Att ge ögondroppar
Ditt djur har blivit ordinerad ögondroppar.. Det kan vara frustrerande när samarbetet inte riktigt går som
smort, den där droppen hamnar lite vartsomhelst och oftast inte i ögat. Här får du lite tips på hur du kan lära
ditt djur att den här typen av hantering inte är läskig för att droppandet förhoppningsvis ska gå lättare under
tiden ni behöver behandla.

SHEJPINGMETODEN
1. Börja med att ta fram ett gäng av ditt djurs favoritgodisar/favoritleksaken och välj en lugn plats med
mjukt underlag utan så många distraktioner (barn, andra djur etc.).. Du kan exempelvis lägga ut en handduk eller filt för djuret att sitta på.
2. Håll ut handen med handflatan mot taket framför djurets huvud/nos. Belöna varje gång djuret visar
intresse för handen med nosen (ej tassar), t.ex. tittar mot handen, nosar på den. Börja med tio repetitio
ner (= 10 st godisar/lekstunder med leksaken) och ta sedan en paus. Gör om samma sak tills djuret börjar
söka sig själv till handen och gör det långsamt svårare och svårare. Målet är att djuret ska lägga hakan i
handen.
3. När djuret självmant kan lägga hakan i din hand och hålla kvar i någon sekund börjar du närma dig
djurets huvud med din andra hand. Gör samma sak här att du belönar rikligt i början och gör det svårare
och svårare när djuret börjar fatta galoppen. Om ditt djur rör sig och tar bort hakan från din hand så börja
om, det var då för svårt. Målet är att djuret ska kunna ha hakan i handen och din andra hand på huvudet,
samtidigt.
4. Sista fasen är att du har flaskan med ögondroppar i handen som du håller på djurets huvud. Belöna rikligt
i början och när djuret är helt bekväm med flaskan droppar du en droppe i ögat. Belöna massor och var
stolt över dig själv och din kompis! Nu kan ni det här med ögondroppar! Komihåg att fortsätta ge djuret
belöningar när ni droppat under hela behandlingsperioden. Se det som lön för utfört arbete.

TIPS!
Har du katt eller en liten hund? Ibland kan det underlätta att ha djuret i knäet, i famnen på en medhjälpare
eller på köksbänken då det är lättare att komma åt ordentligt. Tänk på att ha djuret på halkfritt underlag
(ex. på en handduk)
Är du osäker på om du fått i droppen i ögat? Droppa en gång till. Det är inte farligt att droppa två gånger. Det
finns inte plats för mer än en droppe i ögat och djuret kommer att blinka ur det som inte får plats.
Handen på huvudet-tricket. Kom ihåg att ha en hand under hakan och en hand på huvudet. Ha flaskan i samma hand som du håller på djurets huvud. På så sätt kan du vara med och styra om/när ditt djur rör sig och
du löper mindre risk att peta djuret i ögat med spetsen på flaskan. Du behöver inte heller ha spetsen så nära
ögat. Droppen kommer ovanifrån och du har lättare att träffa rätt. Samma sak gäller för ögontvätt.
Svårt att pricka rätt? Prova stå bakom ditt djur, med ena handen under hakan, den andra handen på huvudet
med flaskan. Det brukar underlätta att ha något smaskigt i en skål framför djuret eller en medhjälpare med
en synlig belöning som djuret kan fästa blicken på.
Provdroppa på din hand. Alla ögondroppar kommer i olika sorts flaskor. Vissa är svårare att klämma ut en
droppe ur än andra. Provdroppa på din hand eller på ett papper och känn efter vart på flaskan som det går lättast att klämma. De är designade för att det ska gå lätt. Byt grepp om du behöver ta i för kung och fosterland.
Det kommer underlätta när du ska droppa på ditt djur då du oftast inte har så många sekunder på dig innan
djuret tröttnar.
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Att ge ögondroppar

Har du katt eller en liten hund?
Ibland kan det underlätta att ha djuret i
knäet, i famnen på en medhjälpare eller
på köksbänken då det är lättare att komma åt ordentligt. Tänk på att ha djuret
på halkfritt underlag (ex. en handduk)

Handen på huvudet-tricket.
Kom ihåg att ha en hand under hakan och en hand
på huvudet.
Ha flaskan i samma hand som du håller på djurets
huvud. På så sätt kan du vara med och styra om/när
ditt djur rör sig och du löper mindre risk att peta
djuret i ögat med spetsen på flaskan.
Du behöver inte heller ha spetsen så nära ögat.
Droppen kommer ovanifrån och du har lättare att
träffa rätt.
Samma sak gäller för ögontvätt.
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