
W pewnym momencie swojego życia jako właściciel zwierzęcia będziesz musiał podawać swojemu zwierzakowi 
przepisane leki. To może być stresujące dla Ciebie i wywoływać strach lub niepokój u Twojego zwierzaka, ale mamy 
kilka wskazówek, które ułatwią Wam obojgu domową opiekę medyczną. 

Leki doustne 
Lek incognito. Wiele zwierząt przyjmie pigułkę lub kapsułkę 
ukrytą w jedzeniu lub w smacznym smakołyku, np. w 
śmietance, w serku, maśle orzechowym bez cukru, soli i 
sztucznych słodzików, pasty mięsnej czy żółtym serze.

Zapytaj swojego lekarza weterynarii, czy możesz zmiażdżyć 
pigułkę. Jeśli nie mają mocnego smaku, można zmieszać 
pokruszoną tabletkę z łyżeczką konserwy lub soku z 
tuńczyka.

Wypróbuj sztuczkę 1-2-3 (4-5)!  Przygotuj od 3 do 5 
„kuleczek” z tylko jedną zawierającą lek. Daj 1 lub 2 kulki 
smakołyków bez leku. Podczas gdy twój zwierzak połyka 
smakołyk, pozwól mu do zobaczyć że zbliżasz się z 
następnym. Wsuń kulkę z lekiem, po którym szybko nastąpi 
kolejna pyszna kulka maskująca smak leku w poprzedniej.

Niektóre leki, takie jak antybiotyki czy leki antydepresyjne, 
mogą mieć silną zapachy lub gorzki smak.

Zapytaj, czy lek można połączyć z sosikiem do 
wylizania lub z kulką mięsną do żucia w mniejszym 
rozmiarze.

Zapytaj, czy lek można umieścić w pustej żelatynowej 
kapsułce aby zminimalizować zapach i smak.

Zachowaj ostrożność przy ukrywaniu tego typu leków w 
specjalne jedzenie, ponieważ ryzykujesz że zwierzak 
nauczy się unikać tego typu jedzenia w przyszłości. 
Uwarunkowana niechęć do smaku jest bardzo potężna. 
Dotyczy to zwłaszcza kotów, które mogą:
odmówić jedzenia, w którym był ukryty lek.

www.fearfreehappyhomes.com

1.

2.

3.

4.

Zabiegi miejscowe
Należą do nich rutynowe miejscowe stosowane przy próbach 
odrobaczenia, odpchlenia,
i/lub zapobieganie kleszczom, czyszczenie lub leczenie uszu, 
podawanie kropli do oczu lub maści do oczu lub zastrzyki z 
insuliny w przypadku cukrzycy. 

Jedną z opcji w trakcie tych zabiegów jest technika 
odwracania uwagi. Na przykład, niech pomocnik trzyma 
miskę z jedzeniem nad głową psa, tak aby wymagało to od 
niego spojrzenia w górę. Kiedy zje kawałek, zaaplikuj krople 
do oczu lub rozmaż trochę tuńczyka na macie do lizania przez 
Twojego kota, w momencie kiedy będzie to zlizywał zastosuj 
środki zapobiegawcze przeciwko pasożytom w kroplach. 

Jeśli leczenie wydaje się bolesne dla Twojego zwierzaka, 
skontaktuj się ze swoim lekarzem weterynarii. Zmniejszanie i 
minimalizowanie bólu jest integralną częścią zapewniania 
doświadczeń pozbawionych strachu (FEAR FREE).

Jeśli techniki odwracania uwagi nie działają, skontaktuj się ze 
swoją certyfikowaną jednostką FEAR FREE dla uzyskania 
więcej wskazówek. 

Nie próbuj tych metod, jeśli Twój 
zwierzak wykazuje oznaki strachu, 
takie jak drżenie i zastygnięcie; 
unikanie lub agresja, takie jak 
warczenie, syczenie (koty), 
warczenie,
lub uderzanie. Skontaktuj się z 
Twoim Fear Free Certified® 
lekarzem weterynarii.

PODAWANIE LEKÓW U 
ZWIERZĄT


