
 

 

 
 
 

Het gebruik van huid-, oor- en oogmedicatie 

 
Het gebruik van een pipet 
De meeste anti-vlo middelen en sommige ontwormmiddelen zijn in pipetvorm;  
in gebruik is dit vaak een stuk makkelijker bij katten dan een tabletvorm. Het is voor 
een goede werking echter belangrijk dat het product goed op de huid wordt 
aangebracht en niet alleen op de haren blijft zitten. 
• Lees de gebruiksaanwijzing goed door - sommige producten moeten op 2 
    verschillende plekken aangebracht worden. 
• Houd je kat rustig vast - een tweede persoon erbij kan het makkelijker maken 
    of wikkel uw kat in een handdoek als ze erg beweeglijk zijn. 
• Maak een scheiding in de vacht achter de nek van uw kat (tussen het hoofd en 
    de schouders in) zodat de huid goed zichtbaar is. 
• Breng de pipet goed op de huid aan. Probeer zo min mogelijk op de haren aan te 
    brengen.  
 

  
 
 
 
 
 
 

Waarschuwing! – 
Gebruik nooit een pipet voor honden bij uw kat! - sommige producten bevatten permethrin; deze stof kan 
dodelijk zijn voor uw kat. Bij twijfel neem dan contact met ons op. . 

 
Het geven van oorzalf  
• Houd uw kat stevig, maar voorzichtig vast - een tweede persoon kan het nog 
    gemakkelijker maken of wikkel uw kat in een handdoek als ze erg beweeglijk zijn. 
• Houd de kop en het oor vast met uw handen en draai het hoofd een beetje naar 
    een kant zodat het oor waar de medicatie in moet boven zit. 
• Zet de tube verticaal in het oor, geef een goede kneep in de flacon om de  
    gehoorgang te vullen met zalf.  Houd het hoofd vast om schudden te voorkomen. 
• Masseer de oorbasis zacht om de druppels te laten verspreiden in de gehoorgang.  
    Doe dit niet te hard, dit kan namelijk extra irritatie geven. 
 
Het geven van oogzalf 
• Houd uw kat stevig maar voorzichtig vast - een tweede persoon kan het nog 
    gemakkelijker maken of wikkel uw kat in een handdoek als ze erg beweeglijk zijn. 
• Houd de kop van uw kat vast met uw handen en lift het hoofd zo dat de neus naar 
    boven wijst. 
• Open voorzichtig de oogleden aan één kant met een duim en vinger. 
• Laat de hand met tube op het hoofd rusten. 
• Druppel een aantal druppels of een lijntje ter grootte van een rijstkorrel op het 
    oppervlakte van het oog (zie etiket). 
• Indien nodig sluit de oogleden en masseer zachtjes voor het verspreiden van de zalf. 

 

 

Op deze site kunt u videos bekijken voor extra hulp en uitleg:  


