
Farer i julen for din katt
Juleblomster, levende lys, juletrepynt og pakkebånd hører julen til. Som katteeier må en tenke litt ekstra på hva dette kan
innebære for et nysgjerrig firbent familiemedlem slik at både dyr og menneske kan nyte en fredfull jul.

For katten er julen spennende med glitter, knitrende papir og krøllete pakkebånd. Faren øker også for at katten får i seg ting som kan feste
seg i svelg eller mage og forårsake skader i tamene.

− Jeg slutter aldri å bli overrasket over mangfoldet av ting som opereres ut av kattemager, sier Lotta Möller, veterinær i Agria Dyreforsikring. I
tillegg til pakkebånd nevner hun garntråd, katteleker og nøtter som eksempler.

Topplisten
1.    Juleplanter og liljer – katten smaker gjerne på godluktende planter. Flere er giftige for katten, særlig liljer som Lilium og Hemerocallis
som kan gi livsfarlige nyreskader. Se hele listen på agria.no, http://www.agria.no/katt/artikkel/mange-juleplanter-er-giftige-for-katt
2.    Pakkebånd og glitter – om katten spiser i seg bånd kan de forårsake alvorlige og livsfarlige skader i tarmen. Det kreves kirurgi, normalt
må tarm fjernes og det er ikke alltid katten klarer seg. Lek gjerne med katten, men fjern alle bånd og snorer når du ikke har katten under
oppsyn.
3.    Frostvæske – Det kan være fristende å smake på denne søte væsken. Dersom katten har fått frostvæske på pelsen vil de få i seg
væsken når de slikker seg rene. Væsken er meget giftig, og dersom katten ikke kommer til veterinær og behandling med en gang, kan den dø
av nyresvikt.
4.    Levende lys – en svingende hale eller nysgjerrig snute med værhår tar lett fyr. Ikke la katten være alene i et rom med tente lys eller la
den hoppe opp der det finnes lys.
5.    Juletre og vanning – katten klatrer kanskje i treet. Se til at treet er festet godt nok og bruk helst ikke julekuler i glass. Dersom disse
knuser, kan dette gi stygge potekutt. Pass også på at katten ikke drikker av vannet i juletrefoten.

Arranger en rolig og sikker jul for katten
En forsiktig katt kan bli stresset dersom det kommer mange gjester i julen. Se til at katten får et atskilt rom eller plass der den kan få ro med
sin seng, mat og drikke.

Det kan være vanskelig å finne åpne veterinærklinikker i julen. Dersom du har med katten din på reise, undersøk om det finnes noen åpne
klinikker eller veterinær der du skal. Dersom du lar katten være hjemme, trenger den tilsyn minst to ganger daglig. 

Kontakt: Christian Geelmuyden, presseansvarlig Agria Dyreforsikring, telefon 909 87 574.

I Agria Dyreforsikring, Norges eneste spesialselskap for dyreforsikringer, er alle medarbeiderne dyreeiere. Sammen med dyreeierorganisasjoner og
veterinærer er Agria med på å utvikle dyreholdet, dyresporten og dyrehelsa. Selskapet ble grunnlagt i Sverige i 1890 og finnes i dag representert med sine
forsikringer i Sverige, Norge, Danmark og England.


