
Høysesong for fallulykker
Hvert år blir katter skadet etter fall fra høyden. Sommervarmen øker risikoen for uhell, og vi har sett en negativ trend så langt i år. Her er tipsene til alle
katteeiere for å hindre at uhellet skjer. 

Solfylte dager gjør at mange åpner vinduer og balkonger for å lufte. Katter oppsøker gjerne disse plassene for å kjøle seg ned eller
betrakte det som rører på seg der ute. Ved et ørlite feiltrinn – eller en distraksjon – kan katten miste balansen. 

Økning av tilfeller

Så langt i år har vi dobbelt så mange registrerte tilfeller av katter som har falt fra høyden sammenliknet med hele fjoråret. Vi må
også regne med mørketall. Dette kan grunnes at katteeier ikke har tatt med seg katten til veterinær eller at katten har dødd
momentant.

Alvorlige skader selv med få meter

Skadeomfanget er faktisk ikke avhengig av antall meter katten faller. Skadene kan bli alvorlige selv med noen få meters fall. Selv
om katten lander på alle fire bein betyr det ikke at den er uskadd. Underlaget spiller også en vesentlig faktor, og asfalt vil være mer
kritisk enn mykt gress.

Eksempler på typiske skader er brudd på ben, bekken og kjeve, punkterte lunger og skader på lever og milt. I noen tilfeller er
skadene så omfattende at livet ikke står til å redde. Skulle katten din være uheldig er det viktig at du tar den med til en veterinær
snarest mulig for en kontroll, uansett tilstand. Man vet aldri om katten kan ha fått noen indre skader som ikke er synlige.

Råd til deg som katteeier

Skal du åpne vinduer eller balkongdøren er det viktig å sette opp et sikkerhetsnett, gitter eller noe som hindrer et eventuelt fall.
Husk at dette vel så mye gjelder for en annen etasje i et hus. Kanskje katten sitter i vinduskarmen og får øye på en spennende
fugl? 

Katten skal ha mulighet til å oppholde seg på en sval og lun plass på varme sommerdager. Dette kan potensielt være et bad med
kalde fliser eller et rom der solen ikke slipper til. Hvis leiligheten eller huset likevel blir varmt bør du vurdere aircondition eller
en vifte.


