
Постапка на преглед   
без сопственик

ФЛАЕР ЗА ВЕТЕРИНАРИ

Запомнете дека патувањето до ветеринарната 
ординација претставува значајна рутинска промена 
за мачките. Секогаш кога мачката е далеку од 
дома, таа често бара скривалиште, па затоа треба 
да го олесниме ова однесување. Транспортерот  
треба да делува како безбедно место за мачките и 
секогаш кога мачката треба да ја посети ветеринарната 
ординација може да се користи крпа за покривање 
на транспортерот. 
 

Кога е возможно, обидетете се да закажете преглед 
за да се скрати времето на чекање за мачката. 
 
Ве молиме земете ја предвид потребата од лекови 
пред посета за некои мачки кои можат да бидат 
прекумерно под стрес. 

ПРЕД ПРЕГЛЕДОТ 

Информирајте го сопственикот да ја навикне својата мачка на транспортер пред да патува 
(транспортерот треба да биде видлив и достапен дома, на безбедно и тивко место. грицките 
и играчките треба да се достапни внатре.) Советувајте ги сопствениците да користат 
транспортер со решетка на врвот или транспортер кој лесно се отвора од страните за да 
може прегледот да се изврши во самиот транспортер. Можете исто така да ставите крпа во 
внатре со мириси познати на мачката. 

1.

Информирајте го сопственикот дека феромонскиот спреј (фракција F3) во транспортерот 
на мачката околу 15 минути пред патувањето е корисен за намалување на стресот за време 
на патувањето.   

2.

Советувајте го сопственикот да донесе мека крпа за да го 
покрие транспортерот за време на патувањето и да ја покрие 
мачката при манипулација. На овој начин се намалуваат 
визуелните дразби. Дополнително, подигнатото место или 
платформа може да ја зголеми својата удобност за време на 
чекањето.

3.

ЗА ВРЕМЕ НА ПОСЕТАТА 

МАЧКИ

Мачките се способни да чувствуваат емоции, затоа 
обидете се да задржите позитивен став кога 
сопственикот ќе ја остави мачката во просторијата 
за преглед. 

1.

Одвојте време да ја прегледате мачката која може 
да се плаши . Оставете време за истражување на 
собата и масата и оставете ги мачките да ги 
истражуваат вашите раце. Избегнувајте визуелни 
и бучави стимулaции (како што се осветлување на 
пониско ниво, брзи движења и гласни звуци). За 
време на прегледот избегнувајте звуци и силни 
мириси бидејќи мачката без сопственикот може да 
се чувствува многу загрозена.

2.

Користете мека крпа за да го покриете лицето на 
мачката и да овозможите подобра положба за 
време на процедурите (како што е ултразвук).

3.

Користете го кебето што го донеле сопствениците 
во транспортерот за да дозволите мачката да 
легне на неа. 

4.

Користете ракување со низок стрес (т.е. избегнувајте 
тешко ракување како што е гребење). 

5.

Може дури и да предложите посебна грижа со 
запознавање на мачката во домаќинства со повеќе 
мачки после прегледот.

6.


