
ALT TIL PLEJE AF HUND OG KAT

AT BADE
KATTEN

Katte er meget renlige og bruger timer 
på at vaske sig. Men af og til kan det være 
nødvendigt at give katten et bad trods deres 
velkendte vandskræk.

   HVORNÅR SKAL JEG VASKE MIN KAT?
 
Katte vasker sig selv, så der er ingen grund til, at du vasker den 
regelmæssigt. Derimod kan det være nødvendigt at give den et bad, hvis: 
 

  pelsen er snavset, f.eks. efter et eventyr uden døre 
 

  katten har hudproblemer og pelsen er støvet eller skællet
 

  katten lugter 

  katten skal på udstilling

VÆLG DET RIGTIGE PRODUKT
FPC DK 003 06.16

Brug produkter, som er specielt beregnet til kattens hud og pels.

Merial Norden A/S, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.
Tlf: 44540040. Frontlinepetcare.dk

Alt til pleje af hund og kat



De fleste katte kan ikke lide vand og kan reagere meget stærkt 
på at blive våde. For at ungå ubehagelige overraskelser, kan det 
være en god ide at forberede sig grundigt inden katten skal bades. 
Vær evt. to personer om projektet.

Sæt forsigtigt katten i vandet, og vær forberedt på, at den måske vil 
forsøge at stikke af. Gør derefter katten våd med håndbruseren eller 
ved at øse vand fra en skål, og påfør en lille smule shampoo. Vask 
forsigtigt fra nakken til halen – husk maven og poterne. 

 Gør ikke kattens hoved vådt, og pas på med øjne, ører og næse. 
 
 

FORBERED DIG! BADETID!

 KLARGØR KATTEN
Klip kløerne, hvis det er nødvendigt, og børst forsigtig filtret pels –
prøv at fjerne så mange døde hårstrå og så meget snavs som muligt. 

 KLARGØR BADEVÆRELSET
 Kontroller, at temperaturen i rummet er behagelig.

  Læg en skridsikker måtte i badekarret eller brusebadet og 
en bademåtte på gulvet. 

  Fyld op med ca. 5 cm vand. 

    Løft katten op og tal roligt til den – og luk døren for at 
afskære flugtveje.

TJEKLISTE: 
Katteshampoo 
Børste 
2-3 håndklæder 
Skål

TIP 

 EGNE    
 FORBEREDELSER
Bed en anden om at holde katten, 
hvis det er nødvendigt. 
Husk: katte kan være lynhurtige!

 TØR OG BØRST – FÆRDIG!
Lad katten ryste vandet af sig, inden du svøber den i et håndklæde. Undgå 
at tørre katten for voldsomt med håndklædet, men masser den forsigtigt.

Af og til er katte for stædige til, at 
man kan bade dem. Der er heldigvis 
andre muligheder. Nu kan man få en 
tørshampoo specielt til katte. 

Jeg
giver op!

Det er lettere at vænne en legesyg killing 
til at bade. Tilvæn din kat til at blive 
vasket så tidligt som muligt. 


