
Pri nas doma imamo mucka
· vodnik za nego muckov ·



DOBRODOŠEL DOMA

Ste že kdaj imeli mucka? Ce ste ga, vam prav gotovo ni potrebno
posebej razlagati, da bo novi družinski clan v vaš dom vnesel mnogo

veselja. Tisti, ki ste prvic postali ponosni lastnik, pa boste preseneceni,
koliko radosti lahko prinese mala kepica! Vendar to še zdalec ni vse...

Mucek bo v prvem letu življenja odvisen od vas, kot bi bili njegova
mama: vse kar potrebuje, bo dobil od vas. Zato je toliko bolj

pomembno, da mu omogocite najboljši možen zacetek njegovega
življenja: najboljšo hrano in najboljšo oskrbo. Najboljša oskrba pa

pomeni, da je treba poskrbeti za mnogo stvari!

Kako urediti življenjski prostor, da se bo mucek pocutil v njem udobno
in varno? Kako prepreciti izbruh bolezni in kako pravilno reagirati, ce in

ko do tega pride? ln, verjetno najpomembnejše vprašanje, kako ga
pravilno hraniti?

V tej knjižici smo za vas poskušali odgovoriti na nekaj osnovnih
vprašanj. Na zacetku in na koncu knjižice je tudi nekaj prostora za

fotografije vašega novega mucka, kamor boste lahko shranili spomine na
njegovo prvo leto življenja.

Zakaj ne bi zaceli že tukaj in zdaj z njegovo prvo fotografijo in osebnimi
podatki? Še misliti si ne morete, kako zelo se bo spremenil v enem letu.



PREDSTAVIMO SE

Prvo srecanje mucka z njegovo novo družino ima
izjemen vpliv na njegovo prihodnost. Najbolje
je. da ga med njegovimi prvimi raziskovanji ne
omejujete. Otrokom raz(ožite. kako pomembno
je macjo kepico pustiti. da se sama odloci. kdaj
je cas za igro ali crkljanje.

Mucek: res posebno
bitje!

Mlajši kot so otroci.
pomembnejše je njihovo
razumevanje in sprejemanje
mucka kot novega clana
družine z lastnimi

pravicami. prostorom. ki je
samo njegov. ter navadami.
ki jih je treba spoštovati.
Na primer. otrokom mora
biti jasno. da muckovega
ležišca ne smejo premikati
ali kako drugace posegati
vanj. saj je to njegova
postelja. kjer si želi biti sam.

Pravila igre

Otroška pravila igre se
precej razlikujejo od tistih.
ki jih pri igri upoštevajo
mucki. Tako otrokom kot
muckom pa je težko
razumeti pravila in
omejitve. Mucek še ne ve.
kako naj pravilno uporablja
kremplje in zobe. Prav tako
otrok ne ve. da mucka ne
sme grabiti za rep! Otroke
je potrebno na lep nacin
nauciti primerne igre z
novim kosmatim
prijateljem. Pokažite jim
pravilne nacine božanja
mucka. Povejte jim. da
lahko njegov trebušcek
gladijo le. ce mucek pokaže
željo po tem. ter da so brki
pomembni za njegovo
zdravje in ravnotežje.

ALI ZNAŠ GOVORITI, MUCEK?

Govorica vašega muckaje zelo bogata. Za komuniciranjez vami uporablja 23 razlicnih
glasov. od vas pa je odvisno. ali mu boste odgovorili. Najprej pa poskusite razumeti. kaj
vam vaš kosmatiprijateljželi povedati.

Macke uporabljajo tri vrste zvokov: glasove. predenje in bojne vzklike.Prva dva
najveckratuporablja za komuniciranjez ljudmi. bojni vzklikipa so rezerviraniza
sporazumevanje z drugimi mackami.

Zdravstveni nasveti Glasovi (mijavkanje) Predenje (mrmranje)

Predenje izvira iz odnosa
med mucki in njihovo
mamo muco. ki prede med
dojenjem v ritmu sesanja
kosmatih kepic. Na ta nacin
tudi umirja tiste
požerušcke. ki sesajo
prehitro.

Bojni vzkliki

Macja podoknica:
specificen zvok. ki ga
najpogosteje uporabljajo
samci v casu parjenja. ko se
borijo za teritorij ali
naklonjenost samice.

. Predenje je navadno znak zadovoljstva.. Kadar so rep in ušesa vašega mucka postavljena pokoncno.
je dobre volje..Mahanje z repom sem ter tja pomeni. da je macek živcen
ali jezen..Ušesa nagnjena naprej so znak prijaznega zanimanja.. Zehanje izraža samozavest in zadovoljstvo.. Z drgnjenjem smrcka ob lastnika mucek pokaže ljubezen
in vdanost.. Drgnjenje glave in telesa ob razlicne predmete pomeni.
da jih je vaša kosmata kepica vzela za svoje. ter jih želi
oznaciti s svojim vonjem.. S praskanjem oznacuje svojo prisotnost - poleg tega ohranja
kremplje ostre.· Godrnjanje in sikanje sta svaril na znaka.. Kadar ima mucek ušesa ob glavi pomeni. da se boji.. Strah izražajo tudi naježena dlaka, odprt gobcek in uslocen
ali naguban hrbet.

Redno skrbite za
preventivo proti crevesnim
zajedavcem.
V toplejših mesecih. ko so
bolhe zelo razširjene. pa
mucka zašcitite s preparati
proti bolham (ovratnica.
puder. razpršilo. kapsule.
ipd).
Za podrobnejša navodila
povprašajte svojega
veterinarja.

Mucek mijavka. ko nas
pozdravlja. nas klice. ko
želi biti spušcen iz hiše ali
vanjo. ko želi hrano ipd.
Nekatere pasme. kot so
siamske ali orientalske
macke. mijavkajo bolj kot
druge. Abesinske macke pa
se v primerjavi z drugimi
pogovarjajo manj.



MUCEK IN RASTLINE

Vaš mucek je zelo zaposlen z odkrivanjem skrivnosti življenja... in že jo ucvre raziskovati
rastline v vašem stanovanju ali na vrtu. Nekatere so lahko tudi strupene, ne samo za
mucka temvec tudi za otroke in odrasle macke. Posebej pozorni bodite na naslednje
rastline (upoštevajte. da seznam ni popoln):

Zelene rastline:

Listi filodendrona. ene izmed najbolj
priljubljenih sobnih rastlin, so strupeni. saj
povzrocajo bolecine v želodcu in težave z
vidom.

Obstaja 250 vrst filodendrona. vse se niti
ne prodajajo pod tem imenom. zato
morate biti ob nakupu nove rastline še
posebej pozorni. Nikar ne oklevajte in
pred nakupom povprašajte za nasvet
vašega cvetlicarja!

Druge škodljive sobne rastline:
, fjkus (prebavne in ledvicne težave)
, božicna zvezda (strupen rastlinski sok)
, ricin (dražljiv rastlinski sok)
, difenbahia (zateklost obraza in resne

težave z dihanjem)
, razhudnik. katerega mala oranžno-rdeca

zrna so za vašega malega mucka še
posebej privlacna. ceprav mu lahko ob
zaužitju povzrocijo prebavne težave.

Ne pozabite, da rastline niso edina
nevarnost: nekatera strupena gnojila lahko
ostanejo na krožnicku pod loncnico, iz
katerega utegne vaš mucek tudi piti, ce
niste pozorni.

Strupene so lahko tudi sobne rastline
(rezano cvetje ali loncnice). azaleje, narcise
ter ciklame z belimi. roza. rdecimi in

vijolicnimi cvetovi, ki so v veliko zabavo in
veselje vašemu mucku. Vecina jih povzroca
resne težave s prebavo, ledvicami, živcnim
in srcno-žilnim sistemom.

Ce mucek katero od navedenih rastlin

zaužije, hitro poklicite veterinarja in mu
povejte. s katero vrsto rastline je bil vaš
mucek v stiku. Dokler se ne pogovorite s
strokovnjakom. ne poskušajte povzrociti
bruhanja na kakršenkoli nacin. Ce je strup
povzrocil opekline grla, bo le to ob
bruhanju še bolj vzdraženo.

MUCEK IN IGRANJE

Poln domišljije, navihan, okreten: vašemu mucku je igra pisana na kožo. Toda zakaj se
mucki igrajo in katere so njihove naj ljubše igrace?

Zakaj se mucki igrajo?

Žogicaza namizni tenis med tackami vašega mucka se v njegovih oceh spremeni v miško.
Okraseknavašinovoletnijelkije pticek,ki frfota nadglavorazigranegamacjegamladicka...
Vse to so nujne priprave na cas, ko bo mucek postal odrasel mackon, saj igra združuje
spretnosti kot so opazovanje, zasledovanje, iskanjein lovljenje plena.

,
Ne skrbite.Vaš mucek ni krvolocen, temvec le sledi svojim nagonom.

Z igranjem se vaša kosmata kepica uci koordinacije gibov, porablja

~nergijo (kar je za hišne macke nuja) ter razvija svoj mišicni
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duševnokondicijo.

Kako izbrati pravilne
igracke za vašega
mucka?

Izberite igraco, ki bo
ustrezala njegovi velikosti.
Pazite, da ne bo
premajhna, sajbi jo mucek
lahko pogoltnil. Poleg tega
mora biti lahka in lahko
prenosljiva, saj bo do
pretežke igrace hitro izgubil
zanimanje. Igrace izberite
pazljivo, da bodo
pomagale razvijati 5
muckovih cutil.

SLUH - Ne pozabite, da je sluh vašega mucka izjemno
obcutljiv in zato glasne igrace zanj niso primerne. Macke ne
prenesejo rezkih zvokov.
VOH - Za dišavljenje macjih igrac pogosto uporabljamo
suho macjo meto. To pomaga utrjevati mackin voh, poleg
tega pa macke vonj macje mete naravnost obožujejo.
TIP- Je zelo pomembnocutilo.Na splošnoima vašamacja
prijateljica raje predmete nenavadnih, neravnihoblik.
VID - Ceprav barva igrace za vašega mucka ni pomembna.
pa boste živobarvne igrace lažje našliVI. Macke locijo
odtenke modre in zelene barve. Rdeco zaznavajo kot sivo
ali crno barvo, odvisno od tega, ali je svetlo ali temno rdeca.
OKUS - Predmete. ki bi bili lahko nevarni za vašega novega
družinskega clana (elektricne žice, žice televizije, telefona
ipd.). premažite s sredstvom, katerega vonj in okus je
mackam odbijajoc. Dobite ga v prodajalnah pripomockov
za hišne ljubljencke.

i @S , @S



Najbolj priljubljene igrace S.TEDEN

Žogica za namizni tenis. žogica z zvonckom. ribiška palica. na koncu katere visi perje ali
puh. prazna kartonasta škatla. slamica. plasticni obrocki, zvitek toaletnega papirja,
plutovinast zamašek. orehova lupina. ipd.

Nekateri nevarni predmeti

Košcki žice. volneni izdelki. krpe. zobna nitka. plasticne vrecke in
podobni predmeti so lahko izredno nevarni. ce jih vaš mucek
pogoltne.

Praskanje ni igra!

Da bi se izognili praskanju pohištva in ostalih clanov družine,
morate imeti muckove krempeljce pod nadzorom. Površine za
praskanje in brušenje krempljev. ki jih najdete v vseh trgovinah s
pripomocki za hišne ljubljencke. so idealen pripomocek.
Taka ..praskalnica.. bo kmalu postala nepogrešljiva. saj bo hkrati
zašcitila vaš dom in družino!

PRVI TEDNI V VAŠEM DOMU

Vaš mucek postaja iz dneva v
dan I:)oljradoživ in vedno
bolj uživa ob igranju z
razlicnimi zanimivimi
predmeti. Zato je zelo
pomembno. da predmete ki
bi lahko bili zanj nevarni,
npr. elektricne žice, lomljive
predmete, strupene rastline
ipd., postavite tako, da jih ne
bo dosegel. Seveda svojemu
igrivemu mucku lahko
ponudite razlicne igracke, le
pazljivi bodite. da nimajo žic
ali majhnih delckov, katere bi
lahko pogoltnil.

12. TEDEN

S.TEDEN

Zdaj je vaš mucek že
izoblikoval odnos z vsemi
clani vašega doma. Odziva se
na vaš klic, prosi za hrano, se
crklja in podobno. Igrajte se
z njim. saj boste s tem
zgradili prijateljstvo in
obojestransko zaupanje.
Vedite, da se bo vaš macji
prijatelj želel igrati vse
življenje. Svoje otroke
naucite, da se morajo z njim
igrati nežno in odgovorno.

Ce je to vaš prvi mucek, vam v pomoc ponujamo nekaj osnovnih nasvetov o pravilni
negi novega macjega prijatelja v prvih tednih bivanja v vašem domu.

1. TEDEN 2. TEDEN

Za mamo muco in njene
mladicke pripravite miren
prostor. ki bo odmaknjen
od vsakodnevnega vrveža
ostalih stanovalcev, ter bo
imel stalno sobno

temperaturo. Izrednega
pomena je. da mame muce
in njenih mladickov ne
motite med hranjenjem.

Sedaj mucke že lahko
obcasno pobožate. vendar
ne pocnite tega, kadar
spijo, ali kadar se hranijo.
Ce imate otroke. jih naucite
spoštovanja do muckov.
Bodite pazljivi - ce mama
muca zacuti. da so njeni
mladicki v nevarnosti.
lahko postane napadalna.

Pocasi svojemu mucku
pripravite posebno mesto. ki
bo odslej samo njegovo:
majhno košaro ali blazinico.
zašciteno pred prepihom in
vrvežem ljudi. Ležišcemora
mucku omogociti samoto,
kadar sijo bo zaželel.
Njegov prostor mora
spoštovati vsa družina,
vkljucno z otroki. ki morajo
razumeti. da je mucek v svoji
košarici zato, ker si želi miru.

Vec informacij o pravilnem
ravnanju z vašim novim
družinskim clanom lahko
preberete na naši spletni
strani www.whiskas.si.

..

10.TEDEN 11. TEDEN

Mladi mucek je zdaj že
popolnoma neodvisen.
Avtoriteto mame muce
morate prevzeti vi. vendar
brez vpitja in seveda brez
tepeža. saj bi s tem unicili
zaupanje, ki ga mucek že ima
v vas.

Vaš mucek bo vse bolj
raziskoval vaše in zdaj tudi
njegovo stanovanje. zato je
njegova varnost pri
raziskovalnih podvigih
najpomembnejša. Bodite
pozorni na balkon. okna.
toaletno školjko (ki naj bo
pokrita. da se mucek ne bi
utopil). vroce površine,
plinske grelnike in vroce
pecice. Zapomnite si, kuhinja
je za mucke te starosti najbolj
nevaren prostor.
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KO MUCEK Z uMIJAV«ZAPROSI ZA HRANO...

...morate vedeti, da je drugacen od vas.

Uravnotežena prehrana je
bistvena za zdravo rast in
razvoj mucka. Omogoca
mu dolgo, aktivno in
zdravo življenje. Njegova
vsakodnevna prehrana
mora vsebovati pravilno
mero beljakovin, mašcob,
vitaminov in mineralov. V
casu dojenja je mucek
povsem odvisen od
materinega mleka. Kasneje.
ko ga mama muca ne hrani
vec. je popolnoma odvisen
od vas, da mu boste nudili
popolnoma uravnoteženo

prehrano, ki bo zadovoljila
vse njegove prehrambene
potrebe.

Vaš mucek je del vaše
družine. vendar ima pri
prehrani posebne potrebe,
ki so drugacne od vaših.
Zato se, preden zacnete z
njim deliti tudi svoje
kosilo, naucite, zakaj je vaš
macji prijatelj tako
poseben.

Odrašcanje je energijsko
izjemno zahteven projekt!

Ali ste vedeli?...

Mladi mucek potrebuje 4
krat vec kalorij na
kilogram telesne teže kot
odrasla macka. Po drugi
strani pa je muckov
želodcek precej manjši kot
želodec starejših macjih
predstavnikov (na zacetku
ni vecji od cloveškega
nohta) - zato je tako
pomembno, da malcku
ponudite hrano, ki je
pripravljena posebej za
mladicke in vsebuje veliko
kalorij in hranilnih snovi.

·Da macka potrebuje 10 krat vec beljakovin na
kilogram telesne teže kot ljudje?·Da macka potrebuje nekatere specificne mašcobe
in vitamine. saj jih njeno telo samo ne proizvaja
(npr. vitamin A)?·Da macka potrebuje tudi taurin. pomembno
aminokislino z mnogovrstnim delovanjem
(koristna je za imunski sistem. vid,
razmnoževanje), ki jo mora zaužiti s hrano, saj
je njeno telo ne proizvaja?

Zelo je pomembno, da vaš mucek prav vsak dan dobi hrano, kije okusna in vsebuje pravilno
razmerje sestavin, ki poskrbijo za pravilno delovanje in razvoj njegovega telesca. Ce boste
svojega najdražjega hranili pravilno, ste lahko povsem prepricani, da bo vedno vesel in dobro
telesno razvit.

Priprava takega obroka je zelo zahtevna in težka naloga. Zapomniti bi si morali vrste in lastnosti
mnogih hranilnih snovi. Pomanjkanje ali presežek katerekoli od njih lahko resno ogrozi zdravje
vašega mucka. Zato vam priporocamo izvrstno hrano za macke, ki jo pripravljajo strokovnjaki.

Izberite hrano, ki jo pripravljajo
strokovnjaki

J

Kvalitetna pripravljena hrana za macke je zelo
okusna, zato jo macke jedo z velikim užitkom.
Še bolj pomembno je, da pripravljena hrana
vsebuje uravnoteženo razmerje vitaminov,
beljakovin, mašcob in ogljikovih hidratov.
Pripravljene hrane za macke razlicnih
proizvajalcev se med seboj razlikujejo po vsebnosti in razmerju
hranilnih snovi. Zato je toliko bolj pomembno, da izbirate le hrano za macke znanih
blagovnih znamk in.proizvajalcev dobrega slovesa.,

Ponudite mu najboljše - Whiskas@

Po 60 letih izkušenjs pripravo izvrstne hrane za macke in mucke
smo pripravili Whiskas@Junior - okusen in uravnotežen obrok, ki so ga pripravili strokovnjaki.
Whiskas@Junior vsebuje vse nepogrešljive hranilne snovi in vitamine, kijih vaš mucek potrebuje
za pravilen razvoj v vseh življenjskihobdobjih.

Vrecke Whiskas@
Junior

Slastna pojedina v obliki
drobno nasekijanih košckov
mesa v okusni omaki.
Prvovrsten užitek okusov za
vašega mucka, ki mu bo
zagotovil vse potrebne
sestavine za izredno rast.

Junior v om.ki 4x1oo g

Suha hrana Whiskas@
Junior

Te pišcancje brikete odlikuje
dvojna sestava s hrustljavo
skorjico in slastno mlecno
sredico, ki bo zagotovila
pravilen razvoj vašega
mucka. To pa še ni vse!
Hrustljavi briketi so posebej
oblikovani za majhne zobke,
zaradi cesar se jim kosmata
kepica ne bo mogla upreti.

Junior pHcanec
300g

Plocevinke Whiskas@
Junior

Slasten obrok, sestavljen iz
košckov pišcancjega ali
govejega mesa v želeju.
Kompakten, a kljub temu
rahel in izjemno slasten.
Vašemu mucku bo priskrbel
vse sestavine, bistvene za
njegovo zdravje in pravilen
razvoj.

Junior pBcanec
195 g
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Junior perutnina Junior jagnetina
v želeju 100 g v om.ki 100 g



mu jih v uravnoteženih kolicinah nudi hrana
Whiskas@Junior. Zato sije vredno zapomniti:
cetudi vaš mucek na pogled deluje odrasel. v
resnicinjegov telesni razvoj ne bo zakljucen
vse do prvega leta starosti. Ko bo prišel pravi
cas - po dopolnjenem enem letu starosti -
lahko hrano Whiskas@Junior postopoma
zamenjate s hrano Whiskas@Adult za odrasle
macke.

Zaupajte strokovnjakom HRANJENJE V PRVEM LETU.

Najbolje je. da glede prehranjevalnih potreb
vašega macjega prijatelja zaupate njegovim
nagonom in si ne delate skrbi zaradi
njegovega zdravja. saj to namesto vas
pocnejo strokovnjaki. Whiskas@razume
pravo naravo mack in na podlagi znanj in
izkušenj poskrbi. da so vse sestavine pravilno
izbrane za odlicno doživetje okusa.

Naj vam predstavimo pomembne prehranjevalne tocke v prvem letu muckovega
življenja.

1. TEDEN 4. TEDEN 7. TEDEN

Prvi požirek novoskotene
kepice je mleko mame muce.
ki vsebuje kolostrum
(mlezivo): predmiecno
tekocino. ki jo v prvih dneh
po skotitvi izlocajo mlecne
žleze. in mucka opremijo z
gradniki za mocan imunski
sistem ter z rastnimi hormoni.
ki jih potrebuje za pravilen
razvoj organov. centralnega
živcnega sistema. kosti in
mišicja. Prve štiri tedne je to
njegova edina hrana.

Mucek zacne poleg mleka
uživati tudi drugo hrano.
najprej zlizanjem gobcka
mame muce med njenim
hranjenjem. Mali kepici že
lahko ponudite nekaj
kom pakt ne hrane iz ponudbe
Whiskas@ Junior. Postrezite
mu jo v njegovo skledico.

Prav tako bo v tem casu zacel
piti vodo. zato poskrbite. da
robovi posodice za vodo ne
bodo previsoki.

Dojenje se mora koncati.
7. teden oznacuje konec
sesaine dobe. Mucek mora
pojesti 2 do 3 vrecke
Whiskas@Junior in 30
gramov suhe hrane Whiskas@
Junior na dan.

Mleko

Vsi izdelkiWhiskas@so razviti pod okriljem
centra za prehrano hišnih ljubljenckov
Waltham@-Center for Pet Nutrition. Zato ste

vsakokrat. ko za svojega mucka izberete
hrano Whiskas@.lahko prepricani o
odlicnosti okusa in uravnoteženosti hranilnih
vrednosti.

Odkar se mucek neha hraniti pri svoji mami
muci. mleko ni vec bistven del njegovega
prehranjevanja. Mnoge macke rade popijejo
krožnik mleka. vendar ga vse ne presnavijajo
najbolje. Nekatere odrasle macke. tako kot
tudi nekateri ljudje. imajo zaradi pomanjkanja
encima. potrebnega za presnovo mlecne
laktoze. težave pri presnavijanju mleka.
Pogost znak tega je driska. Ce bi vaši macji
prijateljicivseeno radi ponudili mleko. ji
ponudite Whiskas@mleko. ki vsebuje manjši
odmerek mlecne laktoze in je zato lažje
prebavljivo.

Kosmatincu. ki tehta
približno 0.6 kilograma.
dnevni odmerek hrane
razdelite na 5 do 6 obrokov.

Ne prevec naenkrat

S.TEDEN 12. TEDEN 16. TEDENVaš mucek ima majhen želodec. zato ne more
prebaviti prevec hrane naenkrat. Za zacetek
ima dovolj štiri do pet majhnih obrokov
dnevno. ki jih do 6. meseca starosti postopno
znižajte na dva ali tri. V vreckah Whiskas@
Junior so vsa potrebna hranila in za približno
štirimesecnemucke je ena vrecka ravno
pravšnja za en okusen obrok. V hladilniku se
tako ne nabirajo napol prazne plocevinke in
postani ostanki v skledah. Same dobre novice!

Dojenje se je koncalo.
Mucku lahko ponudite
mleko Whiskas@,ki za lažjo
presnovo vsebuje manjši
odmerek laktoze. ter je
primeren za odrasle macke in
mucke.

Malemu mucku. ki tehta
okoli 0.9 kilograma.
dnevno kolicino hrane
razdelite v Sobrokov.

Odrašcajoci kepici. ki tehta
približno 1.2 kilograma.
dnevni odmerek hrane še
vedno razdelite na 5
obrokov.

,
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Ceprav vaš mucek izgleda kot
odrasla macka. se še nekaj casa ne
bo obnašal temu primerno. Še
vedno ima telesne in duševne

potrebe odrašcajocega štirinožca.
Zato priporocamo. da ga še naprej
hranite s hrano Whiskas@ Junior.

Zdaj mu že lahko ponudite le 3
obroke na dan, ce je le mogoce
vedno ob istem casu. Pri 6.

mesecih starosti je vaš mucek že
pravi korenjak, ki mora za
optimalen razvoj pojesti 4 vrecke
Whiskas@ Junior na dan.

Prišelje cas za postopno
zamenjavo hrane za mucke s
hrano za odrasle macke.
Predlagamo. da vašemu
macjemu prijatelju za glavne
obroke še vedno ponudite
vrecke Whiskas@Junior. v
skodelico pa mu natresite
brikete Whiskas@Adult. ki jih
bo grizljal cez dan.

Vaš mucek je odrasel, zato
mora biti temu primerna tudi
njegova vsakodnevna
prehrana. Širok izbor
izdelkov - Whiskas@Adult za
odrasle macke bo še
povecala pestrost gurmanskih
užitkov vašega mladega
macjega prijatelja.
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Nekateri mucki izgledajo kot odrasli

Ceprav lahko mucek izgleda že kot odrasla
macka, se v resniciše vedno razvija! Hrana
Whiskas@Junior naj bo njegova osnovna
prehrana vse do dopolnjenega enega leta. saj
ima v tem casu drugacne prehrambene
potrebe kot odrasla macka. V primerjavi z njo
mucek potrebuje vec mašcob in beljakovin. ki

Vec informacij o pravilni prehrani vašega mucka najdete na naši spletni strani www.whlskil!.!1.



Bodite pozorni!

HIGIENA IN ZDRAVJE

Koledar cepljenj

Kastracija in sterilizacija

Ce se vaš mucek ne pocuti dobro, boste to opazili po njegovem vedenju. Mogoce mu ne bo
do igre ali do hrane, morda bo spal vec kot ponavadi ali mijavkal brez ocitnega razloga.

Bljuvanje, izguba teže, teka ali celo spremembe na oceh ali na dlaki so znak, da z muckom
nekaj ni v redu. Ce opazite kateregakoli od navedenih znakov, ga nemudoma odpeljite k
veterinarju.

Cepljenje

Ali je vaš muc dobro
zašciten pred nalezljivimi
boleznimi? Ali so njegova
cepljenja še veljavna? Ali je
bil cepljen za potovanja?
Prepricajte se.

Do 2. meseca starosti je
mucek pod pogojem, da je
bila njegova mama muca
ustrezno cepljena, pred
boleznimi zašciten s
protitelesci, ki jih dobi v
materinem mleku. Potem
pa morate kepico cepiti.
Tako jo boste zašcitili za
vse življenje.

Whiskas@ nasveti

Kdaj mora biti mucek
cepljen?

Od 8. tedna starosti dalje je
vaš mucek pripravljen na
prvo cepljenje, ki ga bo
tocno casovno dolocil vaš
veterinar.

-

· Pri 2 mesecih:

panlevkopenija
Po 3 mesecih:

panlevkopenija,
levkoza, klamidijoza
Kasneje: levkoza,
klamidijoza, steklina
Letna cepljenja:
panlevkopenija
(vsaki 2 leti), levkoza,
klamidijoza

Zajedavci

Zunanji ali notranji zajedavci lahko povzrocijo hude infekcije. Na sreco se lahko v boj s to
nadlogo spustite z ucinkovitimi sredstvi proti zajedavcem.

BOLHE UŠESNEGARJE

Ce se vaš mucek pretirano praska,
preverite, ali ima na dlaki bolšje
iztrebke, ki jih boste na njegovi
koži opazili kot majhne crne
drobce (kot delce saj). Ker so
bolhe zelo hitre, jih boste težje
opazili. Tudi v tem primeru vam bo
veterinar priporocil ustrezno zdravljenje.

Bolhe lahko nekaj casa preživijo tudi brez vašega
mucka, zato so lahko v njegovem okolju jajceca,
licinke in bube. Nujno je torej temeljito ocistiti
stanovanje in macje ležišce z ustreznimi
insekticidi, ki vam jih bo svetoval veterinar.

Ce opazite, da vaš mucek

~otresa z glavo in se praska .~okoli ušes. ima morda ušesne ,
garje.Kerso macjaušesazelo, ... j ..
obcutljiva, je najbolje, da ga" .
odpeljete k veterinarju.

Vaš veterinar bo prilagodil
program cepljenj vašemu
mucku. Preglejte njegovo
zdravstveno knjižico. da
boste seznanjeni s tocnimi
datumi ponovnih cepljenj.

Zunanji zajedavci: preventiva in kurativa

Ovratnice proti bol ham spadajo med preventivna sredstva in delujejo približno tri mesece. Vendar
bodite pazljivi, saj so nekatere macke nanje alergicne (srbecica. rdecica). V takem primeru ovratnico
nemudoma odstranite.

Pudre in spreje proti bolham in klopom razpršite po celem kožušcku, vendar pazite, da sredstva ne
pridejo v stik z ocmi in gobckom. Nikakor jih ne uporabljajte za zašcito zelo mladih ali bolnih mack.

Pomembno je, da istocasno z zdravljenjem muce s posebnimi razpršili razkužite tudi njeno okolje, še
posebej njeno ležišce.

Tablete in tekoca zdravila: dozirajte jih tocno po navodilih in jih primešajte hrani za macke.

Kadar se vam zdi vaša macka bolna, ne odlašajte, pac pa ji takoj izmerite telesno
temperaturo! Temperatura zdrave macke znaša med 38°( in 38.5°C. Temperatura 39°(
ali višja pa je jasen znak bolezni. V tem primeru se takoj posvetujte z veterinarjem.

Prav tako ne odlašajte z obiskom pri veterinarju. ce ima vaša macja prijateljica enega od
naslednjih simptomov: dolgotrajna izguba teka, prekomerna žeja, ponavljajoce se
bruhanje, driska, težave z dihanjem, krci, nemir ipd.

~s ~s



NOTRANJI ZAJEDAVCI LASNICE TRAKU UA

Notranji paraziti (lasnice.
gliste. trakulje) živijo v
crevesju. kjer se hranijo in
razmnožujejo.

Trakuijo lahko mucek dobi že.
ce priašcenjudlakepoje bolho.
v kateri je trakuljina licinka.
Tako pri trakulji.kot priglistah.
sta bolezenska znaka slaba
dlaka in izguba teže. Pri trakulji
pa se okoli zadka pokažejo tudi
trakuljini odrivki.

Ti zajedavci povzrocajo
težave s prebavo in
pogosto tudi vnetje pljuc in
jeter. Iztrebki okuženih
mack so polni jajcec in
lahko okužijo druge macke.

Izdelki proti zajedavcem so zelo ucinkoviti

Izdelki proti zajedavcem morajo biti prilagojeni vrsti zajedavca. prav tako pa tudi starosti vaše
macje prijateljice. Za nasvet vprašajte svojega veterinarja.

Odraslim mackam je priporocljivo dajati tablete proti crevesnim zajedavcem štirikrat letno.
Muckom. starim od šest mesecev do enega leta. pa je priporocljivo dajati tablete enkrat mesecno.

KRTACENJE

Vecina mack med nego izjemno uživa. Še
posebej dolgodlakim mackam redno
krtacenje zelo koristi. Ob tej priložnosti
lahko preverite tudi. ali ima muca bolhe in
druge zunanje zajedavce. kot so klopi.

- ...,-I
Macje stranišce
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Mucki se naucijo uporabljati macje stranišce
z opazovanjem in posnemanjem svoje mame.
Ce vaš muc te priložnosti ni imel. ga lahko
hitro naucite sami. Obicajno morajo na
stranišce po jedi. zato je to ravno pravi cas. da
ga postavite na njegovo stranišce.
Kmalu bo dojel smisel vašega pocetja.

Škatlo za iztrebke postavite na mirno mesto dalec stran od muckove
hrane. poleg tega pa jo redno cistite. saj umazane škatle mucek ne bo
želel uporabljati. Za cišcenje uporabljajte gumijaste rokavice in nežno
milno raztopino. nikakor pa ne mocno odišavljenih razkužil. ki ga bodo
od stranišca odvrnila.

Svetujemo vam. da za macje stranišce uporabljate ves cas isti posip.
Priporocamo vam Catsan@.saj zaradi drobnih zrn dobro vpija ter
hitro odstrani vlago in vonj. Posamezna zrna ustavijo razvoj bakterij
in vpijejo vonj. še preden se zacne razvijati.

V primeru nezgode

Prva pomoc
Ce se mucku zgodi nesreca. ga cim prej
odpeljite k veterinarju. Kljub temu mu
lahko na razlicne nacine pomagate že
preden prispete na cilj.

Zastrupitev
Ce sumite. da je mucek pojedel kaj
strupenega. ga takoj odnesite k veterinarju.
Ce je le možno. vzemite s seboj tudi
domnevni strup.

Davljenje
Ce se je mucku zaletelo. mu glave ne
nagibajte nazaj. da bi tako poiskali tujek. ki
ovira njegovo dihanje. Na ta nacin se tujek
lahko pomakne niže v grlo in povzroci še
vec težav.

1. Prosite koga. naj drži muckov gobcek
odprt. in poglejte v grlo. Ce oviro vidite.
jo poskusite odstraniti s prsti.
2. Ce vam ne uspe. držite mucka z glavo
navzdol. medtem pa nežno. vendar
odlocno nekaj sekund pritiskajte na
njegove prsi. Z malce srece bo izkašljal. kar
ga duši.
3. Ce ne deluje. poklicite veterinarja. mu
opišite težavo in mucka takoj odpeljite k
njemu.

Nesreca na cesti
Ce je bil vaš mucek vpleten v avtomobilsko
nesreco. lahko predvidevate. da ima
zlomijene kosti in notranje poškodbe. ter
temu primerno ukrepate.
1. Nežno ga položite v cisto. suho škatlo.
obloženo s toplo odejo. da ga zavarujete
pred dodatnimi poškodbami. Pokrijte ga z
odejo. da bo na toplem.
2. Ce krvavi. ustavite kri s cisto bombažno
tkanino ali. ce je mogoce. zavežite cist
robec okrog rane.
Ne uporabljajte razkužil.
3. Poklicite veterinarja in mucka takoj
odnesite k njemu.

Manjše rane
Mucki pogosto dobijo manjše rane. na
primer ugrize in praske od drugih mack.
Nekatere poškodbe lahko oskrbite kar
doma. Ocistite rano s cisto bombažno
tkanino in toplo vodo. Rano bo verjetno
hotel polizati. kar mu lahko brez skrbi
dovolite. saj bodo antisepticne lastnosti
njegove sline pospešile proces zdravljenja.

Zakaj ne bi zapisali telefonske številke
veterinarja kar sem?
Telefonska številka veterinarja:
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Seznam cepljenj

S pomocjo tega seznama poskrbite za vsa potrebna cepljenja vašega mucka:

Macja bolezen zgornjih dihalnih poti Datum
(FURD ali macji nahod)

Macja levkemija (FeLV) Datum

Macja kuga (panlevkopenija) Datum

Macji pneumonitis Datum

Ste prirocnik prebrali z zanimanjem?

Za vec informacij nam lahko pišete na naslov
Whiskas, p.p. 4317, 1001 Ljubljana

ali po elektronski pošti na info@whiskas.si

Še vec o hranjenju in skrbi za muce najdete na
naši spletni strani:

www.whiskas.si

Brezplacna telefonska številka in nasveti
veterinarja vsako 2. in 4. sredo
v mesecu: 080 1994

Sem lahko prilepite fotografijo svojega mucka.

Nasveti veterinarja za vas

Za strokovni nasvet o negi ali prehrani vašega mucka lahko brezplacno
poklicete na 080 1994. Veterinar vam bo pomagal najti rešitev vsako
drugo in cetrto sredo v mesecu od 17.00 -19.00 ure.

Vaš macji prijatelj vam bo še kako hvaležen.
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