
Eläinlääkärikäynti
• Varaa aika näytteenottoon ajankohtaan, jolloin koira yleensä saa Vetoryl-

annoksensa.

• Jos kyseinen ajankohta on hankalasti järjestettävissä (esimerkiksi klo 6 aamulla), 
pyydä omistajaa antamaan kapseli sopivampana ajankohtana tutkimusta 
edeltävänä päivänä (esimerkiksi klo 9).

• Tarkista omistajalta, ettei koira ole saanut Vetoryl-annosta eikä aamun aikana ole 
tapahtunut mitään stressaavaa (esimerkiksi ettei koira ole oksentanut tai loukannut 
itseään).

• Hoidon tehoa arvioitaessa on ehdottoman välttämätöntä keskustella omistajan 
kanssa koiran kliinisestä vasteesta.

Näytteenotto
• Ota verikoe heti kliinisen tutkimisen jälkeen, ennen Vetoryl-annoksen antamista.

• 1–2 ml plasmaa tai seerumia.

• Näyte voidaan sentrifugoida ja säilyttää viikon ajan.

• Lähetä näyte ulkopuoliseen, laadunvarmistusohjelmaan (ESVE- tai SCE-
ohjelma) kuuluvaan laboratorioon, joka mielellään käyttää Siemens IMMULITE® 
-menetelmää tai vastaavaa validoitua menetelmää.

Soveltuu seuraaville 
potilaille
• Potilas saa Vetoryl-hoitoa kerran tai 

kaksi kertaa päivässä.

• Potilaalla on lisämunuais- 
tai aivolisäkeperäinen 
hyperadrenokortisismi.

• Kliinisesti hyvävointiset koirat (joilla 
on tai ei ole hyperadrenokortisismin 
oireita).

• Rauhalliset koirat.

Ei sovellu seuraaville 
potilaille
• Aggressiiviset koirat.

• Stressaantuneet koirat (joilla 
levottomuus on kestänyt kauemmin 
kuin vain noin tunnin).

• Kliinisesti huonovointiset koirat.

Mitä parempaa tiimityötä, 
sitä parempia tuloksia

Eläinlääkärin ja koiranomistajan yhteistyöllä
kohti parempia hoitotuloksia.

Vetoryl® kapseli, kova 10 mg, 30 mg, 60 mg, 120 mg koiralle. Vaikuttava aine: Trilostaani. ATCvet-koodi: QH02CA01. Kohde-eläinlaji: Koira. Käyttöaiheet: 
Aivolisäke- ja lisämunuaisperäisen lisämunuaiskuoren liikatoiminnan (Cushingin taudin/oireyhtymän) hoito koiralla. Vasta-aiheet: Ei saa käyttää koirille, joilla on 
primaarin¬en maksasairaus ja/tai munuaisten vajaatoiminta. 10 ja 30 mg kapselit: Ei saa käyttää alle 3 kg painaville koirille. 60 mg kapselit: Ei saa käyttää alle 10 kg 
painaville koirille. 120 mg kapselit: Ei saa käyttää alle 20 kg painaville koirille. Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinär-
medicinska läkemedlet till djur: Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör undvika att hantera kapslarna. Tvätta händerna med tvål och vatten efter oavsiktlig 
exponering och efter användning. Kapslarna får inte delas eller öppnas. Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on nou-
datettava: Trilostaani voi heikentää testosteronituotantoa, ja sillä on anti-progesteronisia ominaisuuksia. Raskaana olevien tai raskaaksi pyrkivien naisten tulee välttää 
kosketusta kapselien kanssa. Haittavaikutukset: Lisämunuaiskuoren vajaatoimintaan liittyviä oireita, kuten heikkoutta, väsymystä, ruokahaluttomuutta, oksentelua ja 
ripulia voi ilmetä erityisesti silloin kun seuranta on riittämätöntä. Myös akuutti Addisonin kriisi (kollapsi) on mahdollinen. Yhteisvaikutukset: Kliinisissä tutkimuksissa 
ei ole havaittu yhteisvaikutuksia. Annostus ja antotapa: Valmiste annetaan suun kautta kerran päivässä ruoan kanssa. Hoidon aloitusannos on noin 2 mg/kg, 
riippuen saatavilla olevista kapselivahvuuksien yhdistelmistä. Jos oireet eivät pysy riittävästi hallinnassa koko annosten välisen 24 tunnin ajan, harkitse päivittäisen 
kokonaisannoksen lisäämistä enintään 50 % ja annoksen jakamista samansuuruisiin aamu- ja ilta-annoksiin. Lisätietoja tarkkailusta ja seurannasta saat ottamalla 
yhtetyttä valmistajaan tai lukemalla lisätietoja spc.fimea.fi -osoitteesta. Myyntiluvan haltija: Dechra Regulatory B.V. . Pakkaukset ja hinnat (tmh) 09.2020: 10 
mg 30 kaps. 33,17€, 30 mg 30 kaps. 44,67€, 60 mg 30 kaps. 57,13 €, 120 mg 30 kaps. 88,72€. Reseptilääke. SPC:n muuttamispäivä: 7.3.2019. Yllä oleva 
teksti on lyhennetty yhteenveto valmisteyhteenvedosta. Lisätietoja: Pharmaca Fennica Oy tai www.dechra.fi.



Aloita Vetoryl-hoito uudestaan 
pienemmällä annoksella, kun 
hyperadrenokortisismin oireet 

ilmenevät uudestaan tai kun kortisoli 
ACTH-stimulaation jälkeen 

on > 140 nmol/l.

Aloita Vetoryl-hoito 
uudestaan, kun koiran 

vointi on hyvä.

Uusi kontrolli kuukauden kuluttua.

Hypokortisolismi 
epätodennäköinen.

Tutki muita syitä.

Kliinisten oireiden aiheuttaja on 
todennäköisesti hypokortisolismi 

tai hypoadrenokortisismi. 
Oireenmukainen hoito.5

Kortisoliarvot, ennen

ACTH-stimulaatiota ja sen 
jälkeen <40 nmol/l.

 Kortisoliarvot, ennen

ACTH-stimulaatiota tai sen 
jälkeen >40 nmol/l.

Eläin ei voi hyvin

Uusi kontrolli kolmen 
kuukauden kuluttua.

Uusi kontrolli kuukauden kuluttua.

Hyperadrenokortisismin 
kliinisiä oireita1

Ei hyperadrenokortisismin 
kliinisiä oireita

Jatka

Vetoryl-hoitoa samalla 
annoksella.

Harkitse annoksen 
jakamista kahteen yhtä 
suureen annokseen 12 
tunnin välein. Jos koira 

saa jo lääkkeen kahdesti 
päivässä, harkitse 

annoksen hienoista 
suurentamista.4

Harkitse diagnoosia 
uudelleen.2

Harkitse annoksen        
pienentämistä.4

Suurenna annosta3 tai tihennä 
annostelua.
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Jos Pre-Vetoryl-kortisoliarvo ei ole yhtenevä kliinisen kuvan kanssa, ota yhteyttä Dechran tekniseen tukeen 
keskustellaksesi tilanteesta.

Kortisoli ennen ACTH-stimulaatiota ja sen jälkeen & seeru-
min elektrolyyttien analysointi (etenkin Na ja K).

Keskeytä Vetoryl-hoito

Cushingin oireyhtymän seuranta
Kehitetty yhteistyössä seuraavien asiantuntijoiden kanssa: Ian Ramsey BVSc, PhD, DSAM, Dipl. ECVIM-CA, FHEA, MRCVS, Federico Fracassi DVM, PhD, Dipl. ECVIM-CA, Nadja Sieber-Ruckstuhl PhD, Dr. med. vet, Dipl. ACVIM, Dipl. ECVIM-CA

Nämä luvut perustuvat Siemens IMMULITE 1000/2000 -laitteiston käyttöön. Muilla analyysilaitteistoilla voi olla muita viitearvoja, hoitavan eläinlääkärin pitää 
epäselvissä tilanteissa konsultoida laboratoriotaan.
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Kaavion/hoitovasteen tulkinta
1 Polyurian/polydipsian, polyfagian, läähätyksen ja letargian pitää loppua tai parantua kuukauden kuluessa. Alopesian ja vatsan pingottuneisuuden
parantuminen/normalisoituminen vie yleensä 3–6 kuukautta.
2 Mieti potilaan aiempia sairauksia ja harkitse Pre-Vetoryl-ACTH-stimulaatiota. Ota tarvittaessa yhteyttä Dechran tekniseen tukeen.
3 Jos oireet eivät pysy asianmukaisesti hallinnassa vuorokauden ympäri, harkitse vuorokausiannoksen suurentamista noin 50 % ja sen jakamista 

kahteen annokseen.
4 Käytä kapselien yhdistelmää suurentaaksesi tai pienentääksesi vuorokausiannosta.
5 Jatkuva deksametasoni-infuusio tai vaihtoehtoisesti hydrokortisoni hypokortisolismin hoitoon, nesteytys laskimoon elimistön kuivumistilan ja 

hyperkalemian korjaamiseksi.


