
KSIĄŻECZKA 
ZDROWIA 
MOJEGO 
KOTA

DLA ZWIERZĄT, DLA ZDROWIA, DLA CIEBIE.



DANE KOTA

Imię kota

Data urodzenia   Płeć

Rasa    Umaszczenie

Znaki szczególne

Nr tatuażu/chip

WSKAZANIE KOCIĘTA DO 16 TYG ŻYCIA
KOCIĘTA POWYŻEJ 16 TYG 

ŻYCIA/KOTY DOROSŁE
KOLEJNE SZCZEPIENIA

SZCZEPIENIA PODSTAWOWE

Wirus panleukopeni (FPV),  
Herpeswirus (FHV-1), 
Kaliciwirus (FCV)

Pierwsza dawka w wieku 8-9 tyg., 
kolejna dawka po 3-4 tyg., 
ostatnia dawka w wieku 16 tyg. 
lub później.

Dwie dawki  
w odstępie 3-4 tyg. 

Jedna dawka rok po zakończeniu 
cyklu szczepień, kolejne nie częściej 
niż co 3 lata.

SZCZEPIENIA DODATKOWE

Wirus wścieklizny 

Pierwsza dawka w wieku  
8 tyg. lub 12 tyg. (wirusem 
inaktywowanym z adiuwantem), 
kolejna dawka po 12 mies.

Dwie dawki  
w odstępie 12 mies.

Wskazane coroczne podawanie  
dawki przypominającej lub zgodnie  
ze wskazaniami producenta.

Wirus białaczki (FELV)
Pierwsza dawka w wieku 8 tyg., 
kolejna dawka 3-4 tyg. później.

Dwie dawki  
w odstępie 3-4 tyg. 

Jedna dawka rok po zakończeniu cyklu 
szczepień, koty mające stały kontakt 
z zarazkiem doszczepiać co 12 mies.

Chlamydophila felis
Pierwsza dawka w wieku 9 tyg., 
kolejne dawka 3-4 tyg. później.

Dwie dawki  
w odstępie 3-4 tyg. 

Koty stale narażone na zachorowanie 
doszczepiać co 12 mies.

 Bordatella bronchiseptica Jedna dawka w wieku 8 tyg. Jedna dawka 
Koty stale narażone na zachorowanie 
doszczepiać co 12 mies.

*W określonych sytuacjach epizootycznych oraz w przypadku ras wrażliwych lekarz weterynarii  
może zaproponować inny schemat szczepień, rozpoczynający szczepienie nawet od 5-6 tyg. życia.

PROGRAM SZCZEPIEŃ*

Temperatura ciała: 38-39,8 0C 
Oddechy:  20-30/min
Tętno:  Kocięta 130-140/min
 Koty dorosłe 100-120/min

ZAPYTAJLEKARZA WETERYNARIIO REKOMENDOWANY 
PROGRAM SZCZEPIEŃ
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SZCZEPIENIA PRZECIWKO CHOROBOM ZAKAŹNYM

Istnieją choroby zakaźne charakterystyczne dla kotów. Są i takie, które występują u wielu 
gatunków zwierząt oraz takie, które stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka. 

SZCZEPIENIA I PROFILAKTYKA
Właściwa i systematyczna profilaktyka chroni Twojego kota przed zachorowaniem 
oraz konsekwencjami objawów klinicznych licznych chorób. Pozwala też zadbać 
o wspólne środowisko i daje pewność, że chronisz nie tylko pupila, ale także siebie 
i swoich bliskich. Skuteczna i regularna profilaktyka pozwala wyeliminować wiele 
niebezpiecznych czynników z otoczenia, które dzielimy z naszymi czworonogami. Nie 
ryzykuj! Chroń swojego kota i siebie. Już dziś zapytaj lekarza weterynarii o najlepsze 
rozwiązania dla Twojego kota.

Wszystkie szczepionki posiadają profil bezpieczeństwa, który określa możliwości 
wystąpienia tzw. działań niepożądanych. Współczesne produkty medyczne po-
wstają w nowoczesnych laboratoriach i praktycznie nie powodują ostrych reakcji, 
a pojawiające się sporadycznie lekkie odczyny skórne, świadczą o ich skuteczności.  
To jedna z największych zdobyczy medycyny.

Niebezpieczna choroba wirusowa (herpeswirus), stanowiąca zagrożenie 
przede wszystkim dla kotów młodych. Rozprzestrzenia się poprzez kontakt 
z zakażonymi wydzielinami z oka i nosa, także przez skażone środowisko 
w przypadku większych skupisk. Po wniknięciu wirusa do organizmu ata-
kuje on komórki nabłonkowe górnych dróg oddechowych, spojówek, ale 
także zwoje nerwowe. Choroba może występować w postaci pełnoobjawo-
wej. Wówczas obserwuje się kaszel, ślinienie, katar, wypływ z nosa i worka 
spojówkowego, gorączkę, brak apetytu, przekrwienie spojówek. Często za-
każeniu towarzyszą powikłania bakteryjne. Rzadziej (w postaci przewlekłej) 
dochodzi do zapalenia zrębu rogówki, zapalenia płuc, owrzodzenia rogówki, 
zmian skórnych, objawów nerwowych. Choroba może też występować w for-
mie przewlekłej, utajonej. Forma utajona może ulegać aktywacji przez całe 
życie kota w sytuacjach spadku odporności. 

Jeśli w zakażeniu bierze udział wysoce zakaźny kaliciwirus, dodatkowo mogą 
pojawić się owrzodzenia w jamie ustnej (warg, języka), kulawizna. Należy 
uważać także na kalciwirozę systemową, która stanowi poważne zagrożenie 
życia kota. 

KATAR KOTÓW

Warto szczepić koty, a zwłaszcza kocięta,  
ponieważ jest to kluczowe dla ich bezpiecznego 
rozwoju. Zapytaj swojego lekarza weterynarii 
o wyjaśnienie pełnego programu szczepień 
przeciwko chorobom zakaźnym. Zaplanujcie 
profilaktykę na całe zdrowe życie Twojego kota.

PAMIĘTAJ!
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SZCZEPIENIA PRZECIWKO CHOROBOM ZAKAŹNYM

To bardzo niebezpieczna choroba wirusowa, stanowiąca realne zagrożenie 
życia zwłaszcza kotów młodych. Do zarażenia dochodzi przez kontakt z zanie-
czyszczonym materiałem (ślina, kał, mocz, wymiociny, sprzęt, miski). Wirus 
namnaża się w komórkach układu pokarmowego, limfatycznego, szpiku, 
siatkówce, układzie nerwowym. Choroba rozwija się bardzo szybko i daje po-
ważne objawy kliniczne ze strony układu pokarmowego (wymioty, krwista 
biegunka). Objawy te bardzo szybko doprowadzają do odwodnienia. Wskutek 
obniżenia aktywności szpiku kostnego dochodzi też do spadku produkcji białych 
ciałek krwi. Konsekwencje tych objawów klinicznych stanowią poważne niebez-
pieczeństwo dla życia zwierzęcia. Panleukopenia jest chorobą o bardzo wyso-
kiej śmiertelności u kotów nieszczepionych. Choroba przebiega u nich niezwy-
kle agresywnie i często wdrożone leczenie nie jest w stanie ocalić zwierzęcia. 

Jest chorobą wirusową kotów i zwierząt kotowatych, obecną na całym świecie. 
Najczęściej dotyka koty młode, do drugiego roku życia. Największa koncentra-
cja wirusa występuje w ślinie i wydzielinie dróg oddechowych. W mniejszych 
ilościach wirus wydalany jest też z kałem, moczem i mlekiem. Zarażenie na-
stępuje przez kontakt z chorym zwierzęciem, wzajemną pielęgnację, wspólne 
miski, wskutek walk i pokąsania. Po wniknięciu do organizmu wirus namnaża 
się w tkance limfatycznej, po czym przenoszony jest do szpiku. Powstają tam 
komórki nieprawidłowe (chłoniaka, chłoniakomięsaka) lub funkcje komórek 
zostają upośledzone, co może prowadzić do chorób układu krwionośnego. 
Konsekwencją tych zmian jest także pojawianie się wtórnych zakażeń. U ko-
tów starszych białaczka nie musi mieć przebiegu pełnoobjawowego. Może 
ona przebiegać w formie: utajonej, nosicielstwa i siewstwa wirusa. 

Chlamydia jest powodowana przez bakterię obecną na całym świecie. Do 
zarażenia dochodzi przez kontakt osobnika chorego z wrażliwym. Choroba 
najczęściej dotyka kotów poniżej 1 roku życia. W jej przebiegu dochodzi do 
zapalenia spojówek, któremu towarzyszy duży obrzęk, przekrwienie i ropny 
wypływ z worka spojówkowego. Mogą pojawić się też: gorączka, brak apetytu 
i chudnięcie. Wśród rzadziej spotykanych objawów wymienić można zapale-
nie zatok i stawów. Leczenie choroby jest długotrwałe, siewstwo chlamydii 
utrzymuje się bardzo długo po zakażeniu i stanowi zagrożenie dla innych 
zwierząt i ludzi z obniżoną odpornością. 

Rokowanie w przypadku zachorowania jest bardzo różne i zależy od formy 
choroby i objawów klinicznych. Szczepienie uchroni Twojego kota przed za-
chorowaniem i pozwoli mu cieszyć się dobrym zdrowiem!

Bordetella bronchiseptica jest bakterią spotykaną zwłaszcza w dużych sku-
piskach kotów. Infekcja towarzyszy często chorobom wirusowym prowadzą-
cym do spadku odporności. Do zarażenia dochodzi w sposób bezpośredni 
i pośredni, przez kontakt z zarażonym materiałem. Patogen wnika przez 
górne drogi oddechowe. Uszkadza nabłonek kolejnych odcinków układu 
oddechowego, a to sprzyja kolonizacji przez inne bakterie. Objawy kliniczne 
choroby to gorączka, kaszel, kichanie, wypływ z nosa, powiększenie węzłów 
chłonnych. W ciężkiej postaci pojawia się duszność, sinica, zapalenie płuc, 
nawet śmierć.

PANLEUKOPENIA

BIAŁACZKA KOTÓW

INFEKCJE NA TLE CHLAMYDOPHILA FELIS

INFEKCJE NA TLE BORDETELLA BRONCHISEPTICA
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SZCZEPIENIA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Data Szczepionka Data następnego szczepienia Podpis i pieczątka lekarza weterynarii
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SZCZEPIENIA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Data Szczepionka Data następnego szczepienia Podpis i pieczątka lekarza weterynarii
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SZCZEPIENIA PRZECIWKO INNYM CHOROBOM ZAKAŹNYM

Data szczepienia Szczepienie przeciw Szczepionka Podpis i pieczątka lekarza weterynarii

Wirus panleukopeni (FPV) 

Herpeswirus (FHV-1) 

Kaliciwirus (FCV) 

Wirus białaczki (FELV) 

Chlamydophila felis 

Bordatella bronchiseptica

Wirus panleukopeni (FPV) 

Herpeswirus (FHV-1) 

Kaliciwirus (FCV) 

Wirus białaczki (FELV) 

Chlamydophila felis 

Bordatella bronchiseptica

Wirus panleukopeni (FPV) 

Herpeswirus (FHV-1) 

Kaliciwirus (FCV) 

Wirus białaczki (FELV) 

Chlamydophila felis 

Bordatella bronchiseptica

Wirus panleukopeni (FPV) 

Herpeswirus (FHV-1) 

Kaliciwirus (FCV) 

Wirus białaczki (FELV) 

Chlamydophila felis 

Bordatella bronchiseptica

Wirus panleukopeni (FPV) 

Herpeswirus (FHV-1) 

Kaliciwirus (FCV) 

Wirus białaczki (FELV) 

Chlamydophila felis 

Bordatella bronchiseptica

Inne

Data następnego szczepienia

Inne

Data następnego szczepienia

Inne

Data następnego szczepienia

Inne

Data następnego szczepienia

Inne

Data następnego szczepienia
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SZCZEPIENIA PRZECIWKO INNYM CHOROBOM ZAKAŹNYM

Data szczepienia Szczepienie przeciw Szczepionka Podpis i pieczątka lekarza weterynarii

Inne

Data następnego szczepienia

Inne

Data następnego szczepienia

Inne

Data następnego szczepienia

Inne

Data następnego szczepienia

Inne

Data następnego szczepienia

Wirus panleukopeni (FPV) 

Herpeswirus (FHV-1) 

Kaliciwirus (FCV) 

Wirus białaczki (FELV) 

Chlamydophila felis 

Bordatella bronchiseptica

Wirus panleukopeni (FPV) 

Herpeswirus (FHV-1) 

Kaliciwirus (FCV) 

Wirus białaczki (FELV) 

Chlamydophila felis 

Bordatella bronchiseptica

Wirus panleukopeni (FPV) 

Herpeswirus (FHV-1) 

Kaliciwirus (FCV) 

Wirus białaczki (FELV) 

Chlamydophila felis 

Bordatella bronchiseptica

Wirus panleukopeni (FPV) 

Herpeswirus (FHV-1) 

Kaliciwirus (FCV) 

Wirus białaczki (FELV) 

Chlamydophila felis 

Bordatella bronchiseptica

Wirus panleukopeni (FPV) 

Herpeswirus (FHV-1) 

Kaliciwirus (FCV) 

Wirus białaczki (FELV) 

Chlamydophila felis 

Bordatella bronchiseptica
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SZCZEPIENIA PRZECIWKO INNYM CHOROBOM ZAKAŹNYM

Data szczepienia Szczepienie przeciw Szczepionka Podpis i pieczątka lekarza weterynarii

Inne

Data następnego szczepienia

Inne

Data następnego szczepienia

Inne

Data następnego szczepienia

Inne

Data następnego szczepienia

Inne

Data następnego szczepienia

Wirus panleukopeni (FPV) 

Herpeswirus (FHV-1) 

Kaliciwirus (FCV) 

Wirus białaczki (FELV) 

Chlamydophila felis 

Bordatella bronchiseptica

Wirus panleukopeni (FPV) 

Herpeswirus (FHV-1) 

Kaliciwirus (FCV) 

Wirus białaczki (FELV) 

Chlamydophila felis 

Bordatella bronchiseptica

Wirus panleukopeni (FPV) 

Herpeswirus (FHV-1) 

Kaliciwirus (FCV) 

Wirus białaczki (FELV) 

Chlamydophila felis 

Bordatella bronchiseptica

Wirus panleukopeni (FPV) 

Herpeswirus (FHV-1) 

Kaliciwirus (FCV) 

Wirus białaczki (FELV) 

Chlamydophila felis 

Bordatella bronchiseptica

Wirus panleukopeni (FPV) 

Herpeswirus (FHV-1) 

Kaliciwirus (FCV) 

Wirus białaczki (FELV) 

Chlamydophila felis 

Bordatella bronchiseptica
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PASOŻYTY – MAMY NA TO RADĘ! 

Pasożyty, to groźni przeciwnicy w walce o zdrowie Twojego czworonoga. W odróżnie-
niu od bakterii, wirusów i grzybów nie ma przeciwko nim szczepień, a w związku z tym 
nie można zabezpieczyć zwierzaka na dłuższy czas. 

W tym przypadku profilaktyka przeciwpasożytnicza opiera się na cyklicznym i regular-
nym podawaniu leków: przeciwko pasożytom wewnętrznym – raz na 3 miesiące, w przy-
padku pasożytów zewnętrznych – raz na kilka tygodni w zależności od typu preparatu. 

Pamiętaj, że skuteczne zwalczanie ektopasożytów jest też istotnym działaniem 
w trosce o skórę naszego kota. Bardzo wiele zwierząt cierpi z powodu alergii. Jednym 
z czynników alergizujących może być ślina pcheł. Dbajmy o ich eliminację przez cały rok!  

Profilaktyka przeciwpasożytnicza, to nie tylko ochrona kociego domownika, ale 
także troska o zdrowie nasze i naszych bliskich oraz dbałość o bezpieczeństwo środowi-
ska w którym żyjemy razem z naszym pupilem.

U kotów odrobaczanie zaczynamy już od 4 tygodnia życia i powtarzamy co 2 tygo-
dnie aż do ukończenia 3 miesiąca życia. Ważne, by zwalczać inwazję nicieni Toxocara 
cati, którymi kocięta mogą zarazić się od matki. Bez właściwej terapii może dojść do 
poważnego zarobaczenia i śmierci kociąt. Obecność pasożytów w organizmie powodu-
je bowiem poważne uszkodzenia wielu narządów wewnętrznych. 

Bez względu na wiek, koty (także niewychodzące) narażone są na inwazję endopa-
sożytów i trzeba pamiętać o regularnej terapii dopasowanej do potrzeb naszego pupila. 

Większość pasożytów zwierząt mięsożernych stanowi też zagrożenie dla człowieka. 
Grupą szczególnie narażoną na zoonozy są dzieci. Eliminując inwazję pasożytniczą 
u swojego kota, dbasz o bezpieczeństwo wszystkich domowników. 

Kleszcze, pchły czy świerzbowce w sposób znaczny obniżają komfort życia zwierząt, 
powodując np. choroby alergiczne, świąd, choroby uszu i skóry. Co więcej, kontakt 
z pasożytami zewnętrznymi to nie tylko problem chorób, jakie powodują, ale także 
tych, jakie mogą przenosić. Pasożyty te zagrażają też zdrowiu człowieka. 

Stosując odpowiednią ochronę u swojego kota unikasz kontaktu z groźnymi 
chorobami transmisyjnymi (borelioza, babeszjoza, erlichioza, zakaźne zapalenie 
mózgu, tasiemczyce i wiele innych).

Pamiętaj również, że występowanie pasożytów zależy od stref klimatycznych. 
Czasem różnice występują nawet w granicach jednego kraju. Jeśli planujesz wyjazd 
za granicę skontaktuj się z lekarzem weterynarii, który skutecznie zabezpieczy 
Twojego kota.
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PROFILAKTYKA PRZECIW PASOŻYTOM WEWNĘTRZNYM

Data Zastosowany preparat Podpis lekarza weterynarii Data Zastosowany preparat Podpis lekarza weterynarii
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PROFILAKTYKA PRZECIW PASOŻYTOM WEWNĘTRZNYM

Data Zastosowany preparat Podpis lekarza weterynarii Data Zastosowany preparat Podpis lekarza weterynarii
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PROFILAKTYKA PRZECIW PASOŻYTOM WEWNĘTRZNYM

Data Zastosowany preparat Podpis lekarza weterynarii Data Zastosowany preparat Podpis lekarza weterynarii
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Data Zastosowany preparat Podpis lekarza weterynarii Data Zastosowany preparat Podpis lekarza weterynarii

PROFILAKTYKA PRZECIW PASOŻYTOM ZEWNĘTRZNYM
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Data Zastosowany preparat Podpis lekarza weterynarii Data Zastosowany preparat Podpis lekarza weterynarii

PROFILAKTYKA PRZECIW PASOŻYTOM ZEWNĘTRZNYM
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Data Zastosowany preparat Podpis lekarza weterynarii Data Zastosowany preparat Podpis lekarza weterynarii

PROFILAKTYKA PRZECIW PASOŻYTOM ZEWNĘTRZNYM
3332



KONTROLA PŁODNOŚCI

Data Zastosowane preparaty Data następnej wizyty Podpis lekarza weterynarii
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ZABIEGI CHIRURGICZNE

Data Zabieg Leczenie Zalecenia lekarza
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ZABIEGI CHIRURGICZNE

Data Zabieg Leczenie Zalecenia lekarza
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LECZENIE

Data Rozpoznanie Leczenie Zalecenia lekarza
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ALERGIE

Substancja/preparat Leczenie Pieczątka lekarza
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NOTATKI
4544



NOTATKI
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KONTROLA MASY CIAŁA

Data Masa ciała Data Masa ciała
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KOCIE PORADY

Droga Właścicielko, Drogi Właścicielu! 

To wspaniale, że postanowiliście zaprosić do swojego życia tak majestatyczne 
i cudowne stworzenie, jakim jest kot. Na pewno chcecie stworzyć z nim wspaniałą 
relację, która dostarczy wielu radości i ogromnej satysfakcji. Wszystko się uda, jeśli 
zechcecie lepiej go poznać. Głównym wyzwaniem kocich właścicieli, jest dokładne 
poznanie potrzeb swojego pupila. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku kotów 
niewychodzących. Środowisko domowe nie jest naturalnym miejscem bytowania 
kota, dlatego udomowienie niesie za sobą pewne konsekwencje. Jeśli będziemy tego 
świadomi, wówczas łatwiej będzie nam zadbać o realizację kocich potrzeb i instynktów. 
My unikniemy w ten sposób wielu frustracji i rozczarowań, a nasz kot na pewno od-
wdzięczy się dźwięcznym mruczeniem i miłością. 

Akceptacja naturalnych kocich zachowań ma istotny wpływ na kondycję zdrowot-
ną naszego kociaka. Brak możliwości prowadzenia życia w „kocim trybie” może 
być dla zwierzęcia źródłem stresu, nudy, zaburzeń zachowania, chorób psycho-
somatycznych i wielu innych dysfunkcji. W przypadku, gdy kot odczuwa powyższe 
niedogodności, będzie nam to w różny sposób komunikował. Jak podkreślają beha-
wioryści, koty nie są złośliwe, nie robią niczego, żeby celowo sprawić nam dyskomfort. 
Jeśli jakieś zachowanie kota odbiega od „normy” czy naszych oczekiwań (oddawanie 
moczu poza kuwetą, znaczenie moczem i wiele innych), może to być komunikat, że 
coś jest nie tak z kocim zdrowiem lub stanem emocjonalnym. Taka sytuacja wymaga 
konsultacji lekarsko-weterynaryjnej i behawiorystycznej. Ale bez obaw! 

Im większą będziemy mieć wiedzę na temat potrzeb naszego czworonoga, tym 
sprawniej poradzimy sobie z opieką nad nim i stworzymy z nim zgraną drużynę. 
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KOCIE PORADY

ZŁOTE KOCIE MYŚLI

Istnieje kilka prostych zasad, które pomogą nam uniknąć wielu kłopotów  
naszych i naszego kota. 

Pamiętajmy, że ilość i rodzaj kuwet mają dla kota wielkie znaczenie.  
Zagwarantuj o 1 kuwetę więcej niż liczba zwierząt.

Poznaj swojego kota i dowiedz się czy woli kuwetę odkrytą,  
czy zabudowaną. 

Sprawdź jaki rodzaj żwirku najbardziej mu odpowiada.

Przemyśl lokalizację kuwet, która zagwarantuje kotu/kotom intymność i spokój.

Spożywanie właściwych ilości wody w ciągu doby jest dla kota ogromnie ważne. 
Lokalizacja misek z wodą musi być inna niż misek z pożywieniem.

Jeśli pobór wody jest mały – w trosce o zdrowie pupila zapytaj  
lekarza weterynarii jak możesz uatrakcyjnić pobieranie płynów.

Od pierwszych chwil w domu zagwarantuj kotu możliwość  
korzystania z drapaków – ocalisz swoje meble.

Dbaj o atrakcyjność środowiska, w którym mieszka kot  
(kryjówki, tunele, legowiska na wysokości, legowiska  
w oknach, zabawki edukacyjne, zabawki realizujące instynkt łowcy). 

Pozwól kotu „upolować” jakąś zabawkę tuż przed posiłkiem. Dzięki temu poczuje 
prawdziwy instynkt łowcy, co zaostrzy jego apetyt.

Zabawa stymuluje kota nie tylko fizycznie, ale też mentalnie. Imituje ona prawdziwe 
polowanie na łonie natury. Postaraj się znaleźć choć 5-10 minut dziennie na zabawę, 
która jest Twojemu kotu niezbędna. Koty rzadko bawią się same, zwykle potrzebują 
naszego udziału w tej aktywności. 

Jeśli planujesz samodzielnie dbać o stan pazurów, uszu czy zębów swojego kota,  
warto przyzwyczajać go do wszystkich zabiegów od małego.

Pielęgnacja sierści Twojego „tygrysa”, pomoże mu uniknąć wielu problemów  
ze zdrowiem, które wynikają z powstawania tzw. kul włosowych w przewodzie 
pokarmowym.

Zapoznaj się z listą roślin szkodliwych dla kotów – wiele  
kwiatów domowych, owoców i warzyw powszechnych  
w naszej diecie może być bardzo toksyczna  
dla Twojego zwierzęcia!

Jeśli planujesz wypuszczać kota na balkon, zadbaj o prawidłowe zabezpieczenia,  
osiatkowanie balkonu.

Uważaj na syndrom uchylnego okna! To nie żart – to poważne zagrożenie życia kota.

Pamiętaj, że koty nie są stadne. Dbaj o „jednoosobowe” legowiska i punkty obserwacyjne.

W przypadku powiększania kociej rodziny zapoznaj się z różnymi polecanymi przez 
behawiorystów schematami wprowadzania nowego kota do domu.

Bądź w stałym kontakcie ze swoim lekarzem  
weterynarii i kontroluj stan zdrowia kota,  
zwłaszcza, kiedy osiągnie on wiek dojrzały.  
Koty rzadko manifestują ból i złe  
samopoczucie. 

Warto być czujnym!  
Wczesne wykrywanie chorób  
ma ogromne znaczenie  
dla późniejszego rokowania. 
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Czy Twój kot miewa częste problemy zdrowotne, takie jak:

katar koci,

schorzenia dermatologiczne,

nawracające i przewlekłe schorzenia na tle zakaźnym?

ZAPYTAJ LEKARZA WETERYNARII  
O SZCZEPIONKĘ ODPORNOŚCIOWĄ ZOETIS

ZAPOBIEGAJ  
CHOROBOM,

ABY CIESZYĆ SIĘ  
SOBĄ!
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WszołyLarwy Robaki sercoweDorosłe pchły Jaja pchełKleszcze Świerzbowce Tęgoryjce Glisty

Zapytaj lekarza o nowoczesny  
lek przeciwpasozytniczy

PRZECIW CHOROBOM  
ODKLESZCZOWYM
ZAGRAŻAJĄCYM KOTU  
JUŻ PO 24 GODZINACH

Z GWARANCJĄ  
SATYSFAKCJI
DLA KOTA I WŁAŚCICIELA

PRZECIW  
PASOŻYTOM
NAJCZĘŚCIEJ  
SPOTYKANYM  U KOTÓW 



Controline (fipronil) – roztwór do nakrapiania dla psów i kotów zalecany do stosowania przez cały rok, już co 4 tygo-
dnie. Preparat do leczenia infestacji kleszczy i pcheł. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciw-
wskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego 
weterynaryjnego, bądź skontaktuj się z lekarzem weterynarii.

Zoetis Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa, tel. +48 22 223 48 00, www.zoetis.com.pl

www.controline.pl

  Bezpieczny
  Chroni  

szybko i na długo

  Łatwy w użyciu 
  Atrakcyjna cena


