КОТИ

ДОБРОЗИЧЛИВИЙ КЛІНІЧНИЙ
ОГЛЯД БЕЗ ВЛАСНИКА
Пам’ятайте, що похід до ветеринарної клініки є для
котів значною рутинною зміною в їхньому
повсякденному житті. Коли кішка знаходиться
далеко від дому, вона часто шукає схованку, тому
ми повинні полегшити цю поведінку. Переноска має
бути безпечним місцем для кішок, і щоразу, коли
кішці потрібно відвідати ветеринарну клініку, її
можна накрити рушником.

Якщо можливо, проводьте огляд за попереднім
записом, щоб обмежити час очікування.
Будь ласка, подумайте про необхідність прийому
заспокійливих ліків перед відвідуванням для деяких
кішок, які можуть перебувати в надмірному стресі.

ПЕРЕД КЛІНІЧНИМ ОГЛЯДОМ
1.

Повідомте власника, щоб він привчив свого кота до переноски перед поїздкою (переноска
має бути видимою та доступною вдома, у безпечному та тихому місці. У середині повинні
бути ласощі та іграшки). Порадьте власникам використовувати переноску з сіткою, а верхню
частину або тримач – із можливістю легко відкривати з боків, щоб огляд можливо було
проводити в середині переноски. Також у переноску варто покласти рушник зі звичними для
кішки запахами.

2.

Повідомте власника, що спрей з феромонами (фракція F3) у переносці для кішки треба розмістити приблизно за 15 хвилин до подорожі, це потрібно для зменшення стресу.

3.

Порадьте власнику взяти з собою м’який рушник, щоб
прикрити сумку під час подорожі і прикривати кота під час
маніпуляції. Таким чином зменшуються зорові подразники.
Крім того, піднесене місце або платформа може підвищити
комфорт під час очікування.

ПІД ЧАС ВІЗИТУ
1.

Кішки здатні відчувати емоції, тому намагайтеся
зберігати позитивний настрій, коли господар
залишає кота в оглядовій кімнаті

4.

Використовуйте рушник, який власники принесли в
переносці, щоб кішка могла лягти на нього.

2.

Не поспішайте оглянути кота, який може боятися.
Залиште час для огляду кімнати та столу, і нехай
кішка має можливість дослідити ваші руки.
Уникайте візуальних і шумових подразників
(наприклад, освітлення нижнього рівня, швидких
рухів і гучних звуків).
Під час огляду уникайте шумів і сильних запахів,
тому що кішка без господаря може відчувати значну
загрозу.

5.

Застосовуйте мінімальні обмеження та користуйтеся
незначною фіксацією (тобто уникайте грубого
поводження, наприклад підняття за шкірку).

6.

Ви навіть можете запропонувати особливий
догляд, вводячи кота в багатокотяче спільне
перебування після огляду.

3.

Використовуйте м’який рушник, щоб закрити очі
кота та зайняти зручне положення під час процедур
(наприклад, ультразвуку).

ФЛАЄР ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ЛІКАРІВ

