
Slik blir det en skadefri sommer for pus
Sommeren er her, og med disse forholdsreglene blir det en fin og trygg tid også for katten din!

Uavhengig om du skal tilbringe sommeren hjemme, på hytta eller andre steder er det noen
faktorer å ta hensyn til.

Flått og insektsstikk
Vær oppmerksom på farene utendørs. Flåtten ligger på lur og det er derfor lurt å alltid ha en
flåttfjerner tilgjengelig. Gå jevnlig over pelsen, gjerne med en fin børste. Noen katter kan også
få en allergisk reaksjon av bier, veps, humler eller maur, og ved et stikk er det viktig å følge
med på kattens allmenntilstand. Hold den under overvåkning de kommende timene og ta
kontakt med en veterinær for å rådføre deg hvis du er usikker på kattens form.

Hoggorm
Heldigvis er ett av tre ormebitt uten gift, men giften kan potensielt gi alvorlige skader på indre
organer. Uten riktig behandling kan katten i verste fall dø. De vanligste symptomene er hevelse
og ømhet i bittområdet, slapphet, oppkast og diaré. Ta med katten til veterinæren for riktig
behandling, og hold den i ro på veien slik at giften ikke sprer seg.



Heteslag hos katten
Solfylte dager og høye temperaturer øker risikoen for heteslag hos katten din. Dette kan oppstå
hvis katten oppholder seg i varmen for lenge og/eller ikke har tilgang på vann. Sørg for at katten
din har lune oppholdssteder og tilgang på kaldt og friskt vann. Hvis katten virker forvirret,
puster og peser eller har røde/tørre slimhinner må du kontakte veterinæren din for rådgivning og
eventuell behandling. Kjøl ned katten med et vått og kjølig håndkle, og tilby vann.

Sikre balkong og vinduer
Til tross for at katten har god balanse og kontroll kan de være uheldige. Årlig skjer det tragiske
fallulykker som kunne vært forhindret av riktig sikring med sikkerhetsnett, gitter eller liknende.
Skulle uhellet skje er det viktig at du tar med katten din til veterinær for en kontroll, uansett
tilstand. Det er vanskelig å vite om katten kan ha fått indre skader selv om den oppfører seg
normalt.

Reise med katten?
Hvis du skal ha med pus på reise i bil, tog, fly eller båt er det viktig å sørge for at den først og
fremst har et trygt reisebur. I bil kan det være direkte farlig å ha katten løs ettersom det kan gi
alvorlige skader ved et uhell. Velg et bur hvor katten kan reise seg og bevege seg rundt. Og la
for all del ikke pus være igjen alene i bilen hvis det er varmt ute!

Det er lurt å unngå å gi katten mat før avreise for å unngå oppkast. Hvis katten din blir bilsyk
kan du få et kvalmestillende middel fra veterinæren din. Hvis det er snakk om en lengre tur er
det viktig å lufte katten underveis. Oppsøk roligere og grønne områder slik at katten får frisk
luft i ro og fred, og bruk helst sele og bånd.

Skap trygge omgivelser
Når du er vel fremme er det viktig å holde katten innendørs frem til den føler seg trygg i sine
nye omgivelser. Hvis ikke risikerer du at den rømmer og ikke finner veien tilbake. Vi anbefaler
at du tar på et halsbånd med nummeret ditt, og ikke minst at katten er ID-merket. 

Ta gjerne med kattens favoritteppe og yndlingsleke slik at den har noen trygge og kjente lukter.
Plasser skåler og sandkasse så likt hjemme som mulig. Et lite triks er å ha med litt brukt sand
hjemmefra og blande inn i sandkassen. Det kan skape gode assosiasjoner. 

Vi ønsker alle katteeiere og katter en riktig fin sommer! ☀�


