Jak przywieźć kota do kliniki
Wskazówki jak w sposób najmniej stresujący dla kota i dla Ciebie przetrwać
wizytę u lekarza weterynarii.

Pamiętaj, że jesteś równie ważnym członkiem zespołu dbającego o
zdrowie Twojego kota jak Twój lekarz weterynarii.
Twoja pomoc jest kluczowa w poprawie samopoczucia i
zmniejszeniu stresu kota w trakcie wizyty. Zapewnienie dobrej
opieki medycznej zwłaszcza profilaktyki pozwala Twojemu kotu na
długie i bardziej komfortowe życie, wymaga to jednak wizyt u
lekarza.
Poświęcenie czasu na przyzwyczajenie kota jak najwcześniej do
podróży pozwala zmniejszyć stres związany z wizytą weterynaryjną
przez całe życie pupila.
Zrozumieć
kota

zachowanie

Jaki rodzaj transportera jest najlepszy?
Nigdy nie podróżuj z kotem swobodnie przemieszczającym się w
samochodzie.
Najważniejszą cechą dobrego transportera jest łatwy dostęp zarówno dla kota
jak i właściciela/personelu kliniki.
Wybierz transporter, który otwiera się od góry i z boku a także rozkłada się na
pół. Konstrukcja powinna pozwalać na łatwe wyjęcie lub umożliwić zbadanie
kota wewnątrz transportera jeśli nie chce wyjść samodzielnie. Unikaj
transporterów, z których kota da się wyjąć tylko poprzez wyszarpywanie lub
wytrzepywanie na stół.
Łatwo ściągalna góra pozwala kotu, który jest
niespokojny, wystraszony, agresywny lub odczuwa ból pozostać w dolnej
części transportera w trakcie badania. Twój lekarz może przeprowadzić
badanie kliniczne w dostosowanym do tego transporterze. Wybierz transporter
wytrzymały, bezpieczny, stabilny i wygodny w transporcie.

Twojego

Koty czują się komfortowo w znanym
środowisku, potrzebują czasu by
dostosować się do nieznanego. Wizyta
u lekarza jest często trudna ponieważ
transporter, samochód, i gabinet/szpital
weterynaryjny są dla kota obce. Szanuj
potrzebę Twojego kota do zapoznania
się z nowymi sytuacjami, ludźmi i
miejscami. Bądź spokojny, koty potrafią
wyczuć zdenerwowanie lub frustrację,
co może nasilać u nich niepokój i
strach.
Koty nie uczą się metodą kar czy zmuszania. Nagradzaj pozytywne zachowania.
Na przykład, gdy Twój kot siedzi spokojnie obok lub w transporterku daj mu
przysmak. Nagrody można również dawać, aby pomóc kotu w przyzwyczajeniu
się do zabiegów, które będą wykonywane przez lekarza (dotykanie łap, uszu,
pyska). Nagrodą jest to, co jest pożądane przez kota, może to być jedzenie,
zabawa lub uwaga. Bądź wytrwały i nagradzaj za każdym razem pożądane
zachowanie.
Opracowane na podstawie materiałów informacyjnych ISFM oraz American
Association of Feline Practitioners

Jak pomóc twojemu kotu zaprzyjaźnić się z transporterem?
Celem jest nauczenie kota pozytywnych doświadczeń związanych z
transporterem a także samodzielnego wchodzenia do środka.
Spraw by transporter stał się znanym elementem środowiska na przykład
umieszczając go w pokoju, w którym kot spędza najwięcej czasu.
Zostaw transporter otwarty. Włóż do środka legowisko, kocyk lub ubranie,
które pachnie Tobą lub kotem, da to zwierzęciu poczucie bezpieczeństwa.
Aby zachęcić kota do samodzielnego wchodzenia do transportera możesz
umieścić wewnątrz zabawki, przekąski lub kocimiętkę. Zanim Twój kot
przestanie się bać transportera mogą minąć dni lub tygodnie. Bądź cierpliwy
i spokojny, nagradzaj pożądane zachowania.
.

Umieszczanie w transporterze kota, który się broni

Powrót do domu – dom z kilkoma kotami

W sytuacji gdy kot wymaga
natychmiastowej wizyty, a nie został
dotychczas zapoznany
z transporterem zacznij od umieszczenia
transportera w niewielkim pokoju z małą ilością kryjówek. Zanieś kota do
tego pokoju i zamknij drzwi. Staraj się robić wszystko powoli i spokojnie. Nie
biegaj za kotem aby umieścić go w transporterze.

Koty są bardzo wrażliwe na zapachy, po powrocie do domu (po pobycie w
szpitalu czy rutynowej konsultacji) mają na sobie nieznany materiał (np.
bandaże) lub obce zapachy. Inne koty mogą nie rozpoznawać
powracającego kota i zaatakować go.

Jeśli kot nie wchodzi do transportera samodzielnie wieź delikatnie kota i
umieść go ostrożnie w środku przez górne otwarcie. Alternatywnie, możesz
rozłożyć transporter i złożyć go w momencie kiedy kot znajduje się w dolnej
połowie.
Jeśli masz duży problem z włożeniem kota do transportera, owiń go w
ręcznik (z zapachem kota lub nasączony syntetycznymi feromonami) a
następnie umieść go wraz z ręcznikiem w transporterze.
Nie zapomnij o dodatkowym kocyku ponieważ twój kot może pobrudzić
transporter w tracie podróży. Możesz użyć syntetycznych feromonów np.
preparat Feliway w transporterze na około 30 minut przed wyjściem. Jeśli
masz więcej niż jednego kota, przywieź je w odrębnych transporterach, aby
uniknąć agresji obronnej pod wpływem stresu. Jeżeli koty dobrze się ze
sobą czują w domu, trzymaj transportery razem.

W drodze
Kiedy transporter z kotem jest już w aucie postaraj się przypiąć go pasami
lub umieścić za przednim siedzeniem na podłodze tak aby jak najmniej nim
trzęsło w trakcie jazdy. Jedź ostrożnie, unikaj głośnej muzyki, możesz w
trakcie jazdy spokojnie i cicho mówić do swojego kota. Im spokojniej w
trakcie jazdy, tym spokojniejszy kot. Niektóre koty lubią patrzeć przez okno
ale większość z nich woli aby transporter był przykryty kocem lub
ręcznikiem.
W trakcie wchodzenia do lecznicy staraj się nie trząść transporterem i nie
obijać nim o nogi. Trzymaj transporter ostrożnie i bezpiecznie. Większość
kotów musi mieć możliwość ukrycia się. Zakrycie transportera kocem lub
ręcznikiem daje kotu poczucie bezpieczeństwa i komfort.
W trakcie czekania na wizytę staraj się umieścić transporter frontem do
ciebie a nie do innych zwierząt . Możesz również przykryć transporter
ręcznikiem aby zmniejszyć niepokój kota.

Jeśli w przeszłości nie zauważyli Państwo agresywnych zachowań po
powrocie do domu można pozostawić kota w transporterze aby zobaczyć
jak inne koty /kot zareagują. Jeśli nie zaobserwujesz syczenia lub oznak
strachu/ agresji możesz pozostawić kota w transporterze na około 5-10
minut pod nadzorem. Następnie pozostaw koty wolno w tym samym
pomieszczeniu cały czas kontrolując ich zachowanie. Nie zachęcaj i nie
wymuszaj interakcji między kotami. Unikaj ingerowania czy podnoszenia
któregoś z kotów w stanie pobudzenia ponieważ w wyniku stresu kot może
przekierować swoją agresję na Ciebie.
W przypadku kiedy poprzednie powroty prowadziły do agresji lub wyżej
opisane postępowanie spotyka się z reakcją negatywną spróbuj umieścić
pacjenta w innym bezpiecznym i cichym pokoju oddzielonym od reszty
kotów na minimum 24h. Kot pozostaje w odosobnieniu do czasu aż
wszystkie koty konsekwentnie nie zaczną reagować pozytywnie na jedzenie
i zabawę zabawkami z obu stron drzwi. Jeżeli po ponownym powolnym
wprowadzeniu w ciągu około 3 dni problem będzie się utrzymywać
skontaktuj się z lekarzem weterynarii w sprawie wydłużenia okresu
wprowadzania zwierzęcia i ewentualnego wspomagania farmakologicznego.
Zdarza się że w takich sytuacjach przynoszenie wszystkich kotów na wizytę
w klinice rozwiązuje problem gdyż wszystkie zwierzęta będą miały ten sam
zapach kliniki.
W trakcie następnych wizyt przynieś coś co „pachnie domem” kiedy
zostawiasz lub odbierasz kota tak aby odzyskał znajomy zapach własnego
domu.
Możesz zastosować syntetyczne feromony np. preparat Feliway w
transporterze lub domu.

