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Nieuwsbrief 46 Hoe knip je de nagels van je
kat?
Alle katten scherpen hun nagels, dat kan zijn in de tuin aan een
schutting, boom of binnen aan de krabpaal. Soms durven ze ook
wel uw meubelen, gordijnen, sofa’s en vooral behang te gebruiken.
Uw kat komt dan ook in de herfst en winter (koude seizoenen)
minder buiten, en heeft dus veel minder mogelijkheden om zijn
nagels te “slijpen”.
U kunt ook zelf de nagels van uw kat knippen, wat voor hen als je
het goed doet, pijnloos is. Het is niet alleen goed uw spullen in huis
te beschermen, maar ook een kwestie van hygiëne. Ook kunnen
lange nagels ongemak veroorzaken bij de lichaamshouding en het
lopen. Bovendien kunnen nagels breken en/of complicaties
veroorzaken (infecties, pijn).
Hoe de nagels te knippen?
Neem uw kat op schoot, of zet hem op tafel.
De eerste keer kunt u beter met 2 personen werken, de een houdt
de kat vast, de ander knipt.
Stel de kat gerust en geef hem vertrouwen, door hem/haar te aaien.
Neem een nagelschaartje of een nageltangetje.
VERMIJD DE TUIN/HUISHOUDELIJKE SCHAREN, DEZE ZIJN TE
GROOT OM TE GEBRUIKEN EN DE KANS OP UITSCHIETEN IS ERG
GROOT, EN KUNNEN DE NAGEL VERMALEN, WAT ERG PIJNLIJK
IS VOOR UW KAT.

Duw vervolgens zachtjes op de kussentjes van uw kat zijn pootjes,
dit is de enigste manier om de nagels van uw kat naar buiten te
laten komen.
Nu ziet u een witte en een roze zone.
Knip alleen in de witte zone, knip niet in de roze zone, want dit kan
gaan bloeden.

Als u door verstrooidheid de roze zone heeft geraakt, kunt u beter
een stukje watten met zuurstofwater (10%) erop drukken.
U kunt de 10 nagels van de voorpootjes knippen. De achterpoten
hoeven niet, deze laat u zo, zoals ze zijn, want ze zijn uw kat van
dienst bij het lopen.
Een keer per 2 maanden een knipbeurt is ruim voldoende.
Eindig de knipbeurt altijd met een knuffel, en een aai om uw kat te
belonen voor zijn kalmte.
Hvd praktijk Jodieboy kunt u ook bellen, om dit te komen doen.
Voor € 15,00, worden de nagels van uw kat geknipt.

