
Możesz nauczyć swojego zwierzaka tolerować, a nawet czerpać przyjemność z zażywania tabletek. Jest to ważna 
umiejętność dla młodych szczeniąt i kociąt, aby uczyć się, a dorosłe psy i koty również mogą na tym skorzystać. Unikaj 
tego treningu, jeśli Twój zwierzak jest niespokojny lub agresywny i nie lubi dotykania w pobliżu twarzy. Oto jak zacząć.

Połóż wygodną, antypoślizgową matę w cichej i spokojnej 
części swojego domu. W ten sposób stwórz specjalne 
miejsce – stację zabiegową.

Regularnie zabieraj swojego zwierzaka w to miejsce (stacja 
zabiegowa) i częstuj go tam wyjątkowo smacznymi 
przekąskami (coś czego nie otrzymuje na coodzień). 
Traktuj to jak inwestowanie funduszy w banku. Twoimi 
zasobami są pozytywne skojarzenia z miejscem. Niektóre 
zabiegi mogą być nieznacznie nieprzyjemne, powodujące 
niewielkie „wycofanie funduszy się z Twojego banku 
pozytywnych doświadczeń”. Stwórz wystarczająco dużo 
rezerw w celu zminimalizowania wypływu.

Gdy Twój pupil pokocha chodzenie do stacji zabiegowej, 
zacznij tam praktykować podawanie tabletek. Sięgnij w 
kierunku pyska zwierzaka, daj mały smakołyk i pozwól mu 
go zjeść, powtarzając kilka razy.

Dopóki zwierzę nie okazuje strachu lub unikania, przejdź 
do dotykania twarzy swojego zwierzaka poprzez tworzenie 
„C” z kciukiem i palcem wskazującym i kładzeniem 
palców nad nosem pupila. W przypadku małych psów i 
kotów - nad czołem z palcami i z boku ich głowy. Pamiętaj 
aby nagrodzić zwierzę za każdym razem kiedy 
zaakceptuje Twój ruch. Powtórz kilka razy.

Zacznij odchylać głowę zwierzaka do tyłu i nagradzając za 
każdym razem smaczkami.
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Następnie jedną ręką stabilizując nos/głowę i 
przechylając go do tyłu, użyj środkowego palca na drugiej 
rękę, aby dotknąć przedniej części żuchwy Twojego 
zwierzaka.
Daj smakołyk.

Trzymając smakołyk wielkości grochu między kciukiem a 
palcem wskazujący, odchyl głowę do tyłu i połóż środkowy 
palec na żuchwie. Kiedy twój zwierzak otworzy usta, włóż 
smakołyk.

Kontynuuj ćwiczenia, otwierając usta szerzej na i dłuższy 
czas. Zawsze używaj smaczków. Kiedy będzie trzeba 
podać tabletkę, twój zwierzak będzie zrelaksowany. 
Pamiętaj, aby zawsze łączyć podawanie tabletki ze 
smakołykiem, jeśli nie ma żadnych przeciwskazań 
medycznych. 

Możesz użyć podobnych kroków do nauczania 
Twojego zwierzaka akceptowania innych 
procedur medycznych takie jak czyszczenie 
uszu lub zakrapianie oczu.
Rozważ włączenie pomocy 
wykwalifikowanego trenera zwierząt 
dedykowanego
przez FEAR FREE i treningu z użyciem 
pozytywnych metod uczenia się tych 
umiejętności ze swoim pupilem. Skontaktuj się 
z certyfikowaną jednostką FEAR FREE w celu 
poszerzenia wiedzy z tego zakresu.
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