Cat Friendly Clinic
Kissasi ruoan vaihto
Miksi sinun pitäisi vaihtaa kissasi
ruoka?
Eläinlääkärisi saattaa suositella kissallesi
eri ruokaa tai erikoisruokavaliota. Tämä
voi auttaa esimerkiksi:

•
••
•
•

Tietyn sairauden hallinnassa (esim.
diabetes tai munuaisten vajaatoiminta)
Kissan painon hallinnassa
Houkuttelemaan kissasi syömään jos
hän on syömätön
Edistämään kissasi paranemista
sairauksista tai leikkausten jälkeen
Edistämään kissasi ruokavaliota

perustuen ikään ja yksilöllisiin tarpeisiin

Miten ruoka vaihdetaan?
Jotkut kissat kehittävät vahvoja
mieltymyksiä ruoan suhteen, mutta
seuraamalla muutamia vinkkejä voi
ruoanvaihdosta helpottaa huomattavasti.
Noudata aina
eläinlääkärisi neuvoja

uuden ruokavalion käyttöönotossa, mutta
yleisesti ottaen:

•
•
•

Tee muutos uuteen ruokavalioon
asteittain 3-7 päivän aikana (tai jopa
pidempään jos kissasi on nirso)
Aloita sekoittamalla pieni määrä uutta
ruokaa kissan vanhan ruoan sekaan
Jos kissasi hyväksyy uuden ruoan,
lisää asteittain uuden ruoan määrää ja
vähennä kissan vanhaa ruokaa usean
päivän ajan, kunnes kissa syö
ainoastaan uutta ruokaa
Jos kissasi on haluton syömään uutta
ruokaa, tee vaihdos hitaammin,
pidemmän ajanjakson aikana
Jos annat märkäruokaa voit lämmittää
sitä hieman (ruumiinlämpöiseksi), jotta
se maistuisi paremmin
Jos vaihdos tehdään asteittain,
useimmat kissat hyväksyvät
ruoanvaihdon, mutta puhu
eläinlääkärillesi jos tarvitset enemmän
apua ja neuvoja

•
•
•
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Tablettien anto kissallesi
Tablettien anto kissallesi
Tablettien anto kissallesi voi olla stressaavaa ja
harva kissa on yhteistyöhaluinen. On kuitenkin
tärkeää että lääkkeet annetaan ohjeen mukaan,
joten jos sinulla on vaikeuksia ota yhteyttä
klinikkaan – ymmärrämme että lääkitys on
vaikeaa ja yritämme auttaa.

Voiko tabletit antaa ruoan sisällä tai
ruoan kanssa?
Jotkut tabletit ovat
hyvänmakuisia ja
kissasi voi syödä ne
vapaaehtoisesti. Toiset
voidaan piilottaa
pieneen määrään
lempiruokaa (pieneen
voinokareeseen,
juustoon, lihaan tai kalaan) tai jopa murskata ja
sekoittaa maistuvaan herkkuun, jolloin ne ovat
paljon helpompia antaa. Kuitenkin on tabletteja
joita ei voi murskata tai antaa ruoan kanssa,
joten on paras että kysyt eläinlääkäriltäsi
neuvoa.

•
•

Tabletin anto
Käsittele kissaasi aina
hellästi, ja pysy
rauhallisena. Jos
kissasi stressaa
tilannetta kovin, ota
yhteys klinikkaan niin
voimme miettiä
vaihtoehtoja.

•

Voi olla suureksi avuksi jos toinen henkilö voi
pitää kissaa hellästi kun annat tabletin.
Vaihtoehtoisesti, voi olla helpompi kääriä kissa
isoon pyyhkeeseen tai peittoon, jotta kissa
pysyy paikallaan ja ei pysty raapimaan.

•

•
•
•
•
•
•

Pidä kissaasi käsilläsi ja kehollasi syleiltynä
jotta kissa pysyy
paikallaan.

Pidä kissasi päätä tukevasti mutta hellästi,
peukalosi ja etusormesi tulee olla leuan
molemmin puolin suupielten kohdalla.
Tukeva ote tällä alueella ei satuta kissaasi,
mutta antaa sinulle hyvän kontrollin kissan
päästä
Pidä tablettia toisen
käden peukalolla ja
etusormella
Kallista kissan päätä
niin että nenä
osoittaa ylöspäin
Avaa suu painamalla
sormellasi
alaetuhampaita hellästi alaspäin
Kun suu on auki,
työnnä tabletti aivan
suun takaosaan
mahdollisimman
nopeasti, ja päästä
pää niin että kissa voi
nielaista
Jos saat tabletin
tarpeeksi taakse, niin
kissa voi vain nielaista eikä pysty sylkemään
tablettia!
‘Tabletinantajia’
voidaan käyttää
myös, jolloin ei
tarvitse laittaa
sormea kissan
suuhun. Joidenkin
mielestä nämä ovat
helpompia
Jotta tabletti menisi
helpommin alas, on paras antaa pieni määrä
ruokaa, tai laittaa muutama tippa vettä
kissasi suuhun tabletin annon jälkeen –
tarkista eläinlääkäriltäsi mikä on parasta

Voit katsoa videoita tabletin annosta
Youtube
kanavaltamme....www.youtube.com/
icatcare
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Lääkitseminen iho-, korva-, tai
silmätipoilla/voiteella
Paikallisen (iho) spot-on nesteen käyttö
Monet kirppu-, ulkolois- tai jopa sisäloislääkkeet
ovat nyt saatavilla iholle annosteltavina spot-on
nesteinä, joka lisää niiden helppokäyttöisyyttä
kissoilla.
Silti on tärkeä varmistautua siitä että tuote menee
iholle eikä vain jää
karvoihin, jotta se toimii
kunnolla.

•
•
•
•

Lue valmisteyhteenveto
– jotkut valmisteet pitää
annostella kahteen eri
paikkaan

•
•

Pidä kissan päätä ja
korvaa käsissäsi ja kallista
päätä hieman sivulle, jotta
lääkittävä korva on
ylöspäin
Purista tarvittava määrä
tippoja korvakäytävään.
Jatka pään ja korvan
kiinnipitämistä niin että
kissa ei pysty
ravistelemaan päätään
Hiero korvan tyvestä
hellästi jotta tipat levittyvät
koko korvakäytävään

Silmätippojen tai voiteen annostelu

Pidä hellästi kissaa paikallaan – toinen henkilö
avustamassa kissan kiinnipidossa helpottaa
lääkitsemistä, tai voitte yrittää kietoa kissan
pehmeään pyyhkeeseen tai peittoon

•

Tee jakaus kissan karvapeitteeseen kissan
niskan kohdalla (pään ja
olkapäiden välillä) jotta
näet ihon kunnolla

•
•

Annostele liuos iholle.
Yritä saada
mahdollisimman paljon
liuoksesta iholle eikä
karvapeitteeseen.

•

Varoitus – älä koskaan käytä koirien
ulkoloisliuoksia kissoille – niissä voi olla
permetriiniä joka on hengenvaarallista
kissoille. Kysy aina eläinlääkäriltäsi jos
olet epävarma.

Korvatippojen annostelu

•

•

•

Pidä kissaasi tukevasti mutta hellästi – toinen
henkilö kiinnipidossa helpottaa, tai tarpeen
mukaan voit kietoa kissan pehmeään
pyyhkeeseen tai peittoon
Pidä kissan päätä
käsissäsi ja kallista
päätä hieman, jotta nenä
osoittaa ylöspäin
Avaa hoidettavan silmän
luomet hellästi
peukalolla ja etusormella
Laita muutama tippa
liuosta tai tarvittava pätkä voidetta silmän pinnalle
(eläinlääkärin ohjeen mukaan)
Sulje silmäluomet ja hiero hellästi jotta lääke
levittyy koko silmän pinnalle

Voit katsoa videoita Youtube
kanavaltamme jos tarvitset lisää apua....
www.youtube.com/icatcare

Pidä kissaasi tukevasti mutta hellästi – toinen
henkilö kiinnipidossa helpottaa, tai tarpeen
mukaan voit kietoa kissan pehmeään
pyyhkeeseen tai
peittoon
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Kissasi kotiin tuominen klinikalta
vieraat hajut voivat ahdistaa kodin muita kissoja,
joten on paras että kissa esitellään hiljalleen kodin
muille kissoille:

•
•
Kotiin meneminen

Varmista että olet paikalla valvomassa kun kissat
saavat tavata toisensa
Älä pelästytä kotiin palaavaa kissaa liiallisella
huomiolla ihmisiltä tai muilta lemmikeiltä

Kissasi ruokinta

Kun kissasi on ollut klinikalla, hän voi kotiin tultuaan
tarvita erityistä huolenpitoa:

•
•
•
•
•
•
•
•

Jos kissasi on ollut nukutettuna/rauhoitettuna, hän
voi vielä kotonakin olla hieman väsynyt ja epävakaa
jaloistaan
Kissasi voi myös olla hermostunut tai sekava – ole
hellävarainen ja odota kunnes kissasi on itse valmis
hakeutumaan seuraasi
Yritä estää haavojen nuoleminen ja mahdollisten
tikkien pureminen. Jos tämä kuitenkin tapahtuu,
pyydä eläinlääkäriltäsi pehmeä kauluri jos ette ole
sellaista saaneet
Soita klinikalle jos olet huolestunut, esimerkiksi jos
haava näyttää punaiselta tai turvonneelta, se
erittää, tai kissan paraneminen mietityttää
Varmista että kissa saa kaikki sille määrätyt
lääkkeet
Kissan kipu voi olla vaikea tunnistaa mutta ilmenee
esimerkiksi ruokahalun alenemisella, piiloutumisella
tai ihmisten seurasta vetäytymisellä. Ota yhteys
klinikkaan jos epäilet että kissallasi on kipua
Voit joutua pitämään kissasi sisällä, joko
ensimmäisen yön ajan tai pidempään
Anna kissasi levätä rauhallisessa, lämpimässä
paikassa

Kissan tuominen kotiin muiden
kissojen luo
Kissasi voi tuoksua erilaiselta oltuaan klinikalla,
varsinkin yön yli tai
pidempään. Nämä

Leikkauksen jälkeen kissasi voi olla haluton
syömään. Kannustaaksesi kissaasi voit kokeilla
seuraavaa:

•
•
•
•
•
•
•
•

Lämmitä märkäruoka ruumiinlämpöiseksi
Tarjoa maistuvaa ruokaa, kuten esim.
kissanpennuille tarkoitettuja ruokia
Klinikkasi voi suositella erikoisruokavaliota joka
kannustaa syömään ja edesauttaa toipumista
Anna pieniä annoksia usein, ja nosta ruokailujen
välissä ruoka-astia pois
Kokeile syöttää kissaa käsin jos ei muuten syö
Voit hieroa pienen määrän ruokaa kissan tassuun,
joka voi kannustaa kissaa maistamaan
Käytä matalaa ruoka-astiaa jotta kissan viikset eivät
kosketa reunoja
Ota yhteys klinikkaan jos kissasi ei ala syömään
normaalisti 1-2 päivään

Muista
Jos jokin huolestuttaa sinua, ota yhteys klinikkaan!
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Kissan tuominen klinikalle
Kissat ovat itsenäisiä, territoriaalisia eläimiä joilla on tarve
hallita ympäristöään ja ovat herkkiä erilaisille hajuille.
Nämä seikat voivat tehdä eläinlääkärikäynnistä
stressaavan.

kodilta) siinä tapauksessa että kissasi virtsaa/ulostaa
koppaan

Odotushuoneessa

Etsi hyvä eläinklinikka

Etsi ISFM akkreditoitu kissaystävällinen klinikka, ja yritä
löytää:

Etsi eläinklinikka joka ymmärtää kissoja, ja yrittää
vähentää kissan tuntemaa stressiä – ihannetapauksessa
ISFM:n sertifioitu kissaystävällinen klinikka.

•
•

Valitse kissallesi hyvä kuljetuskoppa

•
•
•
•
•

Koppa tulisi olla tukeva ja helposti
puhdistettava (muovinen tai
muovipäällystetty)
Ylhäältä avattavat kopat, tai kopat
joiden yläosan saa poistettua ovat
ihanteellisia
Peitä koppa peitolla tai pyyhkeellä
matkan ajan
Jos matkustat autolla, sijoita koppa
jalkatilaan jotta se ei liiku matkan
aikana
Kanna koppaa varovasti – vältä
kopan keinuttamista tai lyömistä esineisiin

•
•

Erillinen odotushuone kissoille,
tai erillinen kissojen odotusalue
Hyllyjä tai korotettuja alueita
jotta kuljetuskoppa voidaan
asettaa lattiatason yläpuolelle
Valitse hiljainen alue ja pidä
koppa peitettynä
Jos tarpeen, ehkä voit pitää kissaasi autossa kunnes
pääset eläinlääkärin vastaanotolle

Tutkimushuoneessa

•
•
•
•

ISFM kissaystävällinen klinikka on luvannut että koko
henkilökunta käsittelee kissoja hellästi, arvostaen ja
asiantuntevasti
Henkilökunnan tulisi antaa kissalle aikaa rauhoittua
Jos et ymmärrä jotain, kysy lisäohjeita
Jos olet epävarma lääkkeiden antamisesta, pyydä
apua eläintenhoitajalta tai eläinlääkäriltä

Tutut tuoksut vähentävät kissasi
stressiä

Kissasi jäädessä klinikalle hoitoon

•

ISFM sertifioitu kissaystävällinen klinikka noudattaa
tiettyjä standardeja. Älä epäröi kysyä missä kissaasi
pidetään hoidon aikana. Yritä löytää:

•
•
•
•
•

Käytä koppaa kotona – kannusta kissaa nukkumaan
tai syömään kopassa, jotta se ei ainoastaan ilmesty
silloin kun on aika mennä eläinlääkäriin!
Laita koppaan peittoja tai vaatteita jotka tuoksuvat
kodilta
Hiero kissan naamaa kankaalla jotta siihen irtoaa
kissan oma tuoksu, hiero sen jälkeen kuljetuskopan
sisäosaa tällä kankaalla ja jätä se koppaan
Suihkuta koppaan synteettistä kissan feromonia
(Feliway) jos sellaista löytyy kotoa, 30 minuuttia
ennen kopan käyttöä
Jos kissasi panikoi, kokeile kietoa hänet paksuun
peittoon ja laita molemmat kuljetuskoppaan
Ota mukaan ylimääräisiä
peittoja (jotka tuoksuvat

•
•
•
•
•

Erillinen, rauhallinen hoito-osasto; tai erillinen alue
hoito-osastolla kissoille
Kiinteät, puhtaat ja turvalliset häkit jotka ovat riittävän
isot jotta niihin mahtuu mukava sänky, vessa, ruokaastiat jne. hyvällä etäisyydellä toisistaan
Mukavat makuu-alustat, ja piilopaikka kissalle
Klinikka joka antaa sinun jättää kissallesi omat peitot,
jotka tuoksuvat tutulta
Jos kissasi jää klinikalle hoitoon, kysy milloin voit
vierailla
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Mikä on kissaystävällinen
klinikka?
International Society for Feline Medicine (ISFM) on International
Cat Care (www.icatcare.org) eläinlääkinnällinen osasto, voittoa
tavoittelematon hyväntekeväisyysjärjestö jonka tavoitteena on
edistää kissojen terveyttä ja hyvinvointia maailmanlaajuisesti.

joka varmistaa että klinikalla seurataan kissaystävällisiä
standardeja, ja keskustelee mielellään kanssasi
kissanomistajana.

Ymmärrämme että kissan tuomisessa klinikalle on ainutlaatuiset
haasteensa:

Cat Friendly Clinic: mitä se tarkoittaa
minulle ja kissalleni?

•

ISFM:n Cat Friendly Clinic akkreditoidulla klinikalla voit
rauhallisin mielin olla varma että:

•
•
•
•

Kissat eivät pidä matkustamisesta ja
tuntevat itsensä turvattomiksi oman
reviirinsä ulkopuolella

•
•
•

Kissat ovat erityisen herkkiä uusille
paikoille, äänille ja tuoksuille
Useimmat kissat pitävät hiljaisuudesta ja
ovat hyvin herkkiä stressille
Useimmat kissat stressaavat kovin jos
heidän läheisyydessään on koiria
klinikkavierailun aikana

Klinikka ja sen henkilökunta ovat tietoisia kissoille ominaisista
tarpeista
Henkilökunta keskustelee mielellään kanssasi, selittävät ja
näyttävät miten he työskentelevät kissojen kanssa klinikalla

Mitkä ovat eri tasot ISFM:n Cat
Friendly Clinic akkreditoinnilla?

Kissoja pitää käsitellä hellästi ja
arvostuksella

Kissaystävällinen klinikka: tärkeää
eläinlääkäreille...
ISFM:n Cat Friendly Clinic ohjelma tarkoittaa että akkreditoiduilla
klinikoilla on korkeampi laatu kissojen hoidossa ja että he:

•
•
•

Klinikka on saavuttanut tietyt minimi akkreditoinnin standardit

Ymmärtävät kissojen tarpeita ja ovat siten tehneet eläinlääkärissä
käynnistä kissaystävällisemmän
Ymmärtävät kuinka kissoja lähestytään ja käsitellään hellästi ja
huolellisesti
Omaavat hyvän tiedon ja varustelun kissojen hoitoon

Cat Friendly Clinic akkreditoinnin saaminen kattaa koko klinikan
henkilökunnan: vastaanottovirkailijoista eläintenhoitajiin ja
eläinlääkäreihin. Jokaisella akkreditoidulla klinikalla on lisäksi
ainakin yksi ‘Cat Advocate’ eli kissojen puolestapuhuja – joku

Cat Friendly Clinic (CFC) akkreditoinnissä on 3 eri tasoa –
Pronssi, Hopea ja Kulta. Näihin kuuluu eläinklinikoita jotka ovat
hyvin erilaisia kooltaan, sijainniltaan, rakenteeltaan,
henkilöstöltään ja varustetasoltaan. Yksityiskohtaiset tiedot
vaatimuksista löytyy nettisivuiltamme - www.catfriendlyclinic.org
– josta löytyy myös luettelo akkreditoiduista klinikoistamme.
Henkilökunta jokaisella akkreditoidulla klinikalla on luvannut
käsitellä kissoja ymmärtäen, hellävaraisesti ja arvostaen, ja
tehdä kaikkensa jotta käynti klinikalla olisi mahdollisimman
stressitöntä sinulle ja kissallesi.
Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita kissasi tai klinikan
suhteen, kysy klinikan henkilökunnalta joka auttaa mielellään.
Lisäksi, jos sinua mietityttää joku kriteereistä klinikalla, pyydä
että saat puhua klinikan Cat Advocaten kanssa. Voit olla myös
meihin suoraan yhteydessä osoitteessa
www.catfriendlyclinic.org

Pronssi

Hopea

Kulta

Odotushuone

Erilliset kissojen vastaanottoajat, ellei
kissoille ole erillistä aluetta

Täytyy olla erillinen alue
odotushuoneessa kissoille

Erillisen kissa-alueen lisäksi
odotushuoneessa esim. koreja jotka eivät
ole lattiatasossa

Sairaalahoito

Ei välttämättä tarvitse olla

Eläinlääkärikäynti

Kissat ja koirat pitää olla eri alueilla
Pitää olla erillinen kissojen sairaalaosasto
sairaalaosastolla ja häkeissä minimikoko
ja suuremmat häkkikoot

Turvallinen, ja hyvin varusteltu vastaanottohuone. Vähintään 10 minuutin
vastaanottoajat

Erillinen kissojen vastaanottohuone. 15
minuutin vastaanottoajat

Leikkaukset

Leikkaussalia ei vaadita

Pitää voida nukuttaa kissat tarvittaessa

Pitää olla erillinen leikkaussali

Varusteet

Hyvätasoiset kissaystävälliset varusteet

Lisävarusteet, esim. röntgen, hammasosasto jne

Korkeampi taso vaaditaan – esim.
laboratorio jne
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