Cat Friendly Clinic

Ge din katt tabletter
Att ge tabletter till din katt

Att ge tabletter till din katt kan innebära stress och få katter är
samarbetsvilliga. Det är dock mycket viktigt att en medicinkur
fullföljs och om du har svårigheter - kontakta kliniken, vi förstår
och försöker hjälpa.

Kan tabletten ges i eller med mat?
Vissa tabletter smakar gott och tas ibland frivilligt av din katt.
Andra kan man gömma i en liten mängd av kattens favoritmat (litet smör, en liten ostbit, kött
eller fisk) eller till och med krossas och ges med något gott. Vissa tabletter får
inte krossas eller ges med mat, kontrollera alltid med din veterinär.

Ge tabletter
- Hantera alltid din katt varsamt, arbeta lugnt. Om din katt blir väldigt
stressad, kontakta din veterinär och hör dig för om alternativ.
- Någon kan varsamt hålla i din katt medan du
ger tabletten, alternativt kan det vara lättare att
varsamt linda in din katt i en stor handduk
- Håll din katts huvud stadigt men varsamt,
placera tummen och pekfingret på var sida om
käken invid munvinkeln. Detta skadar inte katten men ger dig
god kontroll över huvudet.
- Håll pillret i andra handen mellan tummen och pekfingret
- Böj kattens huvud bakåt så nosen pekar uppåt
- Öppna munnen med hjälp av ett finger på raden av pyttesmå
tänder framme i underkäken, och pressa varsamt munnen öppen
- Då munnen är öppen, placera tabletten så långt bak i munnen
som möjligt så snabbt som möjligt och
håll kattens mun försiktigt stängd så
den inte kan spotta ut tabletten
- Tablettingivare kan vara till hjälp
- För att underlätta att tabletten sväljs och förebygga problem, är det
bra att ge litet mat eller spruta en liten mängd vatten i mungipan efter
tablettgivan - kontrollera med din veterinär vad som är lämpligast

Du hittar instruktionsfilmer om hur man ger
tabletter till katten på YouTube: www.youtube. com/user/iCatCare

