Velkommen som plejefamilie
for Inges Kattehjem
Du har fået tilsendt denne mail, fordi du har udvist
interresse for at blive plejefamilie for Inges kattehjem. Når du modtager denne mail vil du allerede
have snakket med os i telefonen eller over E-mail,
om hvad det indebærer at være plejefamilie. Det er
vigtigt du læser denne vejledning grundigt igennem.
Skriv gerne eventuelle spørgsmål ned.
Når vi har en kattefamilie der matcher dig, vil du
blive ringet op.
Når du ankommer til kattehjemmet, vil du blive
mødt af en dyrepasser. Du vil ved afhentning af
kattefamilien få alle remedier stillet til rådighed af
Kattehjemmet, så den eneste udgift plejefamilien har,
er kørsel.Vi anbefaler du har kørelejlighed i bil, da
der er mange remedier du skal have med. Desuden
skal du hurtigt kunne komme ud til vores dyrlæge,
hvis der opstår problemer og det er derudover

nødvendigt at kunne besøge os løbende for vaccination og tjek. Skulle du under pasningsperioden
mangle noget eller løbe tør for f.eks. foder eller
grus, er du velkommen til at komme og hente i
vores åbningstid.
Desuden skal der underskrives en kontrakt på kattene. Her skriver du under på, at du har læst denne
vejledning grundigt igennem, samt fået mundtlig
vejledning om, hvordan du passer kattene.
Ydermere skrives der under på at kattene tilhører Inges Kattehjem og at de afleveres tilbage, når
kattene er 12 uger. Medmindre vores plejefamilie
selv ønsker at adoptere, så har de som hovedregel
førsteret. Derfor er ingen af kattene på forhånd
reserveret til nye hjem.Vi aftaler allerede på afhentningsdagen, hvilken uge killingerne skal komme retur
til nyt hjem og du ringer når tid nærmer sig, så vi
kan aftale en fast dag.

Ting du får udleveret ved afhentningen:
Bakker og bakkeskeer
Kattegrus
Foder. Både Vådfoder og tørfoder
Legetøj
Håndklæder og puttetæpper
Transportkasse
Kradsetræ
Modermælkserstatning (hvis nødvendigt)

Sygdomspakke:
Foder til diarre
Foder til tvangsfodring samt sprøjter hertil
Optagelsesglas til afføringsprøve
Mælkesyre til stabilisering af tarmflora ved
diarre

Når du kommer hjem
Mens kattefamilien venter i transportkassen, Indretter du et killingerum. Dette skal være et værelse,
hvor der ikke er synlige ledninger, tunge ting, der
kan falde ned eller elektronik. Har du ikke sådan et,
er badeværelset et glimrende sted. Indret det med
bakker, kradsetræer, legetøj, puttested og mad- og
vandskåle. Sørg for hvis der er vaskemaskine, tørretumbler eller lign. at holde lågerne lukket og GLEM
IKKE at holde toiletbrættet nede.
Sæt familien i rummet og forlad det et halv døgns
tid. Derefter gå ind og begynd at lær dem at kende.
Efter et døgns tid, kan killingerne skiftevis komme
med i stuen, lad morkat, hvis denne er med, blive
i rummet til hun er tryg ved jer. Nogen morkatte
er trygge efter et døgn, andre efter en uge. Når i
forlader hjemmet og kattene er uden opsyn, så sæt
kattefamilien ind i rummet.

Praktiske råd
Killinger er meget nysgerrige fra naturens side og
nogle gange så nysgerrige, at de kan komme til
skade. De kan bide i ledninger med strøm i, falde for
langt ned, der ligger måske små ting som elastikker,
tegnestifter, små nåle og snore fremme uden man
er klar over det, men som killingerne kan få galt i
halsen eller som kan perforere maven eller tarmene.
Pas ydermere på med træk og undgå at killingerne
bliver kolde. Der skal ikke meget til før killinger
bliver forkølet.
Hvis du vasker killingerne, tørrer du dem først i et
håndklæde og derefter evt. med en hårtørrer, der
ikke kan blive for varm.
Opbevar desinfektion- og rengøringsmidler utilgængeligt for kattene.
Visse stueplanter kan være farlige for katte.Vær særligt opmærksom på: julestjerner, alle liljer, mistelten,
mimoser, gummiplanter, filodendron, kalla, krokus,
vildæbletræer og oleander.
HUSK at hverken morkat eller killinger må komme
udenfor – heller ikke i sele. De skal til hver en tid
holdes indenfor i hjemmet, medmindre de transporteres i transportkasse. Pas på de ikke kan hoppe ud
af et vindue.

Hvis du har kat i forvejen
Hvis du selv har kat i hjemmet, skal den være vaccineret inden for det seneste år og være neutraliseret, dvs. kastreret eller steriliseret. Hvis det er en
udekat, skal den tjekkes for lopper, inden du henter
killingerne. Hold kat og killinger adskilt det første
stykke tid. Lad killingernes puttetæppe komme ind
til din egen kat og omvendt, så de vænner sig til
hinandens dufte inden de ser hinanden. Tag skiftevis
en killing på skødet i stuen og lad din egen kat snuse
til den. Når de har vænnet sig til hinanden, må de
gerne være sammen, når der er nogen hjemme.
Når de skal være alene hjemme, skal killingerne
tilbage på deres værelse. Dog skal kattene holdes
adskilt, hvis der er en morkat med, så moren ikke
bliver stresset af andre katte og afviser sine killinger.
Ydermere er morkat ikke altid blevet neutraliseret
ved udlevering.Vær opmærksom på at der er en
risiko for, at killingerne smitter din egen kat med
forkølelse, øremider, lopper eller andet.
Dette gælder selvfølgelig også den anden vej rundt.
Killingerne og mor vil som udgangspunkt være
undersøgt af en dyrlæge inden udlevering, men dette
er katte, der kan være fundet forladt på byggepladser, skraldespande, opgange osv. og inkubationstiden
for sygdomme kan være lang. Så selvom vores dyrlæge ikke bemærker noget når de kommer ind, kan
sygdomme bryde ud i plejefamilien senere hen.
Vi dækker ikke dyrlægeomkostninger forbundet
med jeres egen kat, ligesom vi ikke dækker, hvis kattene gør skade på inventar i hjemmet.

Fodring
Killinger der spiser selv

Killinger der ikke spiser selv

Når killingerne er ca. 4-5 uger gamle, begynder de at
spise selv. De skal tilbydes vådfoder til killinger, som
du får udleveret på kattehjemmet. Bland det sammen med modermælkserstatning eller vand, så det
bliver en vælling.

Hvis killingerne endnu ikke kan spise selv og moren
afviser dem, eller ikke har mælk nok, skal de have
modermælkserstatning til killinger, som du får udleveret på kattehjemmet.

OBS: kattemoren, skal have killingekost under hele
opholdet, for at sørge for, hun får den nødvendige
næring. Begynd også at vænne killingerne til tørfoder. Her skal bruges den tørfoder der hedder Kitten. I starten kan du lade det bløde lidt op med vand
eller modermælkserstatning.
Du giver kattefamilien frisk mad (både våd og tørfoder) og vand ca. 3 gange dagligt, som du lader stå til
fri afbenyttelse. Det er meget vigtigt de ikke bliver
restriktiveret i foder.
Hold fortsat øje med at killingerne tager 10-15 gram
på dagligt. Hvis killingerne bliver sløve, får kramper,
stopper med at spise eller stopper med at have afføring, kontakt da kattehjemmet.

Brug sutteflasker (det medfølger) eller engangssprøjter. Læs brugsanvisningen grundigt igennem
med hensyn til, hvordan du laver modermælkserstatningen.
Det er vigtigt at du koger vandet og lader det stå,
til det har stuetemperatur, inden du blander modermælkserstatningen op. Hvis du en dag kommer til at
mangle modermælkserstatning uden for kattehjemmets åbningstid, kan du lave det selv. Køb æggeblommer og lactosefri mælk og bland det til det har en
konsistens, der ligner modermælkserstatning. Bland
derefter en knivspids salt og en halv teskefuld sukker i. OBS Killinger og katte kan IKKE tåle mælk fra
køer!

Vægtskema:
Vægt
100 g
200 g
270 g
340 g
410 g
500 g
600 g
700 g
800 g
900 g
1000 g
1100 g
1200 g

Alder
Nyfødt
ca. 1 uger
ca. 2 uger
ca. 3 uger
ca. 4 uger
ca. 5 uger
ca. 6 uger
ca. 7 uger
ca. 8 uger
ca. 9 uger
ca. 10 uger
ca. 11 uger
ca. 12 uger

NB: killinger med mor har oftere en højere vægt
end her angivet.Yderligere kan hankattene veje lidt
mere end hunkattene.

NB! Killinger skal tage ca. 10-15 gram på om dagen, dvs. ca. 100 gram om ugen. Det er vigtigt du vejer killingerne
hver dag og tager de ikke på, eller taber sig, skal de have mere mad og evt. til Inges kattehjems dyrlæge for at blive
tjekket. Ring på forhånd og aftal tid. Hold i øvrigt øje med om killingerne er friske, vil spise og om deres afføring
er i orden.

Sygdomme
Som tidligere nævnt kan inkubationstiden for visse sygdomme være lang og killingerne sidder
typisk kun et par dage på kattehjemmet inden de kommer ud i plejefamilie. Vi gør hvad vi
kan for at opfange eventuelle sygdomme inden udlevering, men det er ikke altid at der vises
symptomer, inden de forlader kattehjemmet.
INFLUENZA:
Katte bliver forkølet på lige fod som os mennesker.
Katteinfluenza smitter og kan derfor smitte din egen
kat. Deres symptomer er også de samme som hos
mennesker: Nysen, flåd fra øjnene, nedstemthed og
manglende appetit. Sørg for at hold øje med væske og madindtag. Hvis katten nyser og er snottet,
men ellers virker klar; leger, spiser, ”selvom det er
i begrænsede mængder” og tager på, skal man se
tiden an. Hvis katten derimod lægger hen, intet spiser eller ikke leger, skal den tilses af kattehjemmets
dyrlæge i dennes åbningstid og vil derefter som
udgangspunkt sættes i antibiotikabehandling. Du vil
blive instrueret i at give kattene piller, så du kan give
behandlingen hjemme. Tjek også gerne, hvis muligt,
killingernes temperatur med jævne mellemrum. En
kats normaltemperatur skal ligge mellem 38,5-39
grader.

ORM:
Killingerne vil have fået ormekur af dyrlægen inden
udlevering, såfremt de er store nok. Men det kan
sagtens ske, at ormekuren ikke har taget alle æggene. Hvis du oplever, at killingerne enten har levende
orm i afføringen eller kaste dem op og dette er ude
for vores åbningstid, er det ikke en akut situation og
du kan derfor godt vente. Ring og aftal tid til dyrlægen.

ØREMIDER:
Øremider ses tit hos killinger, da det smitter ved
tæt kontakt kattene imellem. Husk derfor at det kan
smitte din egen kat. Øremider er en lille parasit, der
lever dybt nede i øregangen og er ikke til at se. Men
deres afføring ligner
kaffegrums og ses tydeligt i øret. Hvis killingen er
blevet behandlet på
kattehjemmet inden udlevering skal den tilbage
10-14 dage efter og have en genbehandling af kattehjemmets dyrlæge. Husk at ringe og aftale tid på
forhånd.

LOPPER:
Hvis du observerer levende lopper på kattefamilien,
så ring og aftal tid til at komme til kattehjemmets
dyrlæge. Lopperne kan ses, når man undersøger
pelsen, men de bevæger sig hurtigt væk. Finder man
ikke lopperne, er et sikkert tegn på deres tilstedeværelse, at de har efterladt deres ekskrementer, som
ligner kaffegrums. Er man I tvivl om, hvad det er, kan
man putte lidt vand på det på et stykke køkkenrulle.
Farves det rødt, er det tegn på lopper.

DIARRÈ (DÅRLIG MAVE):
Mange killinger og ungkatte får nemt diarré, som
kan være svært at få bugt med. Diarre ses hyppigt
hos killinger, som er kommet for tidligt fra deres
mor, f.eks. Killinger der findes rundt omkring, som
har forvildet sig væk, eller som mennesker har efterladt forskellige steder. På kattehjemmet er de måske
sammensat med andre killinger i samme situation.
Smittepresset vil derfor være stort.
I tilfælde af diarré fodres udelukkende med
i/d(skånekost) våd og tørfoder, som du har fået
udleveret ved afhentning. Server små måltider ofte.
Løber du tør for foder, kan du hente i vores åbningstid. Løber du tør uden for åbningstiden, gives
der kun en grød af kogt torsk eller anden fisk og
kogte purerede grønne ærter. Kom fiskevandet i, så
killingerne får væske i sig.
Killinger bliver hurtigt dehydreret når de har diarré,
så det er vigtigt med ekstra væske. Man kan tjekke
om en kat er dehydreret ved at hive op i nakkeskindet. Falder huden hurtigt tilbage er katten ikke
dehydreret. Falder den derimod langsomt på plads,
kan det tyde på at killingen er dehydreret.
Hvis der efter to-tre dage ikke er nogen bedring,
skal killingerne tilses af kattehjemmets dyrlæge. Ring
på forhånd og aftal tid. Medbring gerne en afføringsprøve, optaget i afføringsglas du har fået udleveret
ved afhentning, så dyrlægen kan finde ud af, om den
dårlige mave er behandlingskrævende. Går diareen
i sig selv igen, bland da halv i/d (skånekost) og halvt
killingefoder sammen over et par dage og derefter
udelukkende med killingefoder.

Socialisering
Det er yderst vigtigt, at katte får så mange positive
oplevelser som muligt, mens de endnu er killinger
og deres prægningsperiode ligger. En stor del af det
der foregår i prægningsperioden, er med til at afgøre
hvordan kattene bliver som voksne.
Tving aldrig killingerne til noget der er uoverskueligt, men væn dem langsomt til at få gæster i huset
(gerne børn), der kan lege og tage dem op. Væn
dem gerne til andre dyr, både katte, hunde, kaniner
osv. men som ikke er til fare for dem.
Kik dem også gerne i ørerne og munden, børst dem,
kik dem på poterne og rør dem generelt over det
hele.
Tag killingerne med på gå- og køretur i transportkassen, så de vænner sig til at blive transporteret.
Spil musik, støvsug, tænd vaskemaskinen, snak, lav
mad, gør rent og bevæg dig rundt som du plejer, så
killingerne lærer at almindelige omgivelser i hjemmet ikke er farlige.
Husk at gode vaner tillæres meget hurtigt i killingernes første uger – og det gælder også dårlige vaner.
Vær opmærksom på, som tidligere beskrevet, at de
lærer at bruge kattebakken og lær dem hvor de ikke
må færdes. Brug aldrig hænder og fødder i leg, det
kan godt være sjovt mens den er helt små, men når
de bliver en voksne katte er det ikke så sjovt længere. Afstraf ydermere aldrig katten, hverken fysisk
eller verbalt.

Tæmning af vildtlevende killinger
Det kræver stor tålmodighed at tæmme en ”vild ”
killing. Jo ældre killingerne er, jo længere tid tager
det. En ”vild” killing vil sige en killing der ikke er
vant til mennesker, her gælder det om at gøre dem
fortrolig med kontakt.
OBS der bliver ikke sendt vildtlevende kattemødre
i pleje, da disse ikke kan tæmmes.
Giv killingernes begrænset plads:
En skræmt killing skal naturligvis ikke have for meget
plads at bo på de første par uger. Killingen vil føle
sig mest tryg på et begrænset område hvor den ikke
skal forholde sig til for meget, samt det er nemmere
at komme til den. Brug gerne badeværelset, da der
her ikke er for mange gemmesteder. Giv killingen
gradvis mere plads, som den bliver mere tryg.
Sådan håndterer du killingen:
Løft forsigtigt killingen op, den kan godt løftes i nakkeskindet, ligesom moren ville gøre. Det gør ikke
ondt og er en god måde at få fat i den på. Dernæst
vikler du den ind i et håndklæde, så den ikke kan
slippe væk, mens du nusser den. Der skal nusses
meget med killingen mange gange om dagen. Efterhånden som killingen begynder at vænne sig til din
berøring og stemme, vil du kunne løsne håndklædet
mere og mere. Til sidst vil killingen begynde at nyde
det, ligesom alle andre killinger.
Killingen vil sikkert ikke spise så meget de første par
dage. Den vil evt. kun spise om natten. Benyt tiden
til at lokke og håndfodre killingen med lidt ekstra
lækkert som tun, rejer og markral. Dette er med til
at forbinde dig med noget behageligt.
Hvæs, leg og soignering:
Killingen vil sikkert hvæse af dig i starten, hvilket
blot betyder den er bange. Det vil holde op så snart
den vænner sig til dig. Det er vigtigt at forsøge at
lege med killingen, gerne med en drillepind eller en
fjer. Når killingen er lidt mere tryg ved dig, så begynd gerne at børste den blidt med en børste, samt
rengøre den med et fugtigt stykke vat. Dette er
med til at stimulere killingen og den vil efterhånden
føle en nærhed med dig.
Da killingen jo skal videre til nyt hjem er det vigtigt
at starte socialiseringens processen så snart killingen er tryg.

Kattebakke
Helt små killinger kan ikke selv komme af med urin
og afføring. Moren sørger normalt for dette, men
har de ingen eller hun afviser dem, er du nødt til at
stimulere dem til det. Massér derfor killingernes
kønsdele og bagdel med vædet vat, indtil de selv kan
komme af med afføringen. Killingernes trang til at
besørge er størst lige efter de har spist eller sovet.
Killinger begynder selv at gå på bakke når de er ca.
4-5 uger gamle. Dette er noget de lærer fra deres
mor og det er vigtigt at have flere bakker til dem.
Har de ingen mor, så sæt dem på bakken når de har
spist eller sovet. Laver de ved siden, læg da afføringen op i bakken, så de forstår, det er der man skal gå
hen. Sørg for der er en bakke i nærheden af killingerne hele tiden, da de ikke kan holde sig længe når
trangen melder sig.
Kattegruset du får udleveret fra kattehjemmet er
et naturprodukt, der støver meget lidt og derfor er
mere skånsomt for killingernes øjne og luftveje.

Yderligere information og opsummering
Som udgangspunkt vil kattefamilien være tjekket
af en dyrlæge inden udlevering, killingerne kan dog
være så små at det ikke har været muligt, eller vi kan
få en lille killing ind der er akut skal ud i pleje.

Det er en forudsætning, at har i kat derhjemme i
forvejen, at denne er neutraliseret og vaccineret
inden for det seneste år, vi dækker ikke sygdom hos
jeres egen kat og heller ej ødelagt inventar.

Morkatten vil som udgangspunkt ikke blive neutraliseret før hun returnerer til kattehjemmet, når killingerne er 12 uger gamle, da der er risiko for at killingerne kan slikke stingene op på hende. Men skulle
morkatten gå i løbetid inden, ringer i og så aftaler vi
dag for sterilisation. Dog skal killingerne min. være 6
uger gamle og kunne spise selv, da de skal adskilles
fra deres mor et døgn.

Socialiseringen er plejefamiliens vigtigste opgave,
skærm dem endelig ikke, men tving dem heller ikke
for hurtigt.

Kattene bliver fundet forskellige steder og kan blive
syge ude i plejefamilien. Kom i dyrlægens åbningstid
til tjek eller ring i vores telefontid.Vores akuttelefon
må kun benyttes i alleryderste akutte tilfælde og
ikke fordi en kat har dårlig mave eller er forkølet,
men stadig trives.
Husk at kattene under ingen omstændigheder må
lukkes udendørs heller ikke i sele.

Du kan altid komme ud og få suppleret op af foder
og grus i vores åbningstid når du mangler.
Tjek killingers vægt, gerne hver dag.
Hav et rum klart uden synlige ledninger, ting der kan
falde ned osv. som skal være deres rum og sættes i
hver gang i ikke er hjemme.
Alt rådgivning omkring killingerne skal gå igennem
Inges kattehjem - det er derfor ikke tilladt at søge
råd og vejledning fra andre instanser eller i Facebook-grupper og lign.
Ligeledes må killingerne ikke sættes til salg
nogle steder. Alle killingerne skal tilbage til
Inges kattehjem og videreformidles herfra.

Kontaktoplysninger
Kontaktperson for plejefamilier:
Christina:
E-mail: christinac@inges-kattehjem.dk

Dyrlægens åbningstider:
Tirsdag og fredag 9-10
Torsdag 17-18
Telefontid til afdelingen i Glostrup:
Tlf.: 44 85 35 55
Man-fredag 10-16

Som udgangspunkt kan der sendes en SMS
og vi ringer tilbage så snart vi kan. Ring kun i
AKUTTE tilfælde!

