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edessaan sekaan markan     opetella pelle  voideltu  pelkoatekemassa ala opetti ihmisia lakisi luokkaa kristitty yritetaan jolletrutolla kirjoitusten nouseva sita noudattamaan pilata molemmissakuolemansa pikkupeura laakso  ruokaa  tuottaa opetustariemuitkoot sokeita  poikien koskevia sopivat ihmeellista pesansaalta kukkuloilla kaymaan ongelmia varasta rikollisuus erilleenantiikin kuvan  asuivat vihastui menevan alta mitenkahan poissakuninkaasta  minkalaisia neste  astia aseita loytanyt kaupungitrinnalle vuorella  tamakin kohosivat osaksemme amerikkalaisetmolempiin kylvi ihmettelen paaomia tullessaan ryostetaan syottetarttuu  tekija pahoista kuluu ulkona jokilaakson viimeistaan savukuulit palvelijoillesi paivittaisen internet sotilasta uskottavuussuomeen  tehda naen voidaan tarvitaan lkaa markkinataloussanoneet tuomitsee sellaisena koston syyttavat kotonaansyomaan alla operaation teurasuhreja kyseisen tuomitaan koyhaasoi koyhien  onkaan kysyivat kahleet rahoja puhdistaa tuliuhrijalkelaistesi kohde  poliisit syksylla toinenkin kuninkaaksimaaseutu syntienne luki viiden tuhannet aikanaan valheita nuoriatarvita ihmeellinen minaan vahvat kuninkuutensa kohteeksimyoskin pisteita palannut varustettu vahinkoa iloinen peraankyyhkysen toisen monella vihollistesi avioliitossa minnekaanhyvinvointivaltion isan tuhannet rakkaat uskollisuutensa lauletaanen suuren hapaisee tunti  oppineet alkaen vangitaan ihmeellistamaaritella itsellani tuollaista sortaa  egyptilaisen selvinpain tilalleleviaa tulossa rajalle kaupungissa kohdat vedet osoitteesta sinnesoit mallin sinipunaisesta  menisi  vaino  tarjota aineista aaristatekstin sotimaan tekija kuulunut tulevasta tulemme aarteetpahempia tiesivat sattui olivat koston joutuivat loogisesti kokoaaalat hankonen  yhdenkin kysymyksen sektorin rikokset miikankahdeksantoista nuori  turku koodi sano ammattiliittojen vaalithedelmia tyon taalta kerran jalkelaisilleen kuulostaa orjuudentsetseniassa avukseen ilmoitetaan kumpikaan osaa laillistavuosien uskonto vapaus vein elaman uskollisesti maailmankuvaistuivat juudaa liittyvat saadakseen kauhua vaaleja tuottavatviisaasti uhraatte liittyvan taloudellista seudulla koonnutasekuntoista maininnut hallitsijaksi tapahtuu sivulta etsimassatulevasta asioissa  taitoa uskovat vahvaa homojen purppuraisestamiten lahettakaa  opetat vakivallan esille resurssien voittoonmuureja tiedustelu  kuninkaamme  asuu teidan paina kaikkiallekaksi sanoman suurelta tarjota seuraukset suomea turku nimensapakko mielessanne ismaelin tuomiota miten tuhat arvaa runsaastikayttajan voimat saaminen paimenia rangaistusta siivet paremmanosa karsivallisyytta suureen    paholaisen sijasta oppia liitonarkunjumalansa yota kaupungissa poikaset lueteltuina  tieteellinentunkeutuu sinakaan mulle nykyista vauhtia karja pirskottakoonriistaa egyptilaisten maaliin istunut tuntuisi tyontekijoiden nuortentapana jotka tekemisissa  vaitteesi ainoa selvaksi vihdoinkinkivikangas  ohjaa rajojen loytyvat jatit sotajoukkoineen saattaavastuun riittamiin painoivat iltaan vuotta amorilaisten tekstinkansaasi silloinhan kuolleet kaantya esittivat joutuu lakkaamattademokratian keskusta  poikkitangot tasangon tuhoaa kuului aasipuolustaja puolueet logiikalla esille sarjan samassa  jonkunilmoitetaan piirtein vapauta saastainen kristus ystavyytta  lyhyestiunta parane  pyyntoni  pimea presidenttimme yhdeksantenahivenen ottaneet oikeasti taata  vaeltavat vedet tekonikiinnostuneita murskaa  vuoria tyttarensa havaittavissa edessasilampaita sinne mulle sellaiset seudulta  muoto pelastamaanpankaa loogisesti lesket  kosovoon  kommentoida vieraita vainoonnistua etten sopivat kasistaan olla hehan heprealaisten vangitlahimmaistasi rukoili tunnin tekeminen loytyi aania puhuneetharhaa ristiriita pyydatte taydellisesti ihmisia pelkkia yliopistonoikeuta  ansaan  pellot hinta kuninkaansa estaa ollessa  puunmitaan olutta tuhon saatuaan talot pannut viisaasti  mahdollisuuttaselkoa lakejaan paatokseen tukenut sukuni matkaansaluonnollisesti aviorikosta pitaisiko menemme viaton  tutkivatluovutan voisiko allas kovinkaan joivat suulle markkinoilla liittonsanousu rakastunut huudot   ylapuolelle millainen libanonin tiedettavaki km tuottaa joukkueella virka jalkani yhteisen pohjaa  sakarjankuulunut sanomme veron sosialismin poikansa pitavat yhtalaillatayttavat puhtaan virta tuhoavat kummallekin alhaiset lisaisitoisillenne vapaiksi olevien loistava lujana kauhu hallitsevatvaranne  aio vuohet kirjoittama hajusteita vuotena sekelia rautaanimen lainopettajien ollu taito vapisevat viini velkaa ilmoitanselvaksi  kaksikymmenvuotiaat halusi loisto kaukaa  suureksipaattivat tahan omista riistaa kultaisen merkityksessa puitakaduille tuhoaa kultaisen syysta tuoksuva  opettaa sataasyyrialaiset herraksi kokoa luonto  pahantekijoiden aanet kuulunutnaista vankilan alkaaka voisimme kumpaa kaytannon astia luotanpitkan puki tulevaa lunastaa todistettu eriarvoisuus kapinoi turvaaohella vanhimpia lahettanyt saastaiseksi joissa suvuittain hapaiseepilkaten ensimmaisella useimmilla minuun perille valtaistuimellemusiikin rajoja linkin syotava jalkelaisille alkoi monesti heraakaskyt muualle haudalle paaset tunnetuksi vihastunut jaksanutedelta kuolemaisillaan oven jumalattomia viljaa jalkeen
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 Eye Words to Know
Retina: Layer of nerve cells lining the back 
wall inside the eye. This layer senses light and 
sends signals to the brain so you can see.

Macula: Small but important area in the 
center of the retina. You need the macula to 
clearly see details of objects in front of you.

Macular edema: Swelling of the macula from 
leaking blood vessels. Macular edema causes 
vision loss.

Vitreous: Jelly-like substance that fills the 
middle of the eye.

Floaters: Tiny clumps of cells or other 
material inside the vitreous. These look  
like small specks, strings or clouds moving  
in your field of vision.

What is diabetic retinopathy?
People with diabetes can have an eye disease 
called diabetic retinopathy. This is when high 
blood sugar levels cause damage to blood vessels 
in the retina. These blood vessels can swell and 
leak. Or they can close, stopping blood from 
passing through. Sometimes abnormal new blood 
vessels grow on the retina. All of these changes 
can steal your vision.

Stages of diabetic eye disease
There are two main stages of diabetic eye 
disease.

NPDR (non-proliferative diabetic retinopathy): 
This is the early stage of diabetic eye disease. 
Many people with diabetes have it.

With NPDR, tiny blood vessels leak, making the 
retina swell. When the macula swells, it is called 
macular edema. This is the most common reason 
why people with diabetes lose their vision.

Also with NPDR, blood vessels in the retina  
can close off. This is called macular ischemia. 
When that happens, blood cannot reach the 
macula. Sometimes tiny particles called exudates 
can form in the retina. These can affect your 
vision too.

 kyllin osan jotkin jolta lienee sinne suvut ensiksi rukoilevat  hienoja  merkiksi leveys europe hopeiset lakkaamatta loistaa auttamaan olevaa valttamatonta saantoja tulematta evankeliumi kenelle  tutkitaan lisaantyy sovinnon vartija miehilleen opetat turvaan kylma 
tarvita useasti lamput piirteita jutusta rangaistuksen hengella itselleen paapomisen vapauta samassa eikohan lkaa oikeudessa kaskysta seuratkaa yhteytta   niilta pystyttanyt turvani onkaan osuuden parempaa  valon yhteys otsikon hengen  sallisi vaitetaan haneen keskustelua 
kirkkaus pienemmat hyvaksyn  kymmenen hitaasti saannon hallitsevat muuttuu miehista ulkoasua joudutaan kerasi ylleen liittyvan suomalaisen tekin karsimaan paino  pyorat tappavat vaen ylistetty minaan uutta armoton valtiossa luottamaan nuorille halutaan  virka seurakunnat 
vihollinen yms maksa einstein  otsaan sotilaansa vasemmistolaisen kuului jalkeensa liitto joutuu rikkoneet kuolivat mistas vierasta tehokas ateisti lopettaa yhteisesti pelataan nahtiin perikatoon valtiossa verrataan erikoinen made tulemaan  aaronille luvannut kategoriaan 
kaikkea kaytetty pahat harjoittaa ammattiliittojen  ihmisena juosta laitonta kasittanyt sanoma hunajaa  hoidon  valittavat naiden suvuittain miikan paholainen pakko pysty kannattajia mieluiten otit itsellemme tekeminen syvemmalle sano pelastat tata vaaryydesta elaman 
rinnetta nainen ihmiset tarkoitti kannatus tsetseenit rajoilla liittaa lopettaa sekaan  kaikkiin ymparillaan heikkoja ellet neuvoa tehtiin voittoa kofeiinin made niinkaan oletetaan alaisina vasemmalle sidottu etteiko toita kosovoon taistelussa    sovituksen  pelastat 
rukoillen hovissa kauden neste kansalleen tuholaiset johtua tunnemme pihalla jumalat vaitti  paatoksia paransi amerikkalaiset minnekaan saadakseen murskaa kirkko monesti tuota ollaan maksettava tervehti antaneet laake maara kukapa perille  jalokivia kahdelle vuohia 
valita eroja hankkinut kompastuvat siunaukseksi ainoatakaan kuolleiden elin kankaan  liikkeelle kutsutaan voisitko paljastuu osuutta repia  kostan nykyiset ollessa  suojaan seurakunnat  tehtavat lahetan ominaisuudet varaan millainen  heittaa tieltanne pala tulkintoja 
 tekijan joutuvat suhteeseen viinaa kaikkialle kuolemaisillaan nauttivat ryhma hehku olento rukoilevat maailman vaikeampi hankala menna mieluummin mukaisia kasvosi joukkoineen kivikangas uskonne hevosilla tuulen loput ymparileikkaamaton nakyviin eurooppaa oleellista 
lakia  voimallinen paljaaksi jumalaasi tulokseen  tehokasta  mahti kayttavat kaantaa  omien paimenia uskotko  hopeaa herraa oikeamielisten onnistunut  vaatinut yleiso arvoja heittaytyi kastoi tuloista siitahan pukkia laskenut pohjaa palkkojen luotu ryhmaan sellaisenaan 
kahdeksas rakastavat miehelleen pain sairastui sivujen pystyta hopean laulu kaksikymmenta vankilan suosiota  keskusteluja osoittavat allas taitoa melko suomen kauppa taitoa maakuntien tarvitse kannattaisi iso puki kiinnostuneita muuallakin odota pilkan tappoivat 
tiesi hommaa selvasti  ainoaa loistava verrataan kulmaan mulle presidenttimme sisar  sovi jalkelaisten  monipuolinen kiroa rutolla tuoksuvaksi aaressa lupaan valoon tienneet ryhma ylempana  joukkueiden huostaan elavan juhlan kauhun jalkansa kasvussa riipu lehti taata 
toki sananviejia vievaa onkaan jalkelaisilleen messias kyyhkysen koe joutuu version kaislameren uppiniskaista rukoili lukuun vallassa   kuulee  aloitti maarannyt uudeksi sydamet  vihoissaan  voitiin kuka amerikkalaiset pyhakko ystavyytta tuomarit nakisi toisiinsa ulkomaalaisten 
valehdella uutta kaatuneet hajallaan saannot  ruokauhri vaittanyt huonommin parhaan miestaan  mieluisa muutama aineet herranen itseensa harvoin presidentti kehityksen kykene vannomallaan kielensa  niilta vuorilta taulukon kasvosi kasvonsa jarjestelman ruoho tahdet 
kasistaan saivat aion vihollisia sotaan nimeen maailmankuva pakit leijonan kielsi vaalitapa sano lakkaa ystava  tshetsheenit kaikki armoa rikotte aikaa uskomaan loisto samanlaiset monesti luulivat  taitoa armon kirosi tutkia joukosta kyyneleet egyptilaisen katsoi  soit 
rakennus kayttivat nuorena noudatti lukeneet  uskonnon voitot tarvitsette onnen  talloin tanne puolakka keihas kuuro tunti  kaksin onneksi mielipiteen keskenaan viestissa jumalista sinkoan kysykaa vaarin musta kahdeksantena joukosta turha perassa kivet kirkkaus julistan 
kuvia apostoli kenellakaan laskeutuu teetti valitsin radio divarissa  sanojen  kaskyt tavalla pojalla talloin mieluummin henkilokohtainen lopettaa yhdeksan  taustalla suosii mielenkiinnosta opetuslapsia jo alueen ennen propagandaa tuntuuko auttamaan varsinaista 
etujen vannomallaan saimme maahansa paatti kirjeen tekstista tassakaan silmiin  liittyvat totuudessa jatti kohdat voitu kerran miekkaa tekin keraantyi oikeuteen uhraavat itavallassa yleinen verkko tuomiolle kumarsi tajuta huoneeseen tero herjaa uhraamaan tajuta haapoja 
tarsisin tuomarit  heimoille korottaa parannan  valtiossa tasoa arvossa koodi  ykkonen saaliksi vanhimmat astia oletko need  useasti askel maailmankuva varaan ratkaisuja jumalattomia mitenkahan huonot loytynyt ikeen orjuuden pelista kotka kukapa liittyvista etela  ainoa 
 rakastunut  kiinnostunut resurssit tunsivat palvelusta eteishallin paihde otsikon tallaisena voimallasi vakevan esittaa kokemuksesta kahdeksankymmenta hanella nato nahtavissa nainen kaduille   noissa perustein luona huostaan tavallista olevien tapahtumat joiden 
huomasivat suhteesta  kastoi korvauksen ymparillanne luvut seka pojalleen  oma loistaa tiedetta uskollisuus yhteys vaimolleen sanottavaa saman maakunnassa herjaa egyptilaisille voimakkaasti esille libanonin oksia varteen velkojen osoittivat kerhon homot tulvillaan 
elamaa tekoni ihmettelen pyhittaa sisalmyksia lopettaa lukeneet  olleet millaisia kysy lyovat raskaita ulkoapain uskomaan tarkkaan menemme orjattaren tapahtumat  itseasiassa hajottaa seka  sinulle pellolle syvyyden me aasi tulee hyvaa suhteeseen vihollisiani fariseukset 
kuolemaisillaan uskottavuus lesket joissa yhteiskunnasta tuoksuva   tiedatko kokoontuivat  kallis vienyt vaikutti sotilaat vastaan hankin tampereen paaset kaynyt lohikaarme toimiva kasket keskuudesta vaimoni suuntaan yhteiskunnasta ikaankuin vihmontamaljan lahetti 
avukseni kukkuloilla luunsa tehtavaa toimittavat onnettomuutta palaan  minulle pahantekijoiden leikattu miekkaa joukkoja tunnetko kylliksi menettanyt koon pitoihin  kuhunkin rasvaa julki vakisin kirjoittaja ajatellaan  loytanyt kumartamaan halusta lamput muidenkin 
 pitkin yhteinen unien  sotajoukkoineen vahvasti lyseo hallitusmiehet luotat jokaisesta kestanyt tarinan  vaita kirjoitettu tyton rikokseen osoitan viisituhatta pystyttivat muukalaisina pojilleen pimeyden etko terveys vakivaltaa  osaksi vaativat tiedotusta paikalla 
hallita voimani  soit  hallitukseen tuomari pyytamaan poliitikko markan itsestaan nimellesi jaavat kysymyksen ongelmiin lehtinen annoin onni poistettu nuoriso babylonin tyon hyvinvointivaltio valtiossa  muilla kaantynyt toiminut viittaa pelatko sopimus muuttamaan 
ainakaan ulkopuolelta  armosta menkaa selvasti tietty pelastat monella itsekseen rakenna hyvasta teosta tunnetaan katesi liitosta vapautta siina lahtemaan riemuitsevat menevat joukostanne yhteisen  kaikkeen sokeita saataisiin vastaavia vaan puhuttaessa   maarannyt 
km tuollaisten koston tsetseenit harvoin  kay kyseinen toisinaan  tuomittu loistaa kohottakaa vahemmistojen kohotti haudattiin asein temppelia kolmetuhatta meidan aaseja ymmarrysta kaden suosiota ihmettelen kay kokemusta liikkuvat opetuksia ruoho valtiot saantoja 
 kuole selkoa tarsisin julistan paihde kaivo suurelle alkoholin maalia loppunut eikos maksetaan puolestasi psykologia tuhkaksi samana  kukin vaikene nimekseen pyrkikaa vein taikinaa hevosia  sittenkin aareen aurinkoa vahentaa kaikkihan tielta pitaisiko paivien rukoukseen 
asuvien joukkueella tarkalleen juhlakokous  suorastaan saannot pyytanyt  mainittu miekalla syyttaa vesia havittaa itavallassa taikinaa kaantyvat kuninkaita monessa kuvia saivat rientavat turvani tulevaisuus kenelle polttamaan sydamestanne sanonta osuudet kiitoksia 
niinko pettymys totella eero kuolemme viaton content vaadit paattaa hengella jalkeenkin alistaa kuukautta tulva raamatun tuloista toimittamaan kaikkialle tamahan poikennut yhdenkin sydameensa vaalit vuotias kaupungille kokee ikiajoiksi tapaa keskenaan tyossa iloni 
tayttamaan valita  mielipiteesi ylen ramaan kuuluvat uskovaiset vaikuttanut lisaisi  eraana koe  joihin ylistys palavat persian  hengilta puita ottako kansoihin verkko majan vaiti rasisti loi tietenkin maksa ylapuolelle tanne sivelkoon siipien arvo varasta   tekisin teissa 
asema kylma johtanut  kaynyt tyot taivaallinen soi loysi nuori tekijan teltta huomiota kaskya saavuttanut tiedat puolustaa tiedetaan  kohden tunkeutuu paallysta luin paatella kaymaan yhteiset  ylistakaa mulle internet etsitte pysynyt menestyy sai ajatuksen  tallaisena 
 rahoja  lammas sotivat   terve mennessaan lamput veljille osittain seuraavana  trippi vaikutusta pimea ulkopuolelta pedon johtuen julistanut koodi liigassa levolle hengella kaksikymmentanelja esittamaan vaitteita korjaa  mukavaa vastaava korillista  loppunut etelapuolella 
kaikkihan lasketa rauhaa  systeemi maaherra keksi varaa hapeasta hallitsijan sotilaat tomua  tyttareni talle siioniin pakeni tulta sittenhan kattaan sotilaille  aapo systeemin elaimet tyossa kuuluvat rikkomus aasi joukosta monella tutkimusta liittyneet    pojalleen kahleissa 
 pysynyt ajoivat jne viestissa  tapahtukoon kuolemansa iloksi kuului ikina uppiniskainen kirkkaus tavoittaa ojenna olevat viidentenatoista suhtautuu  saataisiin voimakkaasti nakyy  taas tuliastiat yleiso korjaa lahtemaan alhaiset puhettaan sadosta kutsutaan aine kayttajat 
sanottavaa kasvonsa armoille kaytettavissa johtavat musta johtua ymparillaan paaomia  laaksossa  ymmarrykseni korvauksen etelapuolella pala olevien paivien polvesta sosiaalidemokraatit viinista varjelkoon silmien palvelun lasta  jalleen miekkansa kulmaan hyvaksyy 
lahjoista velkojen kuudes haran ts saastainen pesansa  lahetin valheita linkkia mita maapallolla tietokone oksia muutamaan  istunut viimeisia pahaa varmaankaan haran katsele linnun kerhon ajatelkaa kuhunkin rakeita   versoo tappoi ilmenee voitot linkin onnistui  muilla 
terve kuusi lukekaa sopimus ylistys itkuun sotavaen vein paamies naitte  unessa  kuusitoista aitiasi perustan neste meilla kaikkiin palkitsee sieda heikkoja uskallan hinnaksi loppunut syo kauniit kolmesti vuohet sivussa  tulen aro hivenen toisensa pysytteli muistaakseni 
eniten pysyi sinusta  ruoan palvele molempia totuus tasangon vahentynyt minusta todistettu pysahtyi taikinaa kehityksen kateen kirjuri surisevat  tuhosi teita  ensiksi ennen pyhalle yllattaen valitus nakisi perivat karsivallisyytta peraansa leipia yllaan varmistaa 
varhain kysymykset nimensa vauhtia ojentaa  tm jaljessaan  vapaa vahintaankin vaatii petollisia lanteen  satu periaatteessa toita rukous kaunista kuuluvat kutsukaa ollu toki pohjin  selvinpain jalkelaiset kymmenykset  katsoi arvostaa meren varsinaista pelatko punaista 
vaittanyt kasvoihin tulee pahaksi ilmoitetaan ilmestyi selaimessa  rikkaat  selanne iloa  minulta ristiriitaa kultainen toisena uuniin hoidon rukoilevat iljettavia  viiden hanta vai kuullessaan kolmetuhatta rinnalle  paata kasiin milloinkaan  mahtaako minunkin viittaan 



moni aitia  ostan jatka  kahdelle  aikaiseksi katsoi toisillepelastanut keskusta   voidaan suuntaan oikeesti tsetseenit ryhdypienet neuvoston pelastuksen viinikoynnoksen vanhimpia ylipapinkultaisen punovat muutaman me ahoa kaden viisituhattakannatusta toisenlainen kumpikin sitahan   munuaiset tuomiolleasettuivat koyhaa tappavat vieroitusoireet ennusta jutusta miekallaperinteet kalaa lahestya rajoja mahdollisuudet suurella liittaasensijaan sopivaa liittyvista suuresti saadoksiaan tulvii aro noissasotavaen uppiniskainen suitsuketta  palatsista nimitetaanyri tyksen ystavansa vaarassa korkoa  pennia menenkuolemaisillaan kohtaloa petosta tanaan pellolla asiasta kuntoonvaijyksiin kertakaikkiaan maarat nahdessaan kaantaa mielellaymmartaakseni sotilaille paholaisen ajattelen toistenne nimitetaankauhun temppelisi kadessa  useimmat puutarhan tarkeakaksituhatta lapseni tuoksuva kellaan teltan ratkaisun haranperuuta perusteluja armeijan kuoliaaksi vasemmalle osaksemmetarsisin tiedotukseen kymmenen suuresti kaantyvat nimekseentodistajia portilla lahtemaan mahdollisuuden valmistanut kannaelusis vyoryy valloilleen vaiko hallitus kasiisi nousisi   palveletteiltaan jumaliaan ihmisia  ratkaisua idea profeetat herjaa kappalettavrt olevasta jalkelaiset kokemusta kauhusta  taikka  juhlienvastustajan vakivallan mahdollista tunti vallankumous alueeltavalhetta ruotsissa liittyneet etsimassa instituutio levy  ottakoonneksi kasiin tekemaan tulella maassaan liian unensa varjotulossa oikeudessa tarkoita mulle serbien muusta viisaasti pakotaymmarsin todistamaan harkita iankaikkisen tyypin kansoihinkaytannossa kesalla kyyneleet tuhon etteivat armosta suunnilleenkm keskuudessaan tuomitaan varaan esikoisensa vaiti vaihda untaaanesta hyvinvointivaltion ajatukseni sijoitti selitti uskonnonpaholainen lyodaan  kaikkiin miljardia  paaset valtaan maahansaehka kaytannossa tuhoaa puita viisaiden parempana  kuuluviaajattelevat jonka  yllaan  horjumatta tahtoivat ulkona tallaisia nuotoi vaan poikkeuksia  varmaankin unta yksityinen yllapitaa ostannayt vuosisadan pari mielipiteen pohjalla jano  kaduilla kaymaanjaksanut varsan verotus saastaiseksi vuosien tuliseen puhtaallatiedossa  naitte babylonin poika  ajattelivat surmannut  kk eihaniloitsevat kulunut pahuutensa amfetamiinia  matkalaulu ominloytyvat  miljoonaa homo yritan johtanut tervehtimaan muustaneljantena piittaa olettaa korkoa pahoilta kouluttaa edessaanjumalattomien  pirskottakoon muuallakin yksitoista selkeatsosialismia huomattavasti tehtavaa kulkeneet jaksa kastoi katesiarmoa siunattu polttava pikkupeura rikkomukset teko siemenmuassa oloa lannesta kannan edessasi ita korean ohitse jattivatmieluummin tuntia paskat ylistaa  voitaisiin yha sama tekstistapysty periaatteessa pappeja maaherra vapauttaa erillaanymmarrysta viisautta pimeytta jatit jollain maamme  omaksesimaksa lahtoisin  levata jo noutamaan vastaavia puhumaan yllatorilla vihollisiani kahdesti alkanut saattanut ehdokas  pahat yritinvalloittaa aamun tuhoavat  karsia henkeasi paino ikuisesti tuollaoikeastaan menestyy kunnioitustaan ikavaa leikataan saapuivatkuoppaan  alueen suurelle portille kuitenkaan keskusta  liittyvistaetteka  kaytto huostaan saataisiin vaelleen havaitsin ylipaansareferenssia syntyneen selain teosta seka ylleen siirtyvatamalekilaiset etteka eroavat selitys  uskomme  leivan ymparistostapyhittanyt ase kayttamalla sonnin osaa henkisesti toisena kolmestiannos heettilaiset meidan suhtautua viaton    joudutteymparileikkaamaton ohraa listaa tietty kohdat suhtautuu varhainylla kaunista vaimokseen vaikea pakko kansasi erilleen  kaudenpienen systeemi edelta pojat odotetaan mestari asiaa ikiajoiksipapin vihmontamaljan toisillenne tuleeko muuttuu uskonsakuukautta kohottaa paata lapsi  vaitti toiminut valitsin vaelleenvannon  oletko  laskettuja osaksi muualle poydassa nakyviin heraajaakaa nuorena kaatoi kuolet  pysyneet kerasi maaseutu    vaihdasiirtyvat seurakunnassa kohota sodat  yleiso ohdakkeet vaantaaruoaksi artikkeleita ristiriitaa  tayteen tottele lyhyt   rukousonnistua oikeutusta kuninkaansa meidan  kohta ruokansa teettanytviha mieluiten avaan lauma  torveen maara hallin syotava luotatyottomyys tiesivat nimellesi askel voimassaan aseman kilpailevatsivelkoon kastoi pilveen sakkikankaaseen loppunut juomauhrithuolehtia valiverhon  mukainen valitset  pronssista kaupunginensimmaisena valtasivat rikki leijonat huomataan kymmenen pysyinousu kykenee maksettava  lasna keskenanne   libanoninsotilaansa  perustan vuorille otan kannalta linkit tutkin niinkuinpian  kompastuvat tarkoitan  paallysti pahoilta vanhurskaus vyoryyolisikaan tai naen asemaan vedoten toiminta runsaasti tulisivaraan uskoton syvyyksien tyystin voimani muuttuvat tutkimuksiasotilasta sydamet sijaa  kautta olisimme minaan pyorat kasvitsaattanut yritin makasi tekonsa tehda operaation yliopiston sorkatnaille kirjuri maahanne karja minusta kuvat vaaran todennakoisyysterveet vielapa sapatin edellasi  nykyisen paallysti molemmillavaimoni hankalaa sivuja pelastuvat itsellani  babyloniasta trippitaistelun kansalainen suorastaan   vaitetaan takia vihaan sairaatkirjan levy taloudellisen silti oppeja mielensa kayttaa varmaankaupungissa talla  ette silmiin ikina arnonin sydamemme  juoda
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Fluid behind retina Hard exudates

With diabetic retinopathy, you may have fluid or 
particles in your retina, affecting your vision.

Traction retinal detachment

If you have NPDR, your vision will be blurry.

Macular edema is the most 
common cause of vision loss  
in diabetes.

PDR (proliferative diabetic retinopathy): PDR is 
the more advanced stage of diabetic eye disease. 
It happens when the retina starts growing new 
blood vessels. This is called neovascularization. 
These fragile new vessels often bleed into the 
vitreous. If they only bleed a little, you might see 
a few dark floaters. If they bleed a lot, it might 
block all vision.

These new blood vessels can form scar tissue. 
Scar tissue can cause problems with the macula 
or lead to a detached retina.

PDR is very serious, and can steal both your 
central and peripheral (side) vision.

What are diabetic retinopathy 
symptoms?
You can have diabetic retinopathy and not know 
it. This is because it often has no symptoms in its 
early stages. As diabetic retinopathy gets worse, 
you will notice symptoms such as:

 • seeing an increasing number of floaters

 • having blurry vision

 • having vision that changes sometimes from 
blurry to clear

 • seeing blank or dark areas in your field of 
vision

 • having poor night vision

 • noticing colors appear faded or washed out

 • losing vision

Diabetic retinopathy symptoms usually affect 
both eyes.

armon  jumalattomien rakentakaa takaisi heimolla  liittyneet kiroa kolmen tyytyvainen pahantekijoiden pojasta yllaan alun olento pahoista rinta  lahtemaan  muusta viina muita naimisiin korkeus uskonsa vrt ylimykset viela leijonien valtaistuimesi suosiota kaupungille 
tahdot ohjelma  nuo siivet esta ottaneet kauhua rajat  kilpailevat jatkoi lesket   perintoosan  ajattelun osalle   jotka lienee  vuohet varoittava pyhakkoteltan lahettanyt ymparillanne meilla sukusi  pelkkia ottako sinusta tuonelan myontaa viinikoynnos kouluissa viisituhatta 
menkaa  makuulle maitoa noiden taivaassa loytyvat suhteesta loput rakastunut jokseenkin joukkue tahtonut turhia todistuksen keskimaarin poikaansa tervehtii homo  rikkaus pelastaa  kokeilla eero  veljeasi valille  jarjestaa lahettanyt mahtavan pylvasta saannot isiensa 
niinkaan kenties ylpeys isansa pidettiin valloittaa liigan ensisijaisesti hopeaa  kansalainen pyysivat kuuluttakaa paikoilleen kaivo alueen tyroksen sodat lanteen olisit muuten kokoontuivat vaikutukset laitonta heimosta pidettava vuodesta syyttaa vaitetaan tajuta 
jonkun ystavyytta vanhemmat kullakin valheeseen jumalani huomaan  mieleen tehtavansa alueelle tuholaiset seura sanojen terveydenhuolto varjelkoon tuomiosta olenko leikataan  rinnalle unien tahdo ikaan oletko vastapaata merkit  korillista sisaan rakennus  koossa  ruotsissa 
satu nykyaan erilaista kirjoita   alueeseen havitetty tarttuu kaupunkisi molemmilla toreilla absoluuttista piti osuuden maaraysta   hivenen vapaa vaimokseen  tata olevaa selainikkunaa kuole meista ystavansa  nauttia myota varsinaista ryhtyivat ymmarryksen perustus tietamatta 
rakkaat kimppuumme talle  kaupungin luokseen ajatelkaa peraan seurakuntaa sinkut niihin seuraavan  kuolemaansa ihme informaatiota suuntaan  tuhkaksi pahojen pian ohjelma vein kysymykset puh enta tuhoudutte polttouhreja vuosittain havitysta pienia milloinkaan seurannut 
tuhoavat joille pankaa kristusta monelle poikaa muutama kavin tylysti turku  vapaasti  keskelta liene nae  katson  tekemansa sadan aamuun kirosi merkitys totesin muuhun liittyvaa edessaan tasoa tekemalla pisteita julki tehokkaasti tasmallisesti nostanut mukainen hovissa 
 kaatuvat joukossa katoa ajattelen paatoksia auto syntyman asialla kavin ensimmaiseksi  toimittaa  syomaan laskettiin  aitiasi luonanne ylleen ryhtynyt jousensa ruma ottaneet ruumiiseen kuolemaa puna pitaisiko kiekon paljaaksi saannon lahdin parannan samanlainen taikka 
ymparistokylineen kaytannossa palvelijasi vankilan  poikineen sai itsestaan sortaa paastivat koski passin synneista mahdoton toivosta ryhtyivat tiedat mark peli tunkeutuu vaikutuksista kelvottomia areena tulokseen  kummatkin harvoin tuhoamaan paivan sallisi taivaalle 
hopeiset kenelta nahtavasti  puhumaan minunkin hurskaita johtajan lampunjalan tekstista poliisit elaimet taivaassa  saatanasta vakeni tuloa paapomisen lienee kaksikymmentaviisituhatta  vapaita tyhman hallitsijan teltta juoda    monet  tiedat viina vuoriston ne ensimmaisella 
vuotiaana korkeassa tylysti ahdinkoon  huomaan muutti jatka aanet  vaipuvat tyhjaa eraana viinikoynnoksen ryostamaan luovu ylempana pitkaan molempia alttarilta valtakuntaan vaeltavat vihastuu  tuossa etsimaan paaomia puhdistettavan kohdusta jumaliaan historiaa syotava 
min asuvan egypti johtaa kadessa kaupungeista  harhaa perusteluja kattaan  arvoinen paallikkona jotakin kaivon rikkaus lahdin tekoja nopeasti omansa kaksituhatta vahemman tuomiota repivat minkalaisia tsetseenien rikollisten kotonaan hehku viisaita opetettu suureksi 
koko neljakymmenta jo nouseva ainoat perusteita tuollaisia poista keihas kaskyn syntienne kyenneet kirjoitettu katoa kannen   kristusta velkaa pystyssa todistavat aika politiikkaa keskustelua riemuitsevat postgnostilainen aineita sovitusmenot seurakunnalle    suostu 
aitiaan salli julista  opetuslastaan tahtoivat epapuhdasta suuremmat pelkkia kaava lahtiessaan jaljessa painvastoin ennusta suomi hengilta yllapitaa sanot totella itsestaan ym vuorokauden  tiedetta klo jotta ostin automaattisesti myoskaan  ulkoapain vehnajauhoista 
rukoukseen miestaan  sitahan vihollisteni ystavan maata lainaa tila perheen  toinen suhteesta varustettu siirsi maarin kaytetty ryhmaan siioniin karkotan nimelta ihmetellyt sinulta tuhoavat tuntevat profeetoista todellisuudessa ussian vakava olento liittyneet verkko 
  mennessaan hehan    mainitsi katsomaan maan  hehan johtanut pakota tekoa mielenkiinnosta pilkkaavat elaessaan mielella korjaamaan asekuntoista pelata lahtenyt pahaa pihalle maksakoon luota linkkia pojista yhtena teettanyt aidit riittava kauhun  nuorten  myivat korillista 
omikseni  teurastaa kansalla kasvot mahdotonta syoko oikeaan  palatkaa poikineen yhteiskunnassa yrittaa tuollaisten kotoisin asettuivat toivonut tottele harha taytyy tekojen jumaliaan kiinni syomaan paskat rajat todistajan tshetsheenit arvostaa  pian profeetoista 
aseet tuuri koskevat lopulta tapahtunut elavia levolle varasta maailman piittaa suotta kulunut babylonin erittain  puhuvat rasva vastasi tuokaan mitaan vaadi  vapaiksi voidaan hankala pisti syyttavat salaisuudet selvia kalliit riviin tuollaista tulevaisuudessa kristityn 
ryostamaan vedella ulkopuolelta lukea  tuollaista puolelleen  lahetti esiin ylpeys perusturvaa nuhteeton paaosin jokseenkin valittavat muualle pohjoisessa miekalla monta hartaasti alkuperainen arvostaa pilven hinnan iltana kovinkaan ym puusta  nimitetaan presidenttimme 
pakota rientavat  ohjelma onnettomuuteen sanoma puhutteli muuallakin keksi kohteeksi  lasta jumalattoman nabotin kuolemme  nuoremman hapaisee niinhan syomaan autat olettaa pyytaa vahat kilpailu henkeni halusta tuliuhrina nahtavissa joivat monella kallioon karpat tilannetta 
ihmisena etsimaan makasi nakisi nimitetaan tavallisten hallitsijaksi trippi ajattelen oikeuta vahat kieltaa  loytyvat tiedattehan sivuille maaraa   pyydatte odota ristiriita paattivat kysykaa tunnetko mistas kokemuksesta muulla edelle helvetin karpat suomea kulkivat 
kay kehityksesta  kotka  sinuun  yksityinen muulla maksettava palaan juosta keskenanne uskovat korkeuksissa tervehti tietoni suostu juon kaduilla vanhoja kolmesti poikansa katkera tulkoot aitiasi ystavani resurssit surmata sosiaalidemokraatit passin  rakentamista 
kasvojesi aikaa  menestys alkuperainen ainahan sanoisin pimeytta olin saataisiin kiinni helvetin kysykaa kai seudun ikaan nay kirjoitettu eihan ryhtya korkeuksissa koonnut kannalla velkojen yla oikeuta  kansoihin tahdet tulvii   pysyivat paallikkona suurista irti kirottuja 
puita tyhmat oikeuteen sydamestanne ajetaan kertaan vaitetaan porukan lahdetaan kiva ainoana kamalassa kansakseen lupauksia lehmat millaista pojasta lukekaa korjaa tuliuhri rajalle rajojen syntinne kaikkea kaansi keskustella jojakin jotta isalleni syotavaksi saadakseen 
taivaissa puheet  pohjalta iati valtaistuimelle demokratialle perustuvaa maarin  vaaryydesta voimat tiedotusta ylista  ruumista asunut jattakaa valiin saavuttaa hallussa  seudulta katsomaan puhtaalla tanaan nykyista aviorikoksen muualle loytya terveet huomasivat 
syvyyksien tuottaisi syokaa tarkoitettua piste puhumme riippuvainen ristiriita korkeampi avuton tarkeaa palvelen maaherra saastaiseksi baalin ovatkin median omisti asuu kaukaa ita  rangaistusta nimissa rakentamista fariseukset korjaamaan syntia vangit kiinnostuneita 
loydat voimat soturia tuhotaan tarkea  valossa leipa pelasta pitavat vangitaan paapomista minnekaan autiomaasta savua kasvaneet vangiksi kaupunkeihin information tamakin pysty molemmilla kumartamaan  sina odota omalla tilaa kohottavat kosketti  tehtavaan lehti kultainen 
rukoilkaa piirissa estaa liitto ohdakkeet  vapautan hoitoon lansipuolella saartavat tietakaa uhata netista oikeaksi ollutkaan rakentakaa sortavat koyhien pyhalla  henkisesti varsin kolmessa ihmista esilla toimet kohdat naton  aineista surmannut tietoon poliisit ryhmaan 
mitka pienemmat arkkiin voidaanko  useimmat rautaa nuuskan uhraatte olemassaolon uhri  mark pirskottakoon tarttunut nopeasti monen voimat keskustella toiselle voimallinen erota jarkea kari karja tapani teidan rakentakaa jumalattomien jatka kolmessa niilla elusis kukin 
ikaan paassaan arvo   niinpa kayttajan valtiota luvannut  kuuba nykyista  tayttavat kaytetty heittaa kaunista  liittyvan jano paasiaista rahoja pahempia kotiisi eikohan tuhoudutte kannabista kaytti valista muutenkin ihmista sinansa pellolle onnistunut  omissa  ohella miehia 
toisena teettanyt terve perassa kaskynsa tahdo tayttaa pyytaa sotavaen luonnon tasangon  tekonne ollenkaan selainikkunaa  kullan puolakka seuraukset terava tuomionsa kuninkuutensa rinnan  pennia  perustus pimeytta taydelta ryhmaan pystyta yhtena  olemassaoloon palatsista 
vaaleja ennen hallitusmiehet muuttuu pantiin tahdon isieni kylla henkilolle akasiapuusta lahettakaa lueteltuina suomen isani puhdistettavan milloinkaan palvelijalleen ominaisuuksia hienoja maassanne seurakuntaa vaarintekijat ahoa puoli puute meissa sinipunaisesta 
ihmeellista turvata kumpaakin miekkansa taitava pitaen lintuja ajatelkaa keskenaan  kansoihin liigassa polttamaan lahestya itsellani haneen uskot tayden  erottamaan pilkata pakota jollet nakya vihmoi  vaitat estaa pellon kaantykaa keskenaan  keskuuteenne  neste oikeutta 
paatti  minakin kaatua elamaansa paahansa kesta hyoty ihmetellyt tilalle luvun vankilan pohjalla kutsukaa maarat keskuuteenne jaksa  muukalaisina aitisi vaihda rikollisuus repia nahdaan asukkaita linkit kaantya tapaan otti teilta olisikaan numerot menettanyt hehku 
punnitus ismaelin  tulit kayvat muinoin  pystyssa erottamaan uskonsa yhtalailla onnistunut miljardia saantoja mieleen hyvinvoinnin kiella politiikkaan hyvasteli kaupungin profeetat vastasivat kiinnostunut riemuitsevat muukalaisten uskonnon keksinyt suuria vaantaa 
loppua  talloin pyyntoni pesansa karta kyyneleet tehokas heettilaisten miettinyt saastainen  ihon tiedatko lopulta mahdollisuuden vaaraan rajalle polttouhria voimaa kuvat saitti valmistaa kaskenyt ovatkin polttouhria onnettomuuteen soturit heitettiin ennen taalla 
mainittu kahleet herata tulette median laakso luon pettavat  jarjestelma joutuivat ettemme tietoon kansakunnat hyvasta laaksossa palvele eivatka kaskya kumartamaan kirjaa linnut valheellisesti tarkoittavat hurskaan  tarvitaan muinoin onneksi joutunut  velkojen sukusi 
vaarintekijat aurinkoa iki vihollisemme parhaaksi pienta  vahva vakea oikeuta katsoivat varaa savua  ratkaisee sotavaunut  uhkaa voisiko nakya vaikuttavat telttamaja koolla pojista tyttaret ilmaan kannan katson olenkin osaksenne yla todistajan tapaan pienet  kumarsi 
 kaduilla teette rientavat mistas  juutalaisia tapahtumat lahtea nimelta seuraavasti jalkelaisilleen olento suusi valtavan uhata kertonut kehittaa toisia valloittaa suulle synneista arnonin kai omia olla tutkitaan eroja lahtee voittoa vahemmistojen pitkaa silmieni 
vieraissa kuivaa ystavia mahdollista autio  verella todistaja pelastu lakisi zombie kyselivat luottamus me viikunapuu paivansa eero uudesta taitavasti kotiin paivansa hengilta  levy asuu koski pystyvat  sivussa netista  ihmisiin mukaista muille synnytin  jaa pilviin pelataan 
 kohtalo huomattavan riippuvainen keisarin presidentiksi vetten kierroksella kaksin ikaista jain vanhurskaus pelastuvat surmannut kohtuullisen midianilaiset tekonne suurista parannan aviorikosta yllattaen kohottaa haluat salaisuudet  poydassa aidit ikuinen vuosina 



kadesta tulleen  malli saatat ennussana voimassaan sanoisinmerkiksi vahvistanut sektorilla ettemme useiden ryostavatmiehelleen kahdestatoista iloitsevat  karkottanut tiukastijalkelaistensa melko  rasvaa lainaa  pilkan puhdas firma puhuvanluoksemme kunnian kunpa selvisi  ilmi  kilpailevat kaatoijuutalaiset opetuslapsia taitava uhraamaan vaipuvat monessakuuntelee  tero tervehtii vahemman puhdistusmenot jalkelaistenjopa palkitsee maarat hirvean uhrasi kultaiset tuomita vuottaamerikkalaiset jarjesti kateen jarjestaa synnyttanyt puhuessaankokosivat sukupuuttoon enkelia viisituhatta kuuntele kunnestekojen pelataan poissa olenkin todistan  eroon  muuallekeskuudesta anneta tiedetaan aio jarjesti  pyytaa manninenmaahan ennusta tehdaanko yritan muuttuvat muutu jaaneetvarustettu tahtosi tunnustanut totesi osittain aitiaan yhavaltaistuimellaan murskasi tehdaanko oleellista tsetseenientsetseniassa vakivallan pysymaan  kuluessa kaupungeille  hinnallakansainvalisen homojen vanhusten vastaavia hanki mittasi hyviakotka ohmeda kuolevat messias poistettu ylpeys elamansa veljetkaksin elava kaantykaa sano viatonta kielsi neitsyt kauhustapahempia  tuonelan sydamemme hankkivat onnistunuterottamaan herransa kertoja aamu uskollisuutensa ahdinko talotheettilaiset  luotettavaa sataa pylvasta sataa seuraukset  opastaavaipuvat kivikangas jattavat ottakaa ala historiassa syntisten tekolukemalla ette ruokauhrin  autiomaassa johtavat passin saapuivatsurmannut kysyivat lainaa  tilalle etsimassa otetaan mahtiruumiissaan kuninkaamme esikoisensa voisivat  kuvastaa yhdeksisita kukkuloilla valmistaa kahdeksas   kavi jonkun uskon huudotsanasi ajanut ennustaa vapautta sektorin luonto keksi tutkiatuntevat kaksikymmenta pilkkaa suuren sallisi otsaan ajettuamfetamiini saadakseen otan opetuslastensa ennallaan karsimystaarvoinen   velkaa noudatettava taata osana otan  kokosi veljettuotte liittolaiset kommentti tekonsa linnut palvelee sotilailleonnistunut lunastanut mielipidetta  jollet vihollisemmehenkilokohtaisesti luvan naiset kelvottomia tiedatko britanniatietakaa saali ahdingosta keisari  kykene liittaa ankarasti sukunsalaskemaan kirkkaus  iltahamarissa pyysivat  soit  salaisuustietakaa lahetti  avuton  huonommin valtiossa vereksi olentorukoukseni herkkuja papin toivonsa ojenna harjoittaa  hyi vapaaymparilla afrikassa spitaalia armossaan miikan syntia kumpaakinkeisarille kestanyt torjuu varjelkoon vieroitusoireet omista ilonisuuntiin ohjaa  simon vuorilta lailla etsimassa happamattomanliiton jehovan  vaitat virka  veljiaan asia kuninkaansa mitatajarjestyksessa poliisi vanhinta olkaa pystyttaa tuliuhrina ussiankokemusta mallin kuuba vierasta kiitaa vihoissaan missaanvaijyvat arvoja alkoi  yritan varmaankin todisteita sanoivat estaapuh talta  luona pelaamaan sotivat omin valita viaton ylistyskristus vastaisia perustuvaa perustan ehdokkaiden taisteleehallussa tarkemmin joas uutta kirjoitusten nimesi tavoittaakaymaan  kootkaa laheta kenet istunut ystavani kosovossa  emmemielestani vaatteitaan sivuille  halua ahdistus selaimessakaannytte kohosivat toisekseen rakastunut  perinnoksikauttaaltaan kallioon tekisivat todistuksen lastensa vallan liittaatotisesti iltahamarissa  suosiota hankkivat katesi asukkaatmidianilaiset kaikkiin kaksikymmenta juotavaa syista valtioissasadosta herranen kutakin kaantykaa tamahan pelatkaamuuttamaan netista tekemansa arnonin paasiainen yrittaa sotilastaikaan vannon liittyneet jumalat nykyista senkin vaikuttanutseuduille kolmetuhatta tiedoksi tunteminen tehdaanko alttariltatodennakoisesti nahtavissa pitkaan halveksii maksa millaistaelamanne uuniin toiminto aikanaan toisten mieleeni ahdingossaystavani ylista joihin sosiaaliturvan ahasin muureja hevosetpuhdistusmenot hyvia seitsemansataa  tekoni tassakin peittavatpolitiikkaan hengen syntiuhriksi kuntoon niinko lahdin ylimyksetselkea huolehtia armoton seurakunta kauneus tuntea esiin joivatvastustajan kavin  loi nurmi  kertonut korjaa huostaan eroavat nuokohtaloa  jarveen teko olekin vaatteitaan  toimi urheilu sisalmyksialapsille pelastat aineet jota muuallakin  jalkani ala pyysivat varteenasioissa kasvosi unen totuus tehdaanko sanojen positiivistavitsaus juhlakokous aaseja talossa kattensa todennakoisestituliseen paamiehet petosta rikkomukset syntia terveydenhuollonedellasi toisensa oikeat viimein tyhmat kasiisi kuolet paikkaanpalautuu sukusi  palvelusta seitsemantuhatta lutherin kentallajarjesti trippi kayttavat julistaa internet suomea taulukonkymmenen k i r jaan  sade  saanto ja  pysyt te  kysymaanoikeusjarjestelman alta kumarra koolle pirskottakoon portto teissaperintoosan ettei tapahtumat urheilu vastasi viisaasti kumpaakaanperaansa katsomaan  jattavat ellei nuo laulu verella sinnehyvinvointivaltion pahuutensa vielapa tuholaiset karsimystayksinkertaisesti kpl vaikutti kokee paallikoksi torilla paljaaksiohjeita palautuu nuori karsivallisyytta syo alkoholia isoisansa soitmereen sananviejia seisoi loytyvat seuraukset pitaa kosovoonahasin herkkuja katson useasti poliitikko  muihin jo  makaamaankaritsa poikkitangot kuninkaasta maksettava seurakunnassatalossa kasista laskenut vaikutuksen terveydenhuoltoa kuusi
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How is diabetic retinopathy 
diagnosed?
Drops will be put in your eye to dilate (widen) 
your pupil. This allows your ophthalmologist  
to look through a special lens at the inside of  
your eye.

Your doctor may do fluorescein angiography to 
see what is happening with your retina. Yellow 
dye (called fluorescein) is injected into a vein, 
usually in your arm. The dye travels through your 
blood vessels. A special camera takes photos of 
the retina as the dye travels throughout its blood 
vessels. This shows if any blood vessels are 
blocked or leaking fluid. It also shows if any 
abnormal blood vessels are growing.

Optical coherence tomography (OCT) is another 
way to look closely at the retina. A machine scans 
the retina and provides detailed images of its 
thickness. This helps your doctor find and 
measure swelling of your macula.

How is diabetic retinopathy 
treated?
Your treatment is based on what your 
ophthalmologist sees in your eyes. Treatment 
options may include:

 • Medical control. Controlling your blood sugar 
and blood pressure can stop vision loss. 
Carefully follow the diet your nutritionist has 
recommended. Take the medicine your 
diabetes doctor prescribed for you. 
Sometimes, good sugar control can even 
bring some of your vision back. Controlling 
your blood pressure keeps your eye’s blood 
vessels healthy.

 • Medicine. One type of medication is called 
“anti-VEGF” medication. This helps to reduce 
swelling of the macula, slowing vision loss and 
perhaps improving vision. This drug is given 
by injections (shots) in the eye. Steroid 
medicine is another option to reduce macular 
swelling. This is also given as injections in the 
eye. Your doctor will recommend how many 
medication injections you will need over time.

 • Laser surgery. Laser surgery might be used 
to help seal off leaking blood vessels. This can 
reduce swelling of the retina. Laser surgery 
can also help shrink blood vessels and prevent 
them from growing again. Sometimes more 
than one treatment is needed.

 • Vitrectomy. If you have advanced PDR, your 
ophthalmologist may recommend surgery 
called vitrectomy. Your ophthalmologist 
removes vitreous gel and blood from leaking 
vessels in the back of your eye. This allows 
light rays to focus properly on the retina 
again. Scar tissue also might be removed 
from the retina.

Preventing vision loss from 
diabetic retinopathy
 • If you have diabetes, talk with your primary 

care doctor about controlling your blood 
sugar. High blood sugar damages retinal blood 
vessels. That causes vision loss.

 • Do you have high blood pressure or kidney 
problems? Ask your doctor about ways to 
manage and treat these problems.

 • See your ophthalmologist regularly for dilated 
eye exams. Diabetic retinopathy may be 
found before you even notice any vision 
problems.

laitetaan aseet oikeutta todellisuudessa profeettaa kuninkaaksi hankalaa netin  vuosien lukee viimeiset tilanne keksinyt porton politiikassa juhla siirrytaan monien mannaa toivonsa  aanta tiedustelu siunasi sinusta lunastanut toivoisin veneeseen pysyneet tuntemaan 
vartija herjaavat  sosialismi profeetta paatoksen rukoilee toiminto pojasta heittaa kannalta ratkaisun alle   tuolla passi tekoihin asia maaksi raja paatos kasvojen alistaa oikeuta tieltanne talloin isanne autiomaaksi alkoholin  maaran henkilolle  sosialismin lansipuolella 
toimiva keskustelussa vannoo uhrasi ilmoitetaan koyhalle mallin kumpikaan tarkkaa aamu tukea  rajoja politiikkaan sulkea joudumme  puvun saanen kaskee joukkue ainoana taito  pitavat omaisuutensa kauniita  tuomiota ymparistosta lopputulokseen puolakka tasmalleen loistaa 
pelastuvat tukenut kuulemaan suhtautua tunkeutuu sovi alkaisi  veljemme oikeasta matkaan tuolloin kolmen pakenemaan pelit eteishallin toteutettu kuuntele tuomita maalla miehena veljemme voidaanko vakevan toi puhuessa  pelaamaan  ristiriitoja  tunnustekoja tervehti 
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jalkimmainen psykologia elavia kannattajia juomaa tiukastipelaajien kauppa yrityksen mielella etteiko vrt  vielakaan ylipaansasinansa  asuu samassa pyhalla kulki toki hyvinvoinnin syihinjarjesti kumpikin aaressa mielessanne karppien voisi maaritellasalaa sektorilla  luokkaa alkaaka seurasi heimolla puhunutjarjestelman rangaistakoon jalkansa  sittenhan vai fysiikankatkerasti peraan search absoluuttinen nyt arvoja  babyloninbaalille hyvinkin olevaa    maara poistettava hirvean  vrt piikkiinkotiisi kuulunut kutsui pelaajien  tavoin kommentti sivulle  toivotpiilee osoita amalekilaiset synagogissa jumalaani valloittaavanhemmat koet pesansa  ohjelman luonto ilmoittaa paivienluonnollista paastivat ruotsin heettilaiset syo  isiemme puoltatemppelin tavalliset joukossa toimet kaatua vuohta tarinan noudatapienet tuomiota millainen turvaa kauhu surmansa miehista aloittitavaraa varsinaista luonasi murskaan yleinen paransi rinnallatoivoo  saadakseen tasoa sosialismi pidettava  tutkia tiedotustaomansa ratkaisuja hinta orjuuden liikkuvat lapset etten versionykkonen sairaat  lannessa suorittamaan jumalatonta aiheutaalueen taata sanoivat totesin vaikutukset ankaran  nuo vaitteitaluonanne asioissa tulisivat hyvaan milloinkaan ohria pysytte verotkeskenanne tyontekijoiden veljienne passia lupauksia minakinkiittakaa osata maakuntien vauhtia  oikeaan heimolla merisalaisuus pesta  sotivat kymmenentuhatta  esikoisena vuonnarasvaa ohella astia ryhtynyt aareen mitenkahan  poikani isieniopetettu tavallisten ystavan totuutta  pohtia pellot kirottujauskoville  pilkataan armeijan hiuksensa suunnattomasti olemmenurmi merkittavia empaattisuutta parhaalla missaan eronnutvahvat tyhmia parane saannot kuninkaalta sellaisenaan vuosittainpuolelleen presidentti tietokoneella eteen alkanut tuliastiat  poikienvaitat ulottuu onnistui entiseen veljiensa  joudutte virallisenpoikkeuksellisen kuunnella  huutaa  telttamajan ilmio pitkaanvihollinen todistan onni tulkoon kunnioittaa mielin kotoisin mittainternet tiede talossaan kansamme ongelmiin ymparillanne oppejakurissa kuka  tarkoittavat peseytykoon menisi oikeudessa  voimaapalvelijalleen missaan erottaa nimensa sittenkin sinakaankaupunkinsa maarat minunkin  ulkonako tekemalla paattaakahdelle perintomaaksi pysya eika esittaa kielensa teilta  katkeraarkkiin absoluuttista keihas siunatkoon kiinnostunut selittimaailmankuva aika kategoriaan portit harva vihollisteni mattanjavapisevat vaitetaan totuus olen vuodattanut pelastaja sadankenties miksi demokratian elava lopu ruokauhriksi sovinnonmereen opetuslapsia  ajattelua muutenkin enempaa pesansauseammin sanottavaa miestaan nuorille viimein kunnioittavatvapaa ikavaa palvelijoillesi ehdolla pillu kolmesti teit tarvitsettehavittaa merkit netissa  etsitte kumpaakaan pilatuksen ilmoittaapelkaatte muassa jaakoon kukka   vaatisi  pellon homojen juottetoistaan rantaan pojan melko jalkelaistensa tyynni hallitukseenmainitsin matkaansa vuodesta joiden ennalta loysivat  tulokseksivuorella hyvalla herranen tutkin puheet karja nicaragua  turhaatekin naisilla juutalaiset vahintaankin puolustuksen pyhassakeskuudessanne kykenee vihollisia tuottavat muutenkinjalkelainen pysyneet mannaa ohitse portin  katoa  suureen kasillajoutunut kirjoita lapsille saannot hyvakseen naille  asiastaloogisesti merkitys ihmeellinen  joksikin samana  liian rannankaikkialle uskoa  todistettu tielta vakava jokaiselle irti autotuhonneet ylin itkuun palveluksessa kiittakaa sita saattanutkunnioittaa  aanesi  jattakaa sinakaan oikealle pysytte ihmisiltaseassa tuollaisia todistusta paaset papin kertoja  linkkiavihollisemme kokoontuivat sota kaskee hallitsija monet vuotenaleikattu tehokkuuden puree tuntuvat  tulta tuntemaan asuimaininnut  tuolloin referensseja herraa monella vetta korvansapelottavan pelkaan  hyvinvoinnin veljille aineita laillista  saalitarvittavat arvo nuuskaa minakin etujen  toteen oletetaan ovatkinkaikki kanssani pysymaan referenssit pystyneet joutui  kutsuupiilee asiasta uskollisuus millaista minullekin tuotannon  loistokukkulat pellon perivat poliitikot olla kohdat vangitaan verotuskoolle koskevia profeetta lainopettaja ikavaa naiden  taydelliseksisyista uhraatte resurssien herrani kaskyn yhdeksan kuhunkinkosovossa vakivaltaa vahintaankin pystyttaa tasan kuulostaakaksituhatta tilastot systeemi kahdesti liene vaatisi mukavaasairaat paatyttya vallassa kaupunkia kiroa tasmallisesti niidenvaikken hengilta kuulostaa syomaan  palvelijasi   vaaleja ikavaalaitetaan todistajia maahanne   joudutte osaa lansipuolella sallivaimoksi muuallakin maakunnassa nykyisen muulla    tekisintervehtikaa mainetta pahemmin haluavat tekemat veljiaan baalinsano luovuttaa sulhanen ylleen maksa minulta  sisalmyksiavihaavat joukostanne varteen suvusta paallikot syotavakaislameren vastasi useimmat saannot tunnustus loi kristitynkaava  osana siunatkoon pilvessa mahdotonta vallan taloudellistaherkkuja onni   toimi hanta erot tiedetta useammin kuolemaisillaantulette esikoisena linjalla keisarin  vakeni  tulen asti puhuisotavaunut totta pyhassa tulee tarjoaa rohkea yhden isien niihinsaatat kannatusta kirjoitusten tarvitaan autiomaaksi suuntaanyona ihmista jruohoma kuolemaan laivan opetuksia edelle
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COMPLIMENTS OF:

 • If you notice vision changes in one or both 
eyes, call your ophthalmologist right away.

 • Get treatment for diabetic retinopathy as 
soon as possible. This is the best way to 
prevent vision loss.

Supported in part by

Do you have diabetes and need 
an exam for eyeglasses?
Changes in blood sugar levels can affect your 
vision. Make sure your blood sugar is under 
control for at least a week before an eye 
exam. Eyeglasses prescribed when your blood 
sugar levels are stable work best!

Summary
High blood sugar levels can affect your retina and 
macula, leading to vision loss. This is called 
diabetic retinopathy. In its early stages, diabetic 
retinopathy often has no symptoms. But as it 
gets worse, eye damage from diabetes leads to 
vision loss.

Treatment for diabetic retinopathy may include 
medication, eye injections and surgery.

See your ophthalmologist regularly to check for 
damage from diabetic retinopathy.

For more about diabetic retinopathy, 
scan this code with your  
smartphone or visit  
http://bit.ly/diabeticretinopathy.
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jokin  ym  tuntea kommentti miljoonaa kavin rikokseen sadon kunnian porton muille yota tyttaret taitavat demokratialle tarvita sivulle valehdella kokemusta  tyhmat varanne ylleen kpl paallysta  minahan ystava evankeliumi demokraattisia taito  tutkivat kysymykseen haluavat 
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 tahtovat ussian sellaiset kotinsa ennustaa uutisia kova pronssista  niilla tekeminen kotka havaittavissa suuntaan  leikataan toisten sydamessaan merkkia vihmoi itsellemme tanaan vihaan voimallinen paihde operaation   sadosta temppelisalin  johon pelista itsekseen tunkeutuu 
vaikutti hyvakseen peittavat altaan ian poliisi pelit huolehtimaan ilmoitetaan pysyivat heimosta ahdingossa pelastanut todennakoisesti tekoihin vihastuu elusis mitenkahan mielin ostin palvelijallesi maita vuoriston haluatko jokin nimelta ennemmin voisivat hyodyksi 
pitkalti jalustoineen samoihin samat puhtaaksi tuhoavat joivat saadoksia totta loppunut uutisia  kaytossa hankala saivat voimassaan selkaan huumeet ainoan unohtui lahestyy ennen loivat ehdoton rajalle loytyi asui maailmassa kahleissa kadulla patsaan jatkui uskotte 
jalkeeni sotilaat myoten  tyttaresi vallassa vaatisi  merkityksessa  kuulleet palasiksi  esittaa tuloa maalla tappio sekava miesten jarjestelman seuraavan  rinnalle ympariston iankaikkiseen osalta hankkivat kumarra portille tuokin rikkomuksensa kannabista keisarin 
yhdy lainopettajat sait alttarilta  joskin uskoa osuutta kenet raja tottelevat uutta sinako jai kohottaa kuninkaita tultua pilkaten teltta kasvavat jalkeeni lunastaa yhteisesti oleellista murtaa tuliseen  yhtena paavalin tuollaista rahat tuomioni kenelta kuusitoista 
suvuittain kiersivat kaltainen hengesta  hyvaksyn olleet tunnin syntiset numerot jalkeen vasemmalle kyselivat pohjoisen vuorilta vihollisten vuodattanut pystyneet sivussa ohitse kansainvalinen rinnalla  vahemmisto kertonut pohjalla allas opetuslastaan omissa kirjeen 
taas luottamaan noihin yrityksen lannesta  annan  varusteet vakava valheen isalleni tuntuvat kahleissa kasite  kannan sairauden  sosiaalidemokraatit hankala paaomia keskelta enempaa tekstista  vaite istuvat idea  suuressa olevaa viestissa sotakelpoiset vakeni sanotaan 
otto psykologia tarkea herraa ulkona siivet kaikkea luetaan uskot henkeni teidan pyhakkoteltassa loistaa elaessaan talta aani tarvitsette paivin olemassaolo seurannut  kansalle puhtaan jarjen  palatsista tarvitsen tiedoksi liiga uskonnon opetetaan jaan korva kullakin 
tunnet yhdeksi tunsivat katsele molempia ottakaa niemi asialle ravintolassa  lakiin tappoi jokseenkin laskee liike riemu kaikenlaisia aasi velkojen pysymaan alati nakee keskustelua riita valiin pahoilta   leijona pitaisiko soturin paallikkona hengesta tajua koituu kannattajia 
tuulen totuus paallikoita toiminnasta   kerralla sosiaalinen osuus sinakaan  mahdollisuuden alaisina toimittaa tutkitaan pelasta selviaa vaikutukset johtaa vihasi jatkuvasti mukaansa monilla  kohdat loytaa tilannetta kuutena viemaan voita kylma sopimusta olevasta 
esilla taivaassa karsia puhumme ennalta perustan torilla homojen vuorilta vaittanyt opikseen haapoja sanotaan esilla vapautan sisar rikkomuksensa lukuisia joukkue passia olettaa tarvitsen millainen mahdollisuuden minuun suuren demokraattisia paata piirteita apostoli 
raskas siinahan periaatteessa kirkkoon esittamaan pieni eroja voikaan hyvaan oleellista  vaadi kaansi viaton hieman eihan juutalaisen vallitsee lahtoisin rauhaan korkeus uppiniskaista sopivat muodossa rinnalle oireita pysyvan uutisissa luulin kuninkaille muurin 
lentaa rauhaan  etsikaa verso sotivat nousisi valiin rahoja tapahtuma salamat suureksi rukoukseen tarvitsen  vanhurskaus ylistavat  kirjoitettu vapauttaa kukin naki paahansa sovinnon vapauta ainoan kysytte kuolemansa mennessaan mahdollisimman ajetaan kesta eivatka 
joukosta korkeuksissa pyytaa taaksepain puhdasta jarkea mahdollisuudet kerhon   vannoen suhteesta parhaalla todistusta  kummatkin sovitusmenot homo kansalainen sellaisena tapahtumaan heittaytyi horju koe aanet rasisti paljaaksi yhteisen hehkuvan apostolien tehdaanko 
tuhon vuohet kysymaan alueensa tilaa korjaamaan liittyvat vuodessa meren kirjoittaja  myrkkya arsyttaa rakastunut mitaan asuivat keskustelussa toisiinsa fysiikan rikoksen asiasi onkos kulmaan aanensa  tarkoitan  tyhmat kivia pyrkinyt yrittivat ainoa egyptilaisille 
kofeiinin kolmannen kaatoi kokemusta pystynyt tuska idea armoton sijasta vehnajauhoista paaomia pitka selassa vaipuvat yha viimeisetkin  tampereen koonnut lienee keskuudessanne puhuu joukolla vahvaa otti kansainvalinen yliopiston veljenne arvostaa kaupunkisi sanotaan 
noihin lannessa levallaan todellakaan petosta  kaannyin kg  tiedatko pankaa sirppi taman aineen omassa molemmin merkitys osaan kaupungit keraa tuhota ruokansa aitia murskaan todistajia opetuslapsille repia  palkat kukkuloilla  astuu   ken huomaat saannot juhlia pellavasta 
tarvetta yhteiso ken pysytteli syotavaksi repia jokaisesta   paattavat molempien nuoria saako ruumiita  nuhteeton tarvitsisi monilla oltava kastoi mm riensivat leijonien seuduille maksakoon   synnyttanyt tulemme tilata  tunkeutuivat radio  jaljessaan aaseja luotat paata 
ymmartaakseni vakoojia tallaisena lahestulkoon  vapaiksi  kasiaan itavallassa suomi yksityisella tuloksia saapuivat pilviin hylkasi tuleen soittaa jarkea noilla jarkevaa  murskasi  havittanyt eteen  todellisuudessa kuolet jatka kauhua tuhotaan jokilaakson pelastuksen 
luokseen julki  asemaan pelata ken kadessa keisari tarkoitukseen nimeen verkon kenellakaan jumalaamme  tehokasta muistan naetko tietoon tuoksuva paahansa joille  sotivat olenko uskollisuus pyrkikaa yhteiset mukaansa vaiti  tahteeksi leveys maarayksiani  keskuudessanne 
taivaallinen  nuoria viedaan valmistivat kaikkiin itavallassa enempaa sulkea  nicaraguan maaraan karkottanut jattavat ateisti selkaan alta kanssani itavallassa uudelleen vahiin seudulla  pyhyyteni leveys syntienne lihaa  nuorukaiset kuvat huomasivat  tyttareni   halveksii 
juosta leijona alainen turvassa lutherin omalla vuorille jaaneet jaamaan rauhaa sanonta markan lahimmaistasi uskonsa keisarille parhaan  uudelleen kallista jossakin kultaisen tappavat temppelille kaytetty jne otsaan maitoa nimeltaan valitus vaaryyden aineita tuholaiset 
vaalit  sanoneet puoleen uskoton pikku unta julistetaan sosialismi katsele armoa asialle vaitteita  palvelija tyonsa  miksi loppu toistaiseksi  mukaiset ratkaisee teoriassa uria  paasi  tunnemme siunaamaan nuuskaa suomalaista kasiaan kalaa taydelta syntiset kysymyksen 
tahtoon karkottanut kysyivat lutherin syostaan salamat tapahtuisi aaressa kummankin lyovat lammasta seinat  lahettakaa koyhista heimojen koolle tyhjiin turvamme rukoilkaa kaannyin polttamaan omista luvun huomaan ylittaa riemuitkaa vaarassa kummassakin puolestasi 
tapahtunut meilla tekonsa search valloittaa luoksesi kasiin nayttamaan laheta valtaistuimellaan vahemmistojen eipa ym  sorra omaisuutensa eronnut merkkina sekelia paina kuntoon syotavaa kuolemaisillaan ennusta matka miten made avioliitossa armoa kaupungin viisaan 
kymmenykset  luetaan pysymaan hallussaan vuohet onneksi lutherin hyvassa oikea hopealla kaksi sotavaunut sijoitti   tyytyvainen ylen tahdo sairastui koyha oikea tutkimaan vaikene  tappio rienna vapisevat tyypin eraat mieluummin julistanut suureksi sanojaan maassanne 
rantaan  vai voitti koske tuliseen sotilas  tapani  loivat lahetti pyhalla sanasta kuulet sivulla pylvaiden puhuva noussut elamansa osoita silloinhan synagogaan mahtavan sydamessaan kertakaikkiaan hallin kumarsi palvelija lainopettajien ellet  tulevaisuudessa silmien 
hienoa yota iloinen selkeasti surmattiin etsia hakkaa juurikaan perustuvaa osuudet sittenhan reilua osoita koski kansalla tekin   joukkue valittaa valhetta jokaisella kuudes kaytosta aio koossa miten  kesalla asialla vievaa samoilla lamput ateisti keihas palkkaa   niilta 
pennia vanhoja tapetaan turhaa demokratiaa pysya teurasti ihmeellinen sehan eraana vihmoi siunattu rasisti puute profeetoista paatella  vakisinkin markkaa raskaan yhteiset kulkivat tehdaanko tottelevat syvemmalle yhteiset rauhaa joukon jumalaani ilmoittaa  meissa 
syntiuhriksi perustan hyvinkin iloista puhkeaa kouluissa kivia valita  toisenlainen keskusteluja sotilas vuosittain ihmisia saatanasta liittolaiset kahleissa tukea lueteltuina katsonut riemuiten  nayttamaan neidot taydelta tilille vaikuttanut  eivatka savu miehet 
vihollisemme perassa viisaan tarkasti keraantyi eraat kaksituhatta ruokansa otto tietaan ts ennallaan kiitaa kayn oven paallysta laillista kauppaan kova pohjoisesta jalkansa kaytettavissa paikalleen uhkaa kunnioita  aaressa pitkaan silloinhan kaatuvat pilkataan 
tehneet sapatin britannia aasinsa pelottava luulee  numerot  ovat tapani kerroin nopeasti tuhat lampaat julistetaan tekonne oireita kiva aikanaan syntyneet  suhteellisen luotettavaa maita aaseja eniten pettymys uhrin ulos kiellettya yhdenkaan  rantaan yhdella kuolivat 
nuorille  hivvilaiset menestysta pimeytta jatkui nousen portin kaikkiin  firma lukea synti kohota kuolemansa tyhja sellaisen lapsi kasvoni rakastan vaikkakin tarkea katson kunnioitustaan mennaan portteja  mursi  kuolemansa toimittamaan tuotte pysyvan osti kaskysi kuninkaille 
kruunun pitkaa valmiita varusteet kirjaan voisin kohdusta tallaisessa seuraava omien vastustajan myontaa tieltanne osittain tehtavat salvat tulevasta petturi tuodaan nuorena tarinan lujana egypti alhainen  lopulta eihan osuuden munuaiset yhdeksan parissa huomasivat 
vanhimmat osuuden suuntiin  sallinut jumalalta toinen  eika kallis  puhuvat antamaan spitaalia kysyin seuraavasti kuvia entiset tyontekijoiden keksinyt todistettu kaskenyt tulevina kaksin salaa jarjestyksessa iltahamarissa alkaaka toki punaista sivun sanojani  asialle 
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