KOT W TWOIM DOMU – WIEDZA W PIGUŁCE
KARMIENIE




Nie wolno karmid/poid kota mlekiem na żadnym etapie jego życia! Jedynym wyjątkiem jest specjalny pokarm mleko zastępczy
używany w przypadku, gdy adoptujemy bardzo małe kocię (poniżej 6 tyg. życia).
Karm kota 2-3x dziennie jeżeli karmisz wyłącznie mokrą karmą. Jeżeli chcesz karmid karmą suchą wybierz taką, która
w składzie ma wysoki % mięsa i nie zawiera zbóż.
Kot je wiele razy dziennie, więc jeżeli nie ma tendencji do przejadania się, to karma powinna stad w miseczce cały dzieo.
Na opakowaniach zwykle podana jest dzienna porcja karmy odpowiednia dla wagi kota.

BEZPIECZEŃSTWO








Koty są z natury ciekawskie, ale w nowym domu mogą czud się nieco niepewnie. Aby kot czuł się bezpiecznie, najprościej będzie
przygotowad mu jedno lub dwa pomieszczenia, w których według Ciebie będzie spędzał większośd czasu.
Kot na początku może chcied się ukryd. Zapewnij mu więc budkę, lub zwykły karton wyściełany wewnątrz wygodnym kocykiem.
Umieśd go gdzieś, gdzie kot nie będzie niepokojony, możesz również wstawid do środka nieco karmy.
Zablokuj dostęp do wszelkich miejsc, pod które może się wśliznąd i gdzie może się wystraszyd, lub utknąd (np. urządzeo
kuchennych, szafek lub sofy).
Aby zapobiec próbom ucieczki, upewnij się, że wszystkie okna i drzwi pozostają zamknięte! Warto również na stałe zabezpieczyd
okna/balkon siatką.
Niezmiernie ważne jest, abyś wziął pod uwagę wszystkie rzeczy, które mogą przyciągnąd uwagę kota i które mogłyby wyrządzid
mu krzywdę (np. kawałki sznurka, gumki, worki foliowe lub ostre przedmioty). Wszystkie takie przedmioty przechowuj zamknięte
w szafkach lub poza zasięgiem kota.
Wreszcie, weź pod uwagę wszelkie rośliny w domu i inne potencjalnie toksyczne substancje. Ciekawski kot może łatwo narazid
się na zatrucie gryząc trującą roślinę lub liżąc kroplę niebezpiecznego płynu do czyszczenia.

WYPOSAŻENIE


W momencie przybycia do Twojego domu, kot powinien umied już korzystad z kuwety. Jeżeli więc załatwia się poza nią, może to
oznaczad problem zdrowotny lub behawioralny. Kuwetę umieśd w spokojnym, ustronnym, zawsze dostępnym miejscu i nasyp do
niej żwirku zbrylającego (drewnianego lub bentonitowego). Nie polecamy żwirków silikonowych. Najlepiej od razu po
przyniesieniu kota do domu „wstawid” go do kuwety, by wiedział gdzie się znajduje.



Należy zapewnid oddzielne miski na wodę i karmę oraz dopilnowad aby nie były one umieszczone w sąsiedztwie kuwety.
Spożywanie posiłku obok toalety nie jest dla nikogo ani miłe ani higieniczne.
Warto jest delikatnie przyzwyczajad kota do zabiegów pielęgnacyjnych. Byd może okaże się, że kot jest już do nich przyuczony i
nie sprawią one większych trudności. Zaopatrz się w szczotki do czesania, cążki do pazurów oraz płyn
do przemywania uszu. Kota można również przyzwyczaid do mycia zębów (z użyciem pasty dla kotów), dzięki czemu uniknie zbyt
szybkiego odkładania się kamienia nazębnego, a w efekcie bólu i dodatkowych wizyt u weterynarza.
Drapak to kolejna ważna inwestycja na początek. Kot będzie uwielbiał się przy nim rozciągad i będzie wykorzystywał
go do usuwania wierzchniej warstwy pazurów. Większośd drapaków ma nawet umiejscowione wysoko miejsca
do siedzenia/spania dla dodatkowego poczucia bezpieczeostwa u kota. Polecamy nabyd zarówno poziomy drapak kartonowy, jak
i pionowy opleciony sizalowym sznurem.





ZABAWKI




Bardzo fajnym rozwiązaniem dla kotów są tzw. wędki. Pozwolą nie narażad Twoich rąk i na atak i dostarczą niezliczonych godzin
zabawy i aktywności fizycznej. Do nauki zabawy z kotem bardzo dobrze nadawad się będą także grzechoczące lub gąbczaste piłki.
Niektórym kotom spodoba się również nauka aportowania kulek ze zgniecionego papieru czy folii aluminiowej.
Jeżeli bawisz się z kotem z użyciem sznurków lub tasiemek, pamiętaj by po zabawie je schowad ponieważ mogą zostad połknięte i
doprowadzid do poważnych problemów jelitowych mogących skooczyd się zabiegiem chirurgicznym. Wszystkie zabawki powinny
byd większe niż pyszczek, by nie zostały przypadkowo zjedzone.

ZDROWIE








Jeżeli kot opuści schronisko bez szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym (tzw. ochronnego), to zostaniesz umówiony/a z nim
na wizytę u naszego lekarza wet. Kolejne szczepienie musisz zapewnid swojemu kotui we własnym zakresie i powinno ono
nastąpid rok po podaniu ostatniej dawki. Kota szczepi się 1x w roku, a w kolejnych latach nawet co 2-3 lata (lub zgodnie z
zaleceniami lekarza wet.).
Jeśli kot po adopcji jest osowiały, nie ma apetytu, wymiotuje, ma biegunkę (luźna kupka kilka razy na dobę), kicha,
ma wycieki z nosa lub oczu, ciągle się drapie, czy zachowuje się jakkolwiek niepokojąco – do 3dni po adopcji przysługuje
ci darmowa wizyta u naszego lekarza wet. i darmowe leczenie (o ile będzie konieczne). W późniejszym terminie leczenie musisz
podjąd u swojego lekarza wet. i na własny koszt. Zwierzak to żywe stworzenie, które czasami choruje, musisz byd
za nie odpowiedzialny i ponieśd koszt.
Jeżeli z jakiegoś powodu wydaliśmy kota przed zabiegiem kastracji, to musisz wiedzied, że zabieg przysługuje kotu darmowo u
naszego lekarza wet. Zabieg wykonuje się najwcześniej ok. 6-10 miesiąca życia. W przypadku kotek, gdy pojawi się 1sza ruja,
należy odczekad co najmniej 3-4 tygodnie od jej zakooczenia i dopiero umówid kotkę na zabieg.
Nasz lekarz – Marek Olszewki - przyjmuje w schronisku w godz. 10.30-11.30 pon-pt, tel. do schroniska 32 2498452.

POTENCJALNE PROBLEMY





Kot może załatwiad się poza kuwetą. Byd może nie jest ona dla niego stale dostępna? Może żwirek pachnie zbyt intensywnie, lub
ma nieprzyjemną strukturę? Może kuweta stoi zbyt blisko misek? Jeżeli to żaden z w/w powodów, warto udad się do lekarza wet.
celem spr. czy kotek nie jest chory.
Czasami zdarza się, że kot zaczyna drapad meble. Zapewnij mu drapaki i zobacz, który najbardziej mu odpowiada – pionowy
obciągnięty sizalowym sznurem, czy kartonowy poziomy, a może jeszcze inny?
Zapamiętaj, kot to zwierzak, nie jest zdolny do złośliwych zachowao. Cokolwiek zrobi - nie krzycz, nie bij, nie wkładaj jego
pyszczka w odchody poza kuwetą. Jeżeli nie potrafisz sobie poradzid, a wg lekarza nie jest to problem zdrowotny, zawsze możesz
zwrócid się do kociego behawiorysty.

URLOP




Koty zwykle najlepiej czują się w swoim mieszkaniu, więc dobrym sposobem jest poproszenie kogoś o odwiedzanie kota
w celem nakarmienia, wysprzątania kuwety, wygłaskania i zabawy. Jeżeli kotek jest jednak odważny, możesz zabrad go ze sobą
na urlop. Pamiętaj wtedy, by zabrad pełne wyposażenie, wraz z książeczką zdrowia. Podróżujący kot powinien byd również
zaszczepiony przeciwko wściekliźnie, a przy podróżach zagranicznych niezbędny będzie paszport.
Jeżeli nie masz wyjścia możesz skorzystad z opieki w kocim hoteliku. Przed zostawieniem kota w takim miejscu dobrze sprawdź
opinie oraz najlepiej udaj się na miejsce bez uprzedzenia i sprawdź warunki, w których będzie przebywał kot.

TOWARZYSTWO/DOKOCENIE




Najlepsze, co można zrobid, to adoptowad od razu tzw. dwupak, czyli dwa kotki. Dwa koty lepiej się rozwijają, nie nudzą się kiedy
zostają same w domu, wyżywają się w zabawach na 2gim kocie, a nie na tobie  Przy dwóch kotach koszty rosną jedynie
nieznacznie, nie musisz dokupowad 2giej kuwety, czy dodatkowych akcesoriów. Kotki są zdrowsze psychicznie
i fizycznie, a do tego najważniejsze – ratujesz dwa życia!
Jeżeli chcesz przyjąd kolejnego kota po czasie najlepiej zrób to jak najprędzej. Niestety kot który przez jakiś czas będzie sam może później nie tolerowad innego kota na swoim terenie i trzeba będzie bardzo się starad by to nastawienie zmienid. Najlepiej
jest nowego kota na początku postawid w zamkniętym kontenerku, tak by rezydent miał do niego dostęp, ale nie mógł go
skrzywdzid. Należy zaobserwowad reakcję. Jeśli kotki są jedynie zaciekawione i spokojne - można pokusid się
o otwarcie kontenerka. Jeżeli jednak koty wykazują agresję, biją się, buczą, to wtedy najlepszym rozwiązaniem będzie tzw.
socjalizacja z izolacją. Koty należy umieścid w oddzielnych pomieszczeniach i stopniowo mieszad ich zapachy. Po kilku dniach koty
można na chwilę zamienid pomieszczeniami. Do 2 tyg. można spróbowad ponownie pokazad sobie kotki.
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