
Cat Friendly Clinic 

Kissasi ruoan vaihto international 

Miksi sinun pitaisi vaihtaa kissasi 
ruoka? 

Elainlaakarisi saattaa suositella kissallesi 
eri ruokaa tai erikoisruokavaliota. Tama 
voi auttaa esimerkiksi: 

• Tietyn sairauden hallinnassa (esim.
diabetes tai munuaisten vajaatoiminta)

• Kissan painon hallinnassa

• Houkuttelemaan kissasi syomaan jos
han on syomaton

• Edistamaan kissasi paranemista
sairauksista tai leikkausten jalkeen

• Edistamaan kissasi ruokavaliota

perustuen ikaan ja yksilollisiin tarpeisiin 

Miten ruoka vaihdetaan? 

Jotkut kissat kehittavat vahvoja 
mieltymyksia ruoan suhteen, mutta 
seuraamalla muutamia vinkkeja voi 
ruoanvaihdosta helpottaa huomattavasti. 
Noudata aina 
elainlaakarisi neuvoja 

catcare 

uuden ruokavalion kayttoonotossa, mutta 
yleisesti ottaen: 

•Tee muutos uuteen ruokavalioon
asteittain 3-7 paivan aikana (tai jopa
pidempaan jos kissasi on nirso)

•Aloita sekoittamalla pieni maara uutta
ruokaa kissan vanhan ruoan sekaan

•Jos kissasi hyvaksyy uuden ruoan,
lisaa asteittain uuden ruoan maaraa ja
vahenna kissan vanhaa ruokaa usean
paivan ajan, kunnes kissa syo
ainoastaan uutta ruokaa

•Jos kissasi on haluton syomaan uutta
ruokaa, tee vaihdos hitaammin,
pidemman ajanjakson aikana

•Jos annat markaruokaa voit lammittaa
sita hieman (ruumiinlampoiseksi), jotta
se maistuisi paremmin

•Jos vaihdos tehdaan asteittain,
useimmat kissat hyvaksyvat
ruoanvaihdon, mutta puhu
elainlaakarillesi jos tarvitset enemman
apua ja neuvoja
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Cat Friendly Clinic 

Tablettien anto kissallesi international 

Tablettien anto kissallesi 

Tablettien anto kissallesi voi olla stressaavaa ja 
harva kissa on yhteistyohaluinen. On kuitenkin 
tarkeaa etta laakkeet annetaan ohjeen mukaan, 
joten jos sinulla on vaikeuksia ota yhteytta 
klinikkaan - ymmarramme etta laakitys on 
vaikeaa ja yritamme auttaa. 

Voiko tabletit antaa ruoan sisalla tai 

ruoan kanssa? 

Jotkut tabletit ovat 
hyvanmakuisia ja 
kissasi voi syoda ne 
vapaaehtoisesti. Toiset 
voidaan piilottaa 
pieneen maaraan 
lempiruokaa (pieneen 
voi nokareeseen, 
juustoon, lihaan tai kalaan) tai jopa murskata ja 
sekoittaa maistuvaan herkkuun, jolloin ne ovat 
paljon helpompia antaa. Kuitenkin on tabletteja 
joita ei voi murskata tai antaa ruoan kanssa, 
joten on paras etta kysyt elainlaakariltasi 
neuvoa. 

Tabletin anto 

Kasittele kissaasi aina 
hellasti, ja pysy 
rauhallisena. Jos 
kissasi stressaa 
tilannetta kovin, ota 
yhteys klinikkaan niin 
voimme miettia 
vai htoehtoja. 

Voi olla suureksi avuksi jos toinen henkilo voi 
pita.a kissaa hellasti kun annat tabletin. 
Vaihtoehtoisesti, voi olla helpompi kaaria kissa 
isoon pyyhkeeseen tai peittoon, jotta kissa 
pysyy paikallaan ja ei pysty raapimaan. 

• Pida kissaasi kasillasi ja kehollasi syleiltyna
jotta kissa pysyy
paikallaan.
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• Pida kissasi pa.a.ta tukevasti mutta hellasti,
peukalosi ja etusormesi tulee olla leuan
molemmin puolin suupielten kohdalla.

• Tukeva ote ta.Ila alueella ei satuta kissaasi,
mutta antaa sinulle hyvan kontrollin kissan
paasta

• Pida tablettia toisen
kaden peukalolla ja
etusormella

• Kallista kissan pa.a.ta
niin etta nena
osoittaa ylospain

• Avaa suu painamalla
sormellasi
alaetuhampaita hellasti alaspain

• Kun suu on auki,
tyonna tabletti aivan
suun takaosaan
mahdollisimman
nopeasti, ja paasta
pa.a niin etta kissa voi
nielaista

• Jos saat tabletin
tarpeeksi taakse, niin
kissa voi vain nielaista eika pysty sylkemaan
tablettia!

• 'Tabletinantajia'
voidaan kayttaa
myos, jolloin ei
tarvitse laittaa
sormea kissan
suuhun. Joidenkin
mielesta nama ovat
helpompia

• Jotta tabletti menisi
helpommin alas, on paras antaa pieni maara
ruokaa, tai laittaa muutama tippa vetta
kissasi suuhun tabletin annon jalkeen -
tarkista elainlaakariltasi mika on parasta

Voit katsoa videoita tabletin annosta
Youtube 

kanavaltamme .... www.youtube.com/ 
icatcare 
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Cat Friendly Clinic 
Laakitseminen iho-, korva-, tai 

sil matipoi I la/voiteel la international 
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Paikallisen (iho) spot-on nesteen kaytto 

Monet kirppu-, ulkolois- tai jopa sisaloislaakkeet 

ovat nyt saatavilla iholle annosteltavina spot-on 

nesteina, joka lisaa niiden helppokayttoisyytta 

kissoilla. 

Silti on tarkea varmistautua siita etta tuote menee 

iholle eika vain jaa 

karvoihin, jotta se toimii 

kunnolla. 

• Lue valmisteyhteenveto
- jotkut valmisteet pita.a
annostella kahteen eri
paikkaan

• Pida hellasti kissaa paikallaan - toinen henkilo
avustamassa kissan kiinnipidossa helpottaa
laakitsemista, tai voitte yrittaa kietoa kissan
pehmeaan pyyhkeeseen tai peittoon

• Tee jakaus kissan karvapeitteeseen kissan
niskan kohdalla (pa.an ja
olkapaiden valilla) jotta
naet ihon kunnolla

• Annostele liuos iholle.
Yrita saada
mahdollisimman paljon
liuoksesta iholle eika
karvapeitteesee n.

Varoitus - ala koskaan kayta koirien 
ulkoloisliuoksia kissoille - niissa voi olla 

permetriinia joka on hengenvaarallista 
kissoille. Kysy aina elainlaakariltasi jos 

olet epavarma. 

Korvatippojen annostelu 

• Pida kissaasi tukevasti mutta hellasti - toinen
henkilo kiinnipidossa helpottaa, tai tarpeen
mukaan voit kietoa kissan pehmeaan
pyyhkeeseen tai
peittoon

• Pida kissan pa.a.ta ja
korvaa kasissasi ja kallista
pa.a.ta hieman sivulle, jotta
laakittava korva on
ylospain

• Purista tarvittava maara
tippoja korvakaytavaan.
Jatka pa.an ja korvan
kiinnipitamista niin etta
kissa ei pysty
ravistelemaan pa.a.ta.an

• Hiero korvan tyvesta
hellasti jotta tipat levittyvat
koko korvakaytavaan

Silmatippojen tai voiteen annostelu 

• Pida kissaasi tukevasti mutta hellasti - toinen
henkilo kiinnipidossa helpottaa, tai tarpeen
mukaan voit kietoa kissan pehmeaan
pyyhkeeseen tai peittoon

• Pida kissan pa.a.ta
kasissasi ja kallista
pa.a.ta hieman, jotta nena
osoittaa ylospain

• Avaa hoidettavan silman
luomet hellasti
peukalolla ja etusormella

• Laita muutama tippa
liuosta tai tarvittava patka voidetta silman pinnalle
(elainlaakarin ohjeen mukaan)

• Sulje silmaluomet ja hiero hellasti jotta laake
levittyy koko silman pinnalle

Voit katsoa videoita Youtube 
kanavaltamme jos tarvitset lisaa apua .... 

www.youtube.com/icatcare 
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Cat Friendly Clinic 

Kissasi kotiin tuominen klinikalta international 

Kotiin meneminen 

Kun kissasi on ollut klinikalla, han voi kotiin tultuaan 
tarvita erityista huolenpitoa: 

• Jos kissasi on ollut nukutettuna/rauhoitettuna, han
voi viela kotonakin olla hieman vasynyt ja epavakaa
jaloistaan

• Kissasi voi myos olla hermostunut tai sekava - ole
hellavarainen ja odota kunnes kissasi on itse valmis
hakeutumaan seuraasi

• Yrita estaa haavojen nuoleminen ja mahdollisten
tikkien pureminen. Jos ta.ma kuitenkin tapahtuu,
pyyda elainlaakariltasi pehmea kauluri jos ette ole
sellaista saaneet

• Soita klinikalle jos olet huolestunut, esimerkiksi jos
haava nayttaa punaiselta tai turvonneelta, se
erittaa, tai kissan paraneminen mietityttaa

• Varmista etta kissa saa kaikki sille maaratyt
laakkeet

• Kissan kipu voi olla vaikea tunnistaa mutta ilmenee
esimerkiksi ruokahalun alenemisella, piiloutumisella
tai ihmisten seurasta vetaytymisella. Ota yhteys
klinikkaan jos epailet etta kissallasi on kipua

• Voit joutua pita.ma.an kissasi sisalla, joko
ensimmaisen yon ajan tai pidempaan

• Anna kissasi levata rauhallisessa, lampimassa
paikassa

Kissan tuominen kotiin muiden 
kissojen luo 

Kissasi voi tuoksua erilaiselta oltuaan klinikalla, 
varsinkin yon yli tai 
pidempaan. Na.ma 
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vieraat hajut voivat ahdistaa kodin muita kissoja, 
joten on paras etta kissa esitellaan hiljalleen kodin 
muille kissoille: 

• Varmista etta olet paikalla valvomassa kun kissat
saavat tavata toisensa

• Ala pelastyta kotiin palaavaa kissaa liiallisella
huomiolla ihmisilta tai muilta lemmikeilta

Kissasi ruokinta 

Leikkauksen jalkeen kissasi voi olla haluton 
syomaan. Kannustaaksesi kissaasi voit kokeilla 
seuraavaa: 

• Lammita markaruoka ruumiinlampoiseksi
• Tarjoa maistuvaa ruokaa, kuten esim.

kissanpennuille tarkoitettuja ruokia
• Klinikkasi voi suositella erikoisruokavaliota joka

kannustaa syomaan ja edesauttaa toipumista
• Anna pienia annoksia usein, ja nosta ruokailujen

valissa ruoka-astia pois
• Kokeile syottaa kissaa kasin jos ei muuten syo
• Voit hieroa pienen ma.a.ran ruokaa kissan tassuun,

joka voi kannustaa kissaa maistamaan
• Kayta matalaa ruoka-astiaa jotta kissan viikset eivat

kosketa reunoja
• Ota yhteys klinikkaan jos kissasi ei ala syomaan

normaalisti 1-2 paivaan

Muista 

Jos jokin huolestuttaa sinua, ota yhteys klinikkaan! 
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Cat Friendly Clinic 

Kissan tuominen klinikalle international 
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Kissat ovat itsenaisia, territoriaalisia elaimia joilla on tarve 
hallita ymparistoaan ja ovat herkkia erilaisille hajuille. 
Na.ma seikat voivat tehda elainlaakarikaynnista 
stressaavan. 

Etsi hyva elainklinikka 

Etsi elainklinikka joka ymmartaa kissoja, ja yrittaa 
vahentaa kissan tuntemaa stressia - ihannetapauksessa 
ISFM :n sertifioitu kissaystavallinen klinikka. 

Valitse kissallesi hyva kuljetuskoppa 

• Koppa tulisi olla tukeva ja helposti
puhdistettava (muovinen tai
muovipaallystetty)

• Ylhaalta avattavat kopat, tai kopat
joiden ylaosan saa poistettua ovat
ihanteellisia

• Peita koppa peitolla tai pyyhkeella
matkan ajan

• Jos matkustat autolla, sijoita koppa
jalkatilaan jotta se ei liiku matkan
aikana

• Kanna koppaa varovasti - valta
kopan keinuttamista tai lyomista esineisiin

Tutut tuoksut vahentavat kissasi 
stressia 

• Kayta koppaa kotona - kannusta kissaa nukkumaan
tai syomaan kopassa, jotta se ei ainoastaan ilmesty
silloin kun on aika menna elainlaakariin!

• Laita koppaan peittoja tai vaatteita jotka tuoksuvat
kodilta

• Hiero kissan naamaa kankaalla jotta siihen irtoaa
kissan oma tuoksu, hiero sen jalkeen kuljetuskopan
sisaosaa ta.Ila kankaalla ja jata se koppaan

• Suihkuta koppaan synteettista kissan feromonia
(Feliway) jos sellaista 16ytyy kotoa, 30 minuuttia
ennen kopan kayttoa

• Jos kissasi panikoi, kokeile kietoa ha.net paksuun
peittoon ja laita molemmat kuljetuskoppaan

• Ota mukaan ylimaaraisia

kodilta) siina tapauksessa etta kissasi virtsaa/ulostaa 
koppaan 

Odotushuoneessa 

Etsi ISFM akkreditoitu kissaystavallinen klinikka, ja yrita 
loytaa: 

• Erillinen odotushuone kissoille,
tai erillinen kissojen odotusalue

• Hyllyja tai korotettuja alueita
jotta kuljetuskoppa voidaan
asettaa lattiatason ylapuolelle

• Valitse hiljainen alue ja pida
koppa peitettyna

• Jos tarpeen, ehka voit pita.a kissaasi autossa kunnes
pa.a.set elainlaakarin vastaanotolle

Tutkimushuoneessa 

• ISFM kissaystavallinen klinikka on luvannut etta koko
henkilokunta kasittelee kissoja hellasti, arvostaen ja
asiantuntevasti

• Henkil6kunnan tulisi antaa kissalle aikaa rauhoittua

• Jos et ymmarra jotain, kysy lisaohjeita

• Jos olet epavarma laakkeiden antamisesta, pyyda
apua elaintenhoitajalta tai elainlaakarilta

Kissasi jaadessa klinikalle hoitoon 

ISFM sertifioitu kissaystavallinen klinikka noudattaa 
tiettyja standardeja. Ala eparoi kysya missa kissaasi 
pidetaan hoidon aikana. Yrita loytaa: 

• Erillinen, rauhallinen hoito-osasto; tai erillinen alue
hoito-osastolla kissoille

• Kiinteat, puhtaat ja turvalliset ha.kit jotka ovat riittavan
isot jotta niihin mahtuu mukava sanky, vessa, ruoka
astiat jne. hyvalla etaisyydella toisistaan

• Mukavat makuu-alustat, ja piilopaikka kissalle

• Klinikka joka antaa sinun jattaa kissallesi omat peitot,
jotka tuoksuvat tutulta

• Jos kissasi jaa klinikalle hoitoon, kysy milloin voit
vierailla

peittoja (jotka tuoksuvat
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Cat Friendly Clinic 
Mika on kissaystavallinen 

klinikka? 
international 
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International Society for Feline Medicine (ISFM) on International 
Cat Care (www.icatcare.org) elainlaakinnallinen osasto, voittoa 
tavoittelematon hyvantekevaisyysjarjest6 jonka tavoitteena on 
edistaa kissojen terveytta ja hyvinvointia maailmanlaajuisesti. 

Ymmarramme etta kissan tuomisessa klinikalle on ainutlaatuiset 
haasteensa: 

• Kissat eivat pida matkustamisesta ja
tuntevat itsensa turvattomiksi oman
reviirinsa ulkopuolella

• Kissat ovat erityisen herkkia uusille
paikoille, aanille ja tuoksuille

• Useimmat kissat pita.vat hiljaisuudesta ja
ovat hyvin herkkia stressille 

• Useimmat kissat stressaavat kovin jos
heidan laheisyydessaan on koiria
klinikkavierailun aikana

• Kissoja pita.a kasitella hellasti ja
arvostu ksel la

Kissaystavallinen klinikka: tarkeaa 
elai n laakareille ... 

ISFM:n Cat Friendly Clinic ohjelma tarkoittaa etta akkreditoiduilla 
klinikoilla on korkeampi laatu kissojen hoidossa ja etta he: 

• Ymmartavat kissojen tarpeita ja ovat siten tehneet elainlaakarissa
kaynnista kissaystavallisemman

• Ymmartavat kuinka kissoja lahestytaan ja kasitellaan hellasti ja
huolellisesti

• Omaavat hyvan tiedon ja varustelun kissojen hoitoon 

Cat Friendly Clinic akkreditoinnin saaminen kattaa koko klinikan 
henkilokunnan: vastaanottovirkailijoista elaintenhoitajiin ja 
elainlaakareihin. Jokaisella akkreditoidulla klinikalla on lisaksi 
ainakin yksi 'Cat Advocate' eli kissojen puolestapuhuja - joku 

Pronssi 

Erilliset kissojen vastaanottoajat, ellei 
Odotushuone kissoille ole erillista aluetta 

joka varmistaa etta klinikalla seurataan kissaystavallisia 
standardeja, ja keskustelee mielellaan kanssasi 
kissanomistajana. 

Cat Friendly Clinic: mita se tarkoittaa 
minulle ja kissalleni? 

ISFM:n Cat Friendly Clinic akkreditoidulla klinikalla voit 
rauhallisin mielin olla varma etta: 

• Klinikka on saavuttanut tietyt minimi akkreditoinnin standardit
• Klinikka ja sen henkil6kunta ovat tietoisia kissoille ominaisista

tarpeista
• Henkil6kunta keskustelee mielellaan kanssasi, selittavat ja

nayttavat miten he ty6skentelevat kissojen kanssa klinikalla 

Mitka ovat eri tasot ISFM:n Cat 
Friendly Clinic akkreditoinnilla? 

Cat Friendly Clinic (CFC) akkreditoinnissa on 3 eri tasoa -
Pronssi, Hopea ja Kulta. Naihin kuuluu elainklinikoita jotka ovat 
hyvin erilaisia kooltaan, sijainniltaan, rakenteeltaan, 
henkil6st61taan ja varustetasoltaan. Yksityiskohtaiset tiedot 
vaatimuksista 16ytyy nettisivuiltamme - www.catfriendlyclinic.org 
- josta 16ytyy my6s luettelo akkreditoiduista klinikoistamme.

Henkilokunta jokaisella akkreditoidulla klinikalla on luvannut 
kasitella kissoja ymmartaen, hellavaraisesti ja arvostaen, ja 
tehda kaikkensa jotta kaynti klinikalla olisi mahdollisimman 
stressitonta sinulle ja kissallesi. 

Jos sinulla on kysyttavaa tai huolenaiheita kissasi tai klinikan 
suhteen, kysy klinikan henkilokunnalta joka auttaa mielellaan. 
Lisaksi, jos sinua mietityttaa joku kriteereista klinikalla, pyyda 
etta saat puhua klinikan Cat Advocaten kanssa. Voit olla my6s 
meihin suoraan yhteydessa osoitteessa 
www.catfriendlyclinic.org 

Hopea Kulta 
-

Taytyy olla erillinen alue Erillisen kissa-alueen lisaksi 
odotushuoneessa esim. koreja jotka eivat odotushuoneessa kissoille ole lattiatasossa 

Sairaalahoito Ei valttamatta tarvitse olla Kissat ja koirat pitaa olla eri alueilla Pitaa olla erillinen kissojen sairaalaosasto 
sairaalaosastolla ja hakeissa minimikoko ja suuremmat hakkikoot 

Eliiinliiiikiirikiiynti 
Turvallinen, ja hyvin varusteltu vastaanottohuone. Vahintaan 10 minuutin Erillinen kissojen vastaanottohuone. 15 

vastaanottoajat minuutin vastaanottoajat 

Leikkaukset Leikkaussalia ei vaadita Pitaa voida nukuttaa kissat tarvittaessa Pitaa olla erillinen leikkaussali 

Varusteet Hyvatasoiset kissaystavalliset varusteet 
Lisavarusteet, esim. r6ntgen, hammas- Korkeampi taso vaaditaan - esim. 

osasto jne laboratorio jne 
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