MAČKY

VYŠETRENIE V SÚLADE S WELFARE
BEZ PRÍTOMNOSTI MAJITEĽA
Pamätajte si, že návšteva veterinárneho pracoviska
predstavuje pre mačku výraznú zmenu rutiny. Keď sú
mačky mimo domov, budú zakaždým hľadať úkryt,
preto potrebujeme takéto správanie podporiť.
Prepravka by mala pre mačky predstavovať bezpečné
miesto, pri každej návšteve veterinárneho pracoviska
je možné prepravku prekryť uterákom.

Ak je to možné, skúste si dohodnúť termín vyšetrenia,
aby ste skrátili dobu čakania.
Pred vyšetrením, prosím, zvážte potrebu medikácie u
niektorých mačiek, ktoré by mohli byť výrazne
stresované.

PRED VYŠETRENÍM
1.

Informujte klienta, aby pred cestou navykol mačku na prepravku (prepravka by mala byť doma
viditeľná a prístupná, na bezpečnom a tichom mieste. Vo vnútri by mali byť k dispozícii maškrty a
hračky). Poučte majiteľa, aby použili prepravku s mriežkou navrchu, alebo prepravku, ktorá sa dá
po stranách otvoriť, aby bolo možné vyšetrenie v prepravke. Do prepravky môžete dať aj uterák
s pachmi známymi pre mačku.

2.

Poučte majiteľa, že na zníženie stresu z cesty je užitočné aplikovať do prepravky feromónový
sprej cca 15 minút pred cestou.

3.

Poučte majiteľa, aby doniesol mäkký uterák a prekryl ním
prepravku počas cesty a mačku počas vyšetrenia. Takto sa
redukujú vizuálne podnety. Počas čakania môže navyše zvýšiť
komfort mačky vyvýšené miesto alebo plošina.

POČAS VYŠETRENIA
1.

Mačky sú schopné cítiť emócie, preto keď majiteľ
nechá mačku v miestnosti, snažte sa udržat pozitívnu
náladu.

2.

Pri vyšetrení mačky, ktorá by mohla byť bojazlivá, sa
neponáhľajte. Nechajte ju preskúmať miestnosť a stôl,
rovnako ako aj vaše ruky. Vyhýbajte sa vizuálnym a
hlučným podnetom (ako je menej intenzívne svetlo,
rýchle pohyby a hlasné zvuky). Počas vyšetrenia sa
vyhýbajte hluku a výrazným pachom, pretože mačka
sa bez majiteľa môže cítiť ohrozená.

3.

Na prekrytie tváre mačky a jej polohovanie počas
vyšetrení (napr. ultrazvuk) použite mäkký uterák.

POUČENIE
PRE VETERINÁRA

4.

Umožnite mačke, aby si ľahla na uterák, ktorý majiteľ
doniesol v prepravke.

5.

Používajte minimálnu fixáciu a nízkostresovú
manipuláciu (napr. vyhnite sa nadmernej fixácii ako je
fixácia za kožu na krku).

6.

Môžete dokonca navrhnúť aj špeciálnu starostlivosť
pred uvedením mačky do viacpočetnej domácnosti po
vyšetrení.

