3. CONSELLS VETERINARIS BÀSICS DEL

GAT SÈNIOR

Està vacunat?

Se li poden tallar les ungles?

El seu gat porta la trivalent felina, la qual s’ha de repetir
cada any.
També es pot vacunar contra la leucèmia felina.

Sí, però s'ha d'anar amb compte que no li fessin sang.,
així que recomanem que el portin al veterinari.
Per això és recomanable posar estris destinats a que s’esmolin
les ungles.

Està prenent cap medicació?
És important que pregunti al veterinari/a se li està donant
cap medicament (col·liris pels ulls, vitamines, analgèsics...).
Mai donar medicació sense prescripció veterinària.

Està desparasitat contra els cucs interns?
Sí, però vostès hauran de desparasitar-lo cada 4 mesos,
sinó agafaran paràsits intestinals i/o pulmonars.

Quins productes puc utilitzar per previndre la
infestació per puces?
Els hi poden aplicar un cop al mes sprays o pipetes per a
tal fi. Recomanem marques com Frontline®, Advantix®, ...

Què li dóno per menjar?
Han de menjar pinso “sènior” formulat per gats vells (eviten
insuficiència renal, hidraten el pèl, etc). Com a mínim
alimentar dos cops al dia. Millor no deixar sempre pinso a
l’abast, ja que poden tornar-se obesos. Mai donar-li ossos
ni restes de marisc o d’altres mol·luscs.
Li poden donar llauneta de gat sènior de tant en tant.

Puc donar-li llet?
NO! Els gats perden la capacitat de digerir un component de
la llet, així que li provocaran diarrea. Tots els nutrients que
necessita els obtindrà del pinso de bona qualitat que li donaran.

Porta microxip?
Sí. D’aquesta manera, si l’animal es perd, la persona que
el trobi el portarà a un centre veterinari per mirar si porta
xip i informar al propietari.
En cas de pèrdua l’amo ho ha de notificar al col·legi veterinari.
Recordin que és obligatori posar una xapa identificativa.
També cal recordar que en qualsevol canvi de domicili,
telèfon o dada de contacte, s’ha de notificar al col.legi
veterinari, per tal que estigui el xip actualitzat.

Per què està esterilitzat?
En primer lloc, perquè la llei ens hi obliga per baixar la gran
superpoblació d’animals que n’ hi ha.
En segon lloc, perquè així evitarem que les femelles tinguin
tumors mamaris quan siguin adultes, infeccions de matriu
o embarassos psicològics; i en el cas del mascle evitarem
problemes de pròstata, escapisme per buscar femelles tant
com alguns tipus d’agressivitat.

Quan haig de començar a educar-lo?
Des del primer dia, però el gat ja sap on fer les necessitat
(cal que li facilitin una cubeta per fer les seves necessitats
que no estigui en un lloc sorollós ni de difícil accés).
També, han d’anar poc a poc, ja que el gat pateix neofòbia
(por a tot lo nou) amb facilitat, així que s’adaptarà al seu
nou ambient paulatinament, per lo que no hem de forçar
situacions ni canviar-li el nom si ja en tenia.

Com ens comportem si tenim nens a casa?
Els adults han de supervisar el contacte, sinó podria rondinar
tot deixant clar que no li ve de gust jugar ni ser cap joguina
ja que, com hem dit, aquests animals volen una vida
tranquil·la amb molt d’afecte i benestar per gaudir de l’última
etapa de la seva vida.

I si hi ha altres animals a casa?
Han de ser pacients, trigaran un temps en adaptar-se i
tolerar-se; és important sempre estar present quan comencin
a apropar-se.

On dormirà?
Encara que li preparin un llitet per ell, el gat decideix on
dormir (sofà, llits, etc), però tot i així necessita disposar
d’un llit propi. Pensin que el gat passa més del 80% del
temps dormint.

Puc banyar-lo?

Pot sortir de casa?

El gat no és necessari que es banyi degut als hàbits higiènics
tant estrictes que ells mateixos porten a terme, però si ho
desitgen i el gat no es sotmet a un gran estres, poden
banyar-lo com a molt un cop al mes i sempre assecar-lo bé.

En el cas d’un gat geriàtric no és gaire recomanable.
Si el gat té accés al carrer, pensi que el contacte amb altres
gats pot ser negatiu, ja que li poden transmetre malalties
com la leucèmia felina o la Immunodeficiència Felina, de les
quals el seu gatet està lliure ja que els hi fem un test.
Sempre que el portin a qualsevol lloc fer-ho en un transportin.

El raspallat és una opció o una necessitat?
Sobretot a les races de pèl llarg és una necessitat.
És molt recomanable que el vagin raspallant cada dia perquè
s’hi acostumi, així com anar raspallant-li les dents per establir
una rutina que previngui futurs problemes dentals.
Si el gat té el pèl llarg, és recomanable donar-li malta un
cop a la setmana.

