
Sydämestä ja munuaisista huolehtiminen on erittäin tärkeä osa 
sairauden hallintaa. Hyvä uutinen on se, että aktiivisena pysyminen ja 
terveellisen ruokavalion noudattaminen auttaa sinua voimaan hyvin.1 

Napsauta tästä tutustuaksesi 
sydän- ja verisuonisairauden ja 
munuaistaudin riskitekijöihin

Tiesitkö…
Tyypin 2 diabetes voi 
vaikuttaa haitallisesti 

sydämeen ja munuaisiin!

Jos epäilet, että sinulla on tyypin 2 diabetes tai olet huolissasi sydämesi ja 
munuaistesi välisestä yhteydestä, keskustele lääkärisi kanssa jo tänään! 

Tyypin 2 diabetes on sairaus, 
jossa verensokeri (glukoosi) 
on koholla1 

Se on yleisin diabetestyyppi,
jota on 90 % tapauksista1 

Mitä on tyypin 2 diabetes?

Tyypin 2 diabetes lisää sydän - 
ja verisuonisairauden ja 
munuaistaudin riskiä4 

Aikuiset, joilla on tyypin 2 
diabetes, sairastuvat neljä 
kertaa todennäköisemmin 
sydän- ja 
verisuonisairauteen5 

Tiesitkö, että tyypin 2 diabetes, sydän ja munuaiset ovat kaikki 
yhteydessä toisiinsa?4 

Tyypin 2 diabetes 
on munuaisten 
vajaatoiminnan 
tärkein syy6 

Noin joka kolmannella aikuisella, 
jolla on diabetes, voi olla 
krooninen munuaistauti6 

Tyypin 2 diabetes voi vaikuttaa 
haitallisesti moniin elimiin, 
esimerkiksi silmiin, munuaisiin, 
hermoihin ja sydämeen1,2   

Se voi myös vaikuttaa 
mielenterveyteen 40 % ihmisistä, 
joilla on tyypin 2 diabetes, kokee 
vaikutuksen henkiseen 
hyvinvointiinsa3 

Miten se vaikuttaa sinuun? 
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