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Aby nasz kot czuł się szczęśliwy musimy dbać o jego zdrowie , pielęgnować go i zapewniać
właściwą opiekę.

Pielęgnacja kota jest dla właściciela łatwą i nie pochłaniającą zbyt wiele czasu czynnością. A
wszystko dlatego że koty to zwierzęta nadzwyczaj czyste.

Już w wieku ok. 2 tygodni kocięta zaczynają dbać o siebie drapiąc się i wylizując futerko. Aby
pomóc im w zabiegach pielęgnacyjnych przyzwyczajajmy je do grzebienia i szczotki. Nigdy nie
czeszmy kota na siłę , postarajmy się aby sprawiało mu to przyjemność. W przypadku kotów
krótkowłosych pielęgnacja jest zabiegiem bardzo prostym. Szczotka z włosa doskonale nadaje
się szczotkowania. Na koniec futerko czeszemy grzebieniem o gęstych ząbkach. Po
wyczesaniu futerko można dodatkowo wypolerować kawałkiem wilgotnej szmatki.

Trudniejsze jest szczotkowanie kotów długowłosych. Długie i gęste futerko trzeba czesać
codziennie. Nie czesane po kilku dniach ulegnie sfilcowaniu , a wtedy można już tylko obciąć
włosy. Do czesania kota o długiej sierści potrzebny jest nam grzebień o rzadko rozstawionych
zębach i drugi z gęstymi ząbkami. W obu przypadkach końce zębów muszą być zaokrąglone ,
aby nie poranić delikatnej skóry. Włosy należy przeczesywać warstwami pod włos i z włosem.
Miejsca za uszami , w pachwinach i u nasady ogona trzeba przynajmniej raz w tygodniu
przesypywać specjalnym talkiem , aby zapobiec tworzeniu się kołtunów.

Poza pielęgnacją futerka wskazane jest też dbanie o higienę uszu, uzębienia oraz o pazurki.
Kot sam nie może oczyścić swoich uszu ,dlatego musimy robić to my. W razie potrzeby (kiedy
stwierdzimy zabrudzenie woskowiną) należy oczyścić małżowinę uszną niezbyt grubym
miękkim wacikiem. Zawsze trzeba robić to delikatnie i ostrożnie. Gdy znajdziemy w uchu silne
zabrudzenie lub ciemnobrązowe strupki, należy udać się do lekarza, gdyż prawdopodobnie
ucho zostało zaatakowane przez pasożyta – świerzbowca.

U kotów żywionych miękką karmą pojawia się problem kamienia nazębnego. Wymagają one
wizyty w lecznicy, gdzie kamień zostanie usunięty. Sam kamień nie jest szkodliwy, ale
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podrażnia dziąsła co prowadzi do stanów zapalnych.

Pielęgnacją pazurów koty zajmują się zwykle same , jeśli tylko stworzymy im odpowiednie
warunki. Najprościej jest postawić kotu odpowiedni słupek do drapania , o czym była mowa
wcześniej. Jeżeli mimo to zauważymy, że kocie pazurki są zbyt długie i kot w czasie chodzenia
zawadza nimi np. o dywan, trzeba mu je po prostu odpowiednio skrócić. Przednią część pazura
obcina się delikatnie, używając specjalnego obcinacza - tak aby nie spowodować krwawienia (
za pierwszym razem najlepiej poprosić kogoś doświadczonego). Całkowite usuwanie kotom
pazurów jest niehumanitarne, zabronione przez ustawę o ochronie zwierząt i nie ma nic
wspólnego z ich pielęgnacją!

Do zabiegów zapewniających naszemu kotu zdrowie należy : szczepienie i odrobaczanie. Po
raz pierwszy kota szczepimy w 9 tygodniu życia. Wcześniej kocięta należy odrobaczyć.
Oczywiście aby ustalić odpowiedni schemat odrobaczania i szczepień trzeba udać się z kotem
do lekarza, który zadba o zdrowie naszego pupila i na pewno udzieli cennych wskazówek.

2/2

