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Het toedienen van druppels en zalven in oog/oor  
 
Soms is het nodig om voor medicinale doeleinden druppels of zalven aan 
uw kat te geven. Wanneer uw kat deze druppels of zalven krijgt toegediend, 
kan hij/zij dit als erg stressvol ervaren, met als gevolg dat uw kat 
tegenstribbelt. Het kan handig zijn als iemand anders uw kat vasthoudt 
terwijl u zelf de druppels of zalf aanbrengt. Eventueel kunt u uw kat in een 
handdoek wikkelen om krabben te voorkomen. 

 

Het geven van oordruppels of oorzalf 

 Houd het oor van uw kat stevig vast met één hand. 

 Neem de flacon in uw andere hand en steek het tuitje een stukje in de gehoorgang. 

 Knijp een aantal druppels of een hoeveelheid zalf in het te behandelen oor. Blijf de kop 
en het oor stevig vasthouden zodat uw kat niet zijn kop kan schudden. 

 Masseer voorzichtig het oor zo dicht mogelijk bij de kop. Hierdoor verspreidt het middel 
zich door de gehoorgang. 

 Veeg daarna de overtollige zalf van de oorschelp af met keukenrol of een prop watten.  
 

          
 

 

Het geven van oogdruppels of oogzalf 

 Houd de kop van uw kat met één van uw handen vast en draai de kop met de neus 
omhoog. 

 Open voorzichtig de oogleden door met de duim van deze hand het bovenooglid 
omhoog te schuiven. 

 Neem de flacon of tube in de andere hand. Leg deze hand tegen de wang en schuif met 
de pink/ringvinger het onderooglid naar beneden. 

 Laat meteen een druppel op het oog vallen of leg een lijntje zalf binnenin het onderste 
ooglid. 

 Sluit de oogleden en masseer deze voorzichtig zodat het medicijn zich over het gehele 
oog kan verspreiden. 

 

          

Ondersteunende filmpjes kunt u bekijken op www.youtube.com/user/iCatCare 
 
Bij problemen kunt u contact met ons opnemen om eventuele alternatieven te bespreken. 


