
Påskpyntet som kan vara farligt för din katt
Nu runt påsk pyntar vi våra hem med blommor, ris med prydnadsägg och andra småsaker, sådant som kan vara riskfyllt för en
nyfiken och lekfull katt. Du behöver inte avstå från pynt men var lite extra försiktig så inte katten råkar svälja något olämpligt
eller skadar sig. Vissa blommor är farliga för kattens hälsa om den skulle ta en smakbit, bland annat den så här års populära
påskliljan. 

Håll koll på fjädrar och påskris
Fjädrar och ris är roliga saker för en katt. Även påskpynt av olika slag är skojiga att busa med.
-    Att operera bort främmande föremål ur kattens mage eller svalg kan bli en smärtsam historia för katten och dyrt för matte och husse. Lek
gärna med katten men låt den inte ha små saker eller saker som den kan tugga i sig när den är för sig själv.

Se upp med blommor
På påsken köper vi fler blommor till hemmet och katter brukar gilla att smaka och tugga på nytillkomna växter. 
-    Många lökväxter och blommor som hör påsken till har irriterande växtsaft och kan vara farliga för katten, vissa liljeväxter kan till och med ge
katten livshotande skador, berättar Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Påskliljan till exempel, som finns i nästan alla hem så här års, är giftig. Har du en katt som visar intresse för växter av olika slag bör du placera
dem som kan vara farliga för katten på en säker plats. Det finns en lista på växter som är farliga för katten i Djurguiden, Agrias första-hjälpen
applikation för smartphones. Listan finns även på agria.se.

Mörk choklad
Katter är precis som hundar känsliga för ämnet teobromin som finns i choklad, men på grund av katter generellt inte tycks vara intresserade
av sötsaker så är det mycket ovanligt att katter försöker äta choklad. 

Om katten visar tecken på förgiftning, om den dräglar, kräks eller har diarré, kontakta närmaste djursjukhus. Du kan också ringa Agrias
telefonveterinär på 0900-100 51 61 på kvällar 16-24 och helger 07-24. Du blir uppringd inom en timme om du inte får svar direkt. Varje samtal
kostar 60 kronor oavsett längd. 

För mer information, kontakta gärna  Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring,  073-964 20 78 eller Cecilia Winter, kommunikationsansvarig, 073-964
26 44.

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda.
Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge och
Storbritannien.


