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Me emme ole eläinlääkäreitä. Artikkeli on laadittu pelkästään informaation tarjoamiseksi ja 
tarkoitettu käytettäväksi eläinlääkärin kanssa. Kaikki hoitopäätökset tulee tehdä yhteistyössä 

hoitavan eläinlääkärin kanssa. 

Koirasi on siis saanut diagnoosiksi tyypillinen addisonin tauti 
 

Suunnattu koirille jotka ovat Florinef/Fludrokortisoni/Astonin-H lääkityksellä 
(päivittäinen pilleri) 

 

Kun koirasi saapuu kotiin: 

1) Muista hengittää. Lääkittyinä koirat elävät pitkän ja normaalin elämän addisonista huolimatta. 
Lääkkeet tarvitsevat huolellista säätöä kunnes löydätte parhaan annoksen koirallesi. 

2) Varmista että koirallesi on aina tarjolla vettä. Lääkitys toimii parhaiten, kun koira ei pääse 
kuivumaan. Kaikki pissavahingot ja vuotaminen poistuvat lääkkeiden säädölllä. 

3) Koirasi ei välttämättä ole kiinnostunut ruuasta välittömästi. Hemmottele heitä vähärasvaisilla 
asioilla. Muutamia hyviä vaihtoehtoja ovat putsatut lihat, nahaton broileri, munakokkeli tai riisi. 
Voi ainakaan tutustuttaa heidät takaisin normaaliin ruokaansa. Saatat joutua vaihtamaan kupin, 
sillä osa koirista yhdistää vanhan kuppinsa sairaana oloon. Addisonikoirat eivät tarvitse 
erikoisruokavaliota, mutta vältä äärimmäisen rasvaisia ruokia. 

4) Koirasi saattaa olla alussa väsynyt. Addisonin kriisistä toipuminen vastaa ihmisillä leikkauksesta 
toipumista. Kun lääkitys alkaa toimia, koirasi alkaa palata ennalleen. Anna koiran toimia 
oppaanasi. Aloita hitaasti paluu aktiviteettien pariin. 

5) Laboratorio tuloksista kirjan pitäminen auttaa sinua seuraamaan edistystä. Voit myös pyytää 
kopiot eläinlääkärin muistiinpanoista. Ne ovat arvokkaita pitää varalla jos joskus joudut jostain 
syystä käymään toisella lääkärillä. 

 

Päivittäin: 

1) On suositeltavaa, että koirasi Florinef annos jaetaan kahdeksi annokseksi ja tarjoillaan ruuan 
kera. Suositeltava aloitusannos on 0,1mg/10lbs/5kg. Annosta tarvitsee useimmiten nostaa, joten 
säännölllinen elektrolyyttien seuranta on tärkeää. 

2) Tarkista lääkkeen pakkauksesta tarvitseeko sitä säilyttää jääkaapissa. Osaa tarvitsee ja osaa ei. 
3) Useimmat koirat jotka ovat näillä lääkkeillä eivät tarvitse erillistä glukokortikoidivalmistetta 

(esim. Prednisone, Prednisolone, Hydrokortisoni, Kortisoni asetaattio tai Medrol). Sitä on voitu 
silti määrätä edistämään kriisistä toipumista. 

 

Ensimmäinen kuukausi: 

1) Viikon kuluttua lääkityksen aloittamisesta testaa elektrolyytit “lyytit, jotka ovat natrium (Na) ja 
kalium (K) varmistaaksesi, että lääkeannos on riittävä. 
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2) Jatka testaamista viikottain kunnes optimaalinen lääkeannos on saavutettu. 
3) Haluat natriumin olevan viitearvoissa, mutta ei liian matalalla. Kaliumin puolestaan haluat olevat 

viitearvojen puolivälissä. Viitearvot ovat numerot jotka kertovat mitkä arvot ovat normaaleja. 
Esimerkiksi Kalium 3.5-5.8 tarkoittaa, että kaliumia pidetään normaalina välillä 3.5 ja 5.8. Tässä 
esimerkissä, haluat kaliumin olevan 4.6-.4.7. Jos kalium on tuota matalammalla Florinef-
lääkeannosta voidaan pienentää. Jos taas kalium on tuota korkeammalla Florinef-lääkeannosta 
suurennetaan. 

 

Seuraava kuukausi ja siitä eteenpäin: 

1) Osa koirista tarvitsee edelleen lääkkeen nostamista. Jos koirasi vointi ei ole kohdallaan, tarkista 
elektrolyytit ja pyydä eläinlääkäriäsi tekemään tarvittavat muutokset. 

2) Joka kerta kun annosta muutetaan katso elektrolyytit 5-7 päivän jälkeen varmistaaksesi, että 
muutos on vaikuttanut halutulla tavalla. 

3) Sen jälkeen kun optimaalinen lääke annos on saavutettu, tarkista elektrolyytit 3-6 kuukauden 
välein. 

 

Huomioi: Koska koirasi käyttää glukokortikoideja. Kipulääkkeet (kuten Rimadyl, Metacam, Meloxicam 
ja muut vastaavat) eivät ole turvallisia sillä ne saattavat johtaa munuaisvaurioon tai mahahaavaan. 
Niiden sijasta Prednisonia on yleensä käytetty tulehdusta hillitsevänä lääkkeenä ja Tramadolia tai 
Gabapentiiniä kivulääkkeenä. 

Koirille joilla on tyypillinen addisoni ei tulisi antaa Pedialyte tai Gatorade-tyyppisiä valmisteita koska 
ne sisältävät kaliumia. 
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