KISSANPENNUN LETKURUOKINTA
Älä ruoki varmuuden vuoksi.
Käytä vain kissoille tarkoitettua vastiketta.
Tuttipullolla voi syöttää, mutta vastasyntyneen pennun ruokinnassa turvallisin ja tehokkain tapa on
ruokintaletkun käyttö. Jos kuitenkin ruokit tuttipullolla, varo, ettei maitoa mene keuhkoihin.
Letkulla ruokittaessa maidon määrä on täsmällinen ja pystyt mittaamaan vastikkeen määrän.
Huolehdi välineiden desinfioinnista. Käsittele välineet kiehuvalla vedellä ennen ja jälkeen ruokinnan.
Syöttöletkulla syöttämisen tekniikan oppii helposti. Tarkoitukseen suunnitellulla letkulla syöttäminen on
ehdottomasti turvallisin keinoruokintamenetelmä.
Aloita punnitsemalla pentu. Syöttämistä varten mitataan letkun pituus pennun suupielestä kylkikaaren
taakse ulottuvaan alueeseen. Letkuun merkitään vedenpitävällä tussilla tai värillisellä teipillä merkki, jonka
avulla tiedät, kuinka paljon pujotat letkua pennun suusta mahaan.

1. merkintä letkussa – 2. keuhkot – 3. mahalaukku, Kuva: Pawpeds

Ota ruiskuun pennun ruumiinlämpöistä (kissan normaalilämpö on 38,5°C) vastiketta ja kiinnitä letku
ruiskuun. Paina ensin muutaman tipan vastiketta esim. juomalasiin, jotta mahdolliset ilmakuplat poistuvat
letkusta. Huolehdi, ettei ruiskuunkaan jää ilmaa.
Pentua pidetään käden sisällä siten, että peukalolla ja etusormella hallitaan päätä noin leukanivelen
alueelta. Pentu on esimerkiksi pöydällä tai muulla tasaisella alustalla. Letkua pujotetaan tasaisesti ja hitaasti
sisään. Mitään vastusta ei saa tuntua, edetään merkkiin asti. Jos letkua laitettaessa tuntuu vastusta ennen
merkkiin pääsyä, vedetään pujotettu letku kokonaan pois ja aloitetaan alusta. Vastuksen tuntuminen
saattaa merkitä, että letku on päätynyt hengitysteihin, eikä mahalaukkuun (nielurefleksi on pennuilla
normaalisti hyvä, eikä ole helppoa pujottaa letkua hengitysteihin).
Jos pentu on kovin levoton, voit kietoa sen pyyhkeen sisään.
Kun merkkiin saakka on päästy, on letku mahalaukussa. Hitaasti ja rauhallisesti annetaan ruiskulla letkua
pitkin kerta-annos maidonvastiketta suoraan mahalaukkuun. Tämän jälkeen letku vedetään hitaasti pois.
Älä jätä letkua tarpeettomasti pennun sisälle, vaan poista se heti ruokinnan jälkeen.

Erityisen varovainen tai kokematon letkuttaja antaa letkua pitkin tipan vettä aina ennen maidonvastiketta
ja katsoo, esiintyykö yskänrefleksiä.
Kerralla syötettävän ruuan määrä lasketaan etukäteen. Laskemisessa huomioon otettavaa on
maidonvastikkeen koostumus, pennun ikä sekä ruokintakertojen määrä vrk:ssa.
Jos epäillään, että pentu on energian puutteen lisäksi kuivunut (oksentanut/ripuloinut/ollut pitkään ilman
ruokaa), tulee ennen ruokintaa korvata puuttuva nestemäärä. Soveltuvin menetelmä on antaa
nahanalaisesti 5 % glukoosiliuosta tai 5 % glukoosiliuoksen ja Ringerin liuoksen sekoitusta (sekoitus 1:1).
Nesteet lämmitetään ennen antamista, ja määrä saadaan jakamalla pennun paino luvulla 33. Siis nestehoito
270 g pennulle: 8 ml 5 % glukoosia nahan alle/vrk (erittäin kuivuneilla jopa 2 x em. määrä 12 tunnin välein).
Kuivunut elimistö ei imeytä ravintoa mahasuolikanavan kautta, joten nestetasapainosta huolehtiminen
huonokuntoisilla pennuilla on perushoidon kulmakivi. Oma eläinlääkäri opastaa yksityiskohtaisesti
tarkemmin.
Letkuruokinnasta löytyy useita videoita YouTubessa.
Yksi hyvin kuvattu opastusvideo on osoitteessa https://youtu.be/pT66-Gq_hgk
Tämä video ei ole suomenkielinen, mutta havainnollistaa ruokinnan hyvin.
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