget system overreagerer i forsøg på at 
tilpasse blodsukkerniveauet.
Dyrlægen skal kontaktes, da uændret insulindosis vil 
medføre for lavt blodsukker (se næste side). 
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For lavt blodsukker

En alvorlig, men ikke hyppig, komplika-
tion for dyr i insulinbehandling er for  lavt 
blodsukker.
Hvis blodets indhold af sukker er for lavt, 
får hjernen ikke nok energi, hvilket kan 
udvikle sig fatalt.

FOR LAVT BLODSUKKER KAN 
VÆRE RESULTAT AF:

•  Katten har fået sin sædvanlige dosis 
af insulin men har ikke spist den sæd-
vanlige mængde foder. 

•  Katten har været mere aktiv end sædvanligt og har derfor brugt mere 
energi (blodsukker), end den plejer.

•  Katten har fået for høj dosis af insulin i forhold til det aktuelle behov.

Da tilstanden kan være al-
vorlig, er det vigtigt at ken-
de symptomerne på for lavt 
blodsukker.
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I tilfælde af lavt blodsukker

Symptomer på hypoglykæmi (lavt blod-
sukker):

•  Ændret appetit – øget eller 
 nedsat
•  Uro
•  Sitren eller rysten
•  Usædvanlige bevægelser eller 

afvigende adfærd
•  Usædvanlig træthed eller ned-

stemthed
•  Bevidstløshed eller koma

For lavt blodsukker (hypoglykæmi) er en alvorlig tilstand, og dyrlægen bør 
kontaktes. På næste side er dog beskrevet, hvad du selv kan gøre for at hjælpe 
katten, hvis den udvikler hypoglykæmi.

Hav altid druesukker til-
gængeligt, så du kan frem-
stille en sukkeropløsning i 
en fart. Druesukker i pul-
verform opløses hurtigt og 
nemt i postevand. 
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Mængden af druesukker til 
en kat med hypoglykæmi er 
1 gram/kg legemsvægt.

Det svarer til 1 teske drue-
sukker/5 kg legemsvægt.

Hvis kattens tilstand retter sig uden dyrlægehjælp, informeres dyrlægen om 
episoden. Det er vigtigt at � nde grunden til anfaldet for at undgå gentagelser, 
og måske er der behov for en ændring af kattens insulindosis.

Hvis katten VIL spise: Hvis katten IKKE vil spise:

Indgiv sukker eller druesuk-
ker så hurtigt som muligt.

Så snart katten viser tegn på bedring tilbydes en lille 
mængde af det sædvanlige foder.

Tilbyd øjeblikkeligt foder.



Tilførsel af insulin er en vigtig del af behandlingen for diabetes mellitus, men 
justering af kattens foder og en regelmæssig livsstil er også af stor betydning.

Kattens navn: ______________________ Vægt: _________________ 

Medicin: Caninsulin® Vet. _____________ IU ____________________x dgl.

Foder : ___________________________

 ____________ gram __________ x dgl.

Vægt

Dato


