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Medi©at je nacionalni partner ISFM. 
Partnerji si med seboj delimo znanje in izkušnje.

Glavni razlog za grdo obnašanje mačk je strah. Če se tega zavedamo, smo že korak bliže k preprečevanju težav, 
povezanih z obiski veterinarja.

KAKO MAČKO SPRAVITI V TRANSPORTER?
Transporter naj bo mački vedno dostopen. Vanj dajajte pri-
boljške. Postopoma jo pripravite do tega, da ga bo sprejela 
kot varno zatočišče in ga smatrala za svojo hišo, kadar je 
zdoma. Če pride do nesreče oz. krizne situacije, je ključen 
hiter odziv, zato je še kako pomembno, da je mačka vajena 
transporterja. 

Transporterji, ki imajo vratca spredaj in zgoraj, so mačkam 
najbolj prijazni. Če želimo dati mačko v transporter (ali iz 
njega) na najmanj stresen način, uporabimo vratca na vrhu. 

Transporterji so sestavljeni iz dveh delov. Zgornji del med 
veterinarskim pregledom odstranimo, tako da mački ni po-
trebno zapustiti transporterja. 

Mačke nikoli ne stresite iz transporterja!

NAVAJANJE NA VOŽNJO Z AVTOMOBILOM
Med vožnjo imejte mačko vedno v transporterju.

Redno jo vozite na izlete z avtom. Začnite s krajšimi vožnja-
mi, ki ne vključujejo obiska veterinarske klinike.

Da bi preprečili slabost in bruhanje, mačke pred vožnjo ne hranite.

Mačko hvalite, namenite ji pozornost in ji dajajte priboljške.

PRIJETNI OBISKI VETERINARSKE KLINIKE
Na obisk k veterinarju vzemite mačkine najljubše priboljške, 
igračke in njeno odejico oz. ležišče.

Doma mačko redno krtačite, strizite ji kremplje in umivajte zobe.

Igrajte se z njo tako, da oponašate obiske pri veterinarju. 
Oponašajte merjenje temperature, čiščenje ušes, dajanje 
tablet ipd. Tako bo veliko lažje sprejela pregled pri veteri-
narju, pa tudi pri domači negi boste imeli manj težav.

Redni obiski veterinarske klinike, ki so namenjeni le druže-
nju in ne vključujejo nikakršnih posegov ali pregledov, so 
zelo koristni. Mački, lastnikom in uslužbencem veterinarske 
klinike dajo možnost za sproščeno druženje in nagrajevanje 
lepega obnašanja mačke.

Navajanje mačke na obiske pri veterinarju
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