
Kožní přípravek spot-on

Mnoho léků proti blechám, parazitům, a 
dokonce i červům se nyní nabízí ve formátu 
tzv. “spot-on”, což usnadňuje jejich použití u 
koček.

Aby přípravek správně zapůsobil, je však 
důležité, aby se přípravky dostaly až na 
pokožku a nezůstaly jen na srsti.

• Přečtěte si pokyny - 
některé výrobky se musí 
nanést na dvě různá 
místa.• Opatrně podržte vaši 
kočičku - může pomoci 
druhá osoba nebo můžete 
zkusit kočičku zabalit do měkkého ručníku či 
deky.• Rozčísněte srst na zadní straně krku kočičky 
(mezi hlavou a rameny) 
tak, aby byla vidět 
pokožka.• Aplikujte produkt na 
pokožku. Snažte se 
dostat co nejvíce 
přípravku na pokožku a 
co nejméně na srst. 

Varování - Nikdy nepoužívejte psí přípravky 
proti blechám na kočky - některé výrobky 
obsahují koncentrát permethrinu, který je 

pro kočky nebezpečný (až smrtelný!). 
Pokud si nejste jisti, zeptejte se Vašeho 

veterináře.
Ušní kapky

• Opatrně ale pevně podržte kočičku – je to 
lehčí ve dvou - nebo můžete kočičku 
zabalit do měkkého ručníku nebo deky.• Jednou rukou podržte hlavu a ucho a 
nakloňte hlavu trochu na jednu stranu tak, 
aby ucho, které léčíte, bylo nahoře.

• Vymačkejte nebo 
nakapejte potřebný 
počet kapek do otvoru 
ucha. Držte hlavu a ucho 
pevně, aby kočička 
netřásla hlavou.• Jemně masírujte spodní 
část ucha, aby se kapky 
dostaly pořádně do zvukovodu.

Oční kapky nebo mast

• Opatrně ale pevně podržte kočičku – je to lehčí 
ve dvou - nebo můžete kočičku zabalit do 
měkkého ručníku nebo 
deky.• Jednou rukou podržte 
hlavu a nakloňte ji tak, 
aby nos směřoval 
nahoru.• Palcem a prstem stejné 
ruky opatrně otevřete 
jedno víčko.• Naneste několik kapek nebo mast na povrch 
oka (podle pokynů veterináře).• Zavřete víčko a velmi jemně vmasírujte, aby se 
přípravek dostal na celé oko.

Více informací najdete na našem 
YouTube kanálu www.youtube.com/

icatcare

Cat Friendly Clinic
Aplikování kožních, ušních nebo 

očních kapek / masti
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