El gat adult (1 a 7 anys)
Un animal territorial molt estressable

L’alimentació

 El gat és un animal territorial i independent que
desenvolupa una relació molt especial amb el seu entorn.
 Necessita controlar on dorm, menja, caça, juga, defeca i
orina. Un canvi en el seu entorn pot alterar aquesta
harmonia.
 L'aparició a casa d'animals o persones desconegudes per a
ell o simples canvis en els mobles o una mudança, el
poden estressar i produir problemes de comportament
com el esgarrapat vertical o el marcatge territorial.

 L’alimentació equilibrada i d'alta qualitat és un dels
factors més importants perquè el teu gat tingui una
vida sana, llarga i feliç.

La seva revisió de salut consta de:
 Un examen físic complet per determinar el seu estat de
salut i descartar malalties existents.
 Una revisió per detectar paràsits externs com puces,
paparres, polls i àcars de la pell.
 Una revisió per detectar paràsits interns com tenies o
altres cucs intestinals. N'hi haurà prou amb una mostra
de femtes per a la seva anàlisi.
 Seguir el pla de revacunacions anual establert per
mantenir la immunitat davant les malalties vacunades.
 Revisar que la seva alimentació és adequada per al gat
adult i el seu estil de vida.

 Un bon equilibri entre greixos, proteïnes, vitamines i
sense excessos en minerals com el sodi ajudaran al teu
animal a tenir un organisme sa, i proporcionen
l'energia necessària per jugar i moure ‘s.
 Els gats necessiten alimentar-se amb menjars variats
en sabors i textures per evitar fixacions en un futur.
 La seva alimentació hauria d'incloure menjars humits
com les llaunes o els sobres amb salsa per tenir una
bona salut del tracte urinari inferior.
 Proporcioneu-li aliments amb una bona
relació entre àcids grassos omega 3 i 6 per
millorar l’estat de salut de la pell i el pèl, i
antioxidants biològicament actius per
disminuir
els radicals
lliures
que
perjudiquen la seva salut i oxiden els seus
òrgans.

Què puc fer a casa?

Els problemes més freqüents

 Crea àrees a la casa on pugui sentir-se segur i
tranquil i on pugui enfilar-se, esgarrapar o
amagar-se. Recorda que als gats són animals
territorials i que els encanten les alçades.

1. Ll’obesitat, per un augment de calories ingerides,

 Revisa els ulls i les orelles del teu gat i rasptalla’l
regularment si tens una raça amb el pèl llarg.
 Desparasíta’l interna i externament de manera
regular com t’indiqui el veterinari.
 Mantingues la seva caixa de sorra i el seu llit
sempre nets i en llocs molt tranquils i totalment
separats.
 Ubicar l'aigua en lloc adequat. Al gat li agrada
l'aigua neta i circulant. Hi ha abeuradors
automàtics per a gats.
 Proporciona-li diàriament aigua neta i fresca.
 Alimenta’l cada dia amb una dieta equilibrada,
d'alta qualitat i variada en textures i sabors.
 Juga i interactua amb ell per mantenir un vincle
afectiu llarg i positiu.

 I sobretot dona-li molt afecte!
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predisposa a malalties com l'artrosi, cardiopaties,
diabetis, malalties reproductores o complicacions en
una possible anestèsia.
La malaltia renal sol ocórrer en gats majors de 7
anys i amb una bona alimentació pot disminuir-se el
risc de patir-la.
Problemes de pell i pèl, disminuibles amb una
bona alimentació rica en omega 6 i 3 i un raspallat
diari. De vegades estan relacionades amb al ·
al·lèrgies.
Problemes gastrointestinals per culpa de virus,
paràsits o altres causes.
Malaltia dental per l'acumulació excessiva de
tosca que podem prevenir amb varis productes.
Malalties hormonals com la diabetis o
l’hipertiroidisme.

El gat esterilitzat
Els gats esterilitzats tenen més
tendència a l'obesitat per culpa
d’una disminució del seu
metabolisme. A més també pot
predisposar a tenir problemes
urinaris, per això molts cops cal
donar dietes específiques.

