
Sådan gør du 
HJEMMET MERE 

TRYGT for din kat

10 TIPS
til et bedre 

katteliv
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Katte er mere sårbare 
og modtagelige over for 
stress end mennesker. 

Men kun de færreste 
katteejere kender alle stress 

symptomer. 



?
Ville du vide

HVIS DIN KAT  
VAR STRESSET?



4

Dyrlæge-
besøg

Høje lyde Nye dufte

Transport-
kasser

Fyrværkeri Forandringer  
i hjemmet

Fremmede  
mennesker 
og dyr

7 ting, som kan gøre katten  
NERVØS & UTRYG



Har du en copycat?

Vidste du, at din kat ofte også viser 
tegn på stress, hvis du er stresset? 

Et amerikansk studie viser 
desuden, at katte reagerer på vores 
ansigtsudtryk. 

Kilde: Catster.com og BBC.com
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Nogle gange bliver den 
nervøse og stressede adfærd 
trigget af forandringer, der  
påvirker din kat over tid. 

Den form for stress kan være 
sværere at registrere for dig 
som ejer, fordi stressniveauet 
stiger gradvist. 

Det er samtidig den form for 
stress, der kan skade din kats 
helbred mest, da den kan 
udvikle sig til kronisk stress. 
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Derfor er det vigtigt, at du 
hele tiden har fokus på at 
læse din kat.

LÆR DIN KAT  
AT KENDE!
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Kradser overflader Overdreven 
pelspleje

Strinter Miaver højt  
eller anderledes

Gemmer sig

de mest almindelige  
TEGN PÅ STRESS



#Myte
Din kat er ikke altid glad,  
når den spinder

Det er en myte, at katte altid spinder, 
når de er veltilpasse. 

En såret eller angst kat kan  
også vælge at spinde  
som et signal  
om hjælp. 



10

Alle katte er sensitive! 

Derfor er det vigtigt at holde 
forandringer til et minimum i 
hjemmet, når du har kat. 

Det er naturligvis ikke altid 
muligt at eliminere de 
elementer, der stresser din kat. 

Men der findes flere effektive 
hjælpemidler og smarte 
løsninger, der kan gøre 
kattelivet bedre. 



10 TIPS
til et bedre 

katteliv
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1 Brug  Zenifel, der indeholder 
naturlige og beroligende feromoner. 

Hvis du har flere katte, bør hver kat 
have sit eget trygge sted – måske 
hver sin vindueskarm? 

5

2 Giv kosttilskuddet Anxitane, der 
indeholder L-theanin, der har en 
beroligende effekt uden at sløve. 

3 Sørg for, at din kat har en udkigspost, 
der ligger højt. 

4 Lav en hule til din kat - 
transportkassen er oplagt, så den 
også bliver tryg ved den. 
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6 Bring støjniveauet så langt ned 
som muligt – eller spil musik, der er 
udviklet til katte. 

7 Hold altid kattebakken ren. 

8 Placér vandskål og madskål  adskilt – 
og placér dem altid samme sted. 

9 Tilbyd et sted, hvor din kat kan kradse 
og hvæsse kløer. 

10 Sørg for en god diæt – i passende 
mængder.
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 3 TING
du IKKE 
bør gør
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1
Du bør stoppe op og tage 
hånd om situationen, hvis du 
oplever, at din kat er stresset. 
Stress kan ramme alle racer 
og alderstrin og går sjældent 
væk af sig selv. 

Derfor bør du overveje, om du 
kan forbedre miljøet for din 
kat. 

Ignorere 
problemet
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2
Du bør ikke sige Shh…, da din 
kat vil opfatte det som, at du 
hvæser ad den. 

Vis i stedet en rolig adfærd 
med rolige bevægelser, da 
din kat ofte spejler sig i din 
adfærd. 

Sige 
”Shh…” 
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3
Du bør ikke introducere flere 
dyr til hjemmet, før din kat er i 
balance. 

En stresset kat er ikke egnet 
til at integrere nye elementer 
og har det svært ved at være 
social.

Har du allerede flere katte, bør 
du være opmærksom på, at 
alle katte trives.

Anskaffe 
flere dyr
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Sådan får du en  
 TRYG, ROLIG OG 

SELVSIKKER 
KAT !

Produktanbefaling  
fra Virbac
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Velsmagende tabletter, som 
kan hjælpe stressede katte 

til at være mere rolige og 
afslappede.

Indeholder L-theanin udvundet 
af grøn the.
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Mindsker stress- og angst-
reaktioner, der evt. kan være 
forbundet med frygt for 
fremmede mennesker og dyr, 
frygt for at være udendørs, 
forandringer i hjemmet, 
fyrværkeri.

Øger mental fokus og indlæring.

Har afslappende effekt uden at 
medføre døsighed.
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Sådan bruger du 

Mod midlertidig frygt:

2 x gange før en udfordrende 
situation:

>> 1. gang 12 timer før

>> 2. gang 2 timer før

Hvis situationen er langvarig,  
gentag  hver 6. time.



Mod kronisk stress:

1 x tablet daglig morgen og aften  i en 
periode på 2 måneder.  Forbedring af  
adfærd kan forventes i løbet af 3-6 
uger. Kan gentages ved behov. 

Samtidig & tilpasset indretning 
af hjemmet samt aktivering af 
din kat forbedrer effekten!
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Efterligning af kattens 
naturlige ansigtsferomoner

Bruges til at afmærke  
omgivelsen, som sikker  
og tryg for katten
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som

Zenifel er god at anvende, 
hvis katten udviser tegn på, at 
den føler sig utryg i bestemte 
situationer i hjemmet. 

F.eks. ved besøg, høje lyde, 
renovering mv. eller ved  
flytning til nyt hjem.



Ved at efterligne kattens naturlige 
feromoner, skabes der et miljø, som er 
familiært og trygt for katten. 
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Placer diffusoren frit i en 
stikkontakt, hvor der ikke er 
møbler eller andet ovenover og 
med min. 50 cm. luft på hver 
side af diffusoren.

Placer diffusoren i det rum hvor 
katten opholder sig mest.

Dækker ca 50 - 70 m2 og har fuld 
effekt efter ca. 24 timer.

Sådan bruger du 



dk.virbac.com/
katteadfaerd

Læs mere om  
katteadfærd på


