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Najczęściej
Oczy zdrowego kota powinny być przejrzyste i jasne, a obszar wokół źrenicy gałki
ocznej biały.

Częste objawy chorobowe:

występujące choroby
oczu i ich objawy

Ƞ[BD[FSXJFOJFOJFXFXOØUS[OFHPPCT[BSVQPXJFLJ

Zapalenie spojówek jest to zapalenie błony, która pokrywa wewnętrzną część obu

ȠXZTJØLSPQOZ[CJFSBKÅDZTJØOBQPXJFS[DIOJPLBMVCXLÅDJLBDIPD[V

powiek. Jedną z przyczyn zapalenia spojówek może być alergia, inne możliwe

Ƞ[NØUOJFOJFXFXOÅUS[ĮSFOJDZHBûLJPD[OFK

przyczyny to zakażenia bakteryjne, grzybicze czy wirusowe. Nawracające lub

ȠNBUPXBQPXJFS[DIOJBPLB

przewlekłe zapalenie spojówek u kotów bardzo często jest wynikiem zakażenia

ȠXZQBEBKÅDBUS[FDJBQPXJFLB

wirusem herpes. Wirus ten jest silnie zaraźliwy dla innych kotów, więc zakażonego

Ƞ[BCBSXJPOBû[BNJTJFSĒÇXPL³ûPD[V

kota należy izolować od innych.
Owrzodzenie rogówki jest najczęściej wynikiem uszkodzenia powierzchni rogówki,
co może być spowodowane przez czynniki ﬁzyczne, najczęściej zadrapanie podczas
walk między kotami, bądź też jest jednym z objawów zakażenia bakteryjnego lub
wirusowego.

Badania oczu stosowane w
diagnozowaniu problemów z oczami:

Łzawiące oczy. Jeżeli Twój kot nieustannie łzawi, bądź też sierść wokół jego oczu
jest przebarwiona, może to być objawem dziedzicznego defektu, polegającego na
zniekształceniu bądź niedrożności przewodów nosowo-łzowych, co blokuje
prawidłowy wypływ łez.

tCBSXJFOJFnVPSFTDFJOĺXDFMVSP[QP[OBOJBPCFDOPŌDJXS[PEØXSPHØXLJ
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Katarakta i jaskra. U kotów, podobnie jak u i ludzi, mogą występować te dwie

tCBEBOJFDJŌOJFOJBXHBDFPD[OFKXDFMVXZLSZDJBKBTLSZ

poważne choroby oczu. Katarakta, powoduje zmatowienie soczewki wewnątrz oka.

tCBEBOJFLPNPSZPLB[BQPNPDĺPGUBMNPTLPQV

Najczęściej jest obserwowana u starszych lub cierpiących na cukrzycę kotów.
Jaskra jest efektem zbyt wysokiego ciśnienia wewnątrz gałki ocznej.

OCZY

Jak aplikować krople

Jak aplikować maść

do oczu?

do oczu?

1. Za pomocą bawełnianego wacika, zamoczonego w roztworze soli fizjologicznej,

1. Za pomocą bawełnianego wacika, zamoczonego w roztworze soli fizjologicznej,

usuń wypływ z okolicy oka.

usuń wypływ z okolicy oka.

2. Trzymaj swojego kota z boku na kolanach lub postaw go na stole (możesz

2. Trzymaj swojego kota z boku na kolanach lub postaw go na stole (możesz

potrzebować pomocy drugiej osoby w wypadku wyboru drugiej opcji).

potrzebować pomocy drugiej osoby w wypadku wyboru drugiej opcji).

3. Sprawdź instrukcje na buteleczce dotyczące dawki, wstrząśnij, jeżeli to konieczne.

3. Sprawdź instrukcje na tubce dotyczące dawki.

4. Trzymaj buteleczkę między kciukiem i palcem wskazującym, drugą ręką

4. Delikatnie odsuń górną i dolną powiekę oka.

podtrzymuj głowę kota.

5. Trzymaj tubkę równolegle do dolnej powieki, wyciśnij maść na brzeg powieki

5. Przechyl głowę kota lekko do tyłu, żeby zapobiec mruganiu, wolnymi palcami

(w ilości wielkości ziarnka ryżu).

przytrzymaj otwarte powieki.

6. Uwolnij głowę i pozwól kotu mrugać.

6. Trzymaj buteleczkę z kroplami blisko oka, ale NIE dotykaj powierzchni oka.

7. Jeżeli to koniecznie, masuj jednocześnie górną i dolną powiekę w celu

7. Ściśnij, celując kroplami w środek oka, następnie uwolnij głowę kota po tym, jak

rozprowadzenia lekarstwa.

krople znajdą się w oku.

UWAGI
STEMPEL LECZNICY WETERYNARYJNEJ
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WAŻNE: Leczenie jest wówczas skuteczne, jeśli postępujesz zgodnie z zaleceniami Twojego lekarza weterynarii. Nawet jeśli po kilku
aplikacjach zobaczysz poprawę, kontynuuj podawanie leku tak długo, jak ustalił to lekarz. Podczas aplikowania lekarstwa zachowaj spokój
- Twój kot wyczuje, jeżeli będziesz zdenerwowany, może to skomplikować podawanie lekarstwa. Zawsze chwal i nagradzaj swojego kota
smakołykiem.
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8. Twój kot będzie mrugał, rozprowadzając lekarstwo po powierzchni oka.

