Pienikin määrä ksylitolia voi aiheuttaa koiralle myrkytyksen
Ksylitolipitoisten tuotteiden syöminen on koiralle vaarallista ja jo pieni määrä ksylitolia voi aiheuttaa koiralle hengenvaarallisen voimakkaan
verensokerin laskun. Säilytä siis aina kaikki ksylitolia sisältävät tuotteet kuten purukumit ja pastillit koiran ulottumattomissa.

Ksylitolimyrkytyksen oireet
Yleisimpiä ksylitolimyrkytyksen oireita ovat oksentelu, heikotus, tärinä, jäykkyys ja kouristelu. Oireet näkyvät yleensä ensimmäisen tunnin
aikana. Oireet ja niiden voimakkuus vaihtelevat syödyn ksylitolin määrän mukaan.
Mahdollisen maksavaurion oireet näkyvät vasta ensimmäisen parin vuorokauden aikana. Eli vaikka koira ei oireilisi ksylitolin syömisen jälkeen,
tulee pikimmiten ottaa yhteyttä eläinlääkäriin, jotta ksylitoli ei pääse aiheuttamaan maksavauriota.

Vaarallinen määrä
Koiralle voi kehittyä hypoglykemia eli verensokeri voi laskea vaarallisen alhaiseksi jo koiran syötyä 0,1 grammaa ksylitolia painokiloa kohden.
Jos koira on syönyt 0,5 grammaa painokiloa kohden tai enemmän, voi koiralle lisäksi kehittyä maksavaurioita.
Purukumeissa on ksylitolia yleensä noin 30-70 %, pastilleissa taas noin 50-95 %. Varmista aina ensin koiran syömän tuotteen ksylitolipitoisuus.
Alla olevasta taulukosta näet millainen määrä aiheuttaa verensokerin alenemista:
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Hoito
Soita aina ensin eläinlääkärille ja noudata saamiasi hoito-ohjeita!
Ensiapu kotona, kun ksylitolin syömisestä on kulunut alle 30 min
Ensiapuna koiran voi yrittää kerran oksennuttaa suolan avulla, jotta ksylitolipitoiset tuotteet saadaan pois koiran elimistöstä. Oksetusta ei
suositella kuitenkaan pienelle alle 5-kiloiselle koiralle, pennulle tai vanhalle koiralle.
Oksennutusta varten sekoita noin teelusikalliseen suolaa muutama tippa vettä ja muotoile seoksesta pieni pallo. Työnnä pallo mahdollisimman
syvälle koiran nieluun. Koira oksentaa useimmiten lähes heti.
Jos koira ei oksenna, älä anna sille lisää suolaa vaan vie koira välittömästi eläinlääkäriin!
Ensiapu kotona, kun ksylitolin syömisestä on kulunut yli 30 min
Jos ksylitolin syömisestä on kulunut ainakin yli 30 min tai koira on oksetettu, voit auttaa nostamaan koiran verensokeria antamalla koiralle
siirappia tai hunajaa: 1 ruokalusikallinen 5 kg kohden, joko suoraan suuhun tai veteen sekoitettuna. Tarvittaessa hunajan tai siirapin voi myös
hieroa suoraan koiran ikeniin, josta se imeytyy nopeammin.

Ennaltaehkäisy
Paras tapa ennaltaehkäistä ksylitolimyrkytys on säilyttää kaikki ksylitolipitoiset tuotteet koiran ulottumattomissa.
Ksylitolia käytetään makeutusaineena muun muassa seuraavissa tuotteissa, eli niitä ei kannata jättää koiran ulottuville:
Purukumi
Makeiset
Pastillit
Lääkkeet ja vitamiinivalmisteet (erityisesti pureskeltavat)
Hammastahnat ja suuvedet
Toinen tapa auttaa ennaltaehkäisemään ksylitolin ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttamia myrkytyksiä on opettaa koiralle käsky ”jätä!” tai
”ei ota!”, jota voi käyttää viime hetkellä ennen kuin koira syö jotain sopimatonta.

Korvaako Agrian vakuutus ksylitolimyrkytyksen hoidon?
Todettu myrkytystila kuuluu vakuutuksen piiriin ja korvataan ehtojemme mukaan Agria Hoitokuluvakuutuksesta. Mikäli kyseessä on
myrkytyksen epäilys, joka eläinlääkärin tutkimuksen mukaan onkin perusteeton eikä johdu myrkytyksestä, kulut eivät kuulu korvauksen piiriin.

Ota siis aina ensin yhteyttä eläinlääkäriin ja seuraa saamiasi ohjeita: joissain tapauksissa koira on tuotava välittömästi klinikalle hoidettavaksi,
kun taas toisinaan koiran voinnin tarkkailu ja tukihoito kotona riittävät.

Gitta-koira sai lievän ksylitolimyrkytyksen
Yhdeksän kuukautta vanha welsh corgi cardigan Gitta oli löytänyt autosta pastillipurkin ja onnistunut syömään 2-3 pastillia. Pian sen jälkeen
16-kiloinen Gitta alkoi oksennella ja kakoa voimakkaasti. Omistaja soitti välittömästi eläinlääkärille ja häntä ohjeistettiin tarkkailemaan Gitan
vointia yön yli ja antamaan Gitalle hunajaa ja iso annos ruokaa, jotta verensokeri ei pääsisi laskemaan. Eläinlääkärikäynti olisi arvion mukaan
maksanut noin 400-500 € ksylitolimyrkytyksen hoidon osalta ja vielä enemmän, jos ksylitoli olisi ehtinyt aiheuttaa vaurioita maksaan. Tällä
kerralla tilanteesta selvittiin onneksi pelkällä säikähdyksellä ja nyt Gitta voi hyvin.
- Juuri tällaiset hetket muistuttavat miten hyvä on olla vakuutus, eli suosittelen lämpimästi kaikkia ottamaan koiralle vakuutuksen, kertoo Gitan
omistaja.

