Kass
pissib
valesti?
Uuri välja,
miks

Kass on puhas loom ja teda on
lemmikuna lihtne pidada. Kassipoega ei
ole vaja eraldi õpetada liivakasti kasutama,
kuna ta järgib ema eeskuju ja tutvub
liivakastiga kohe, kui õpib liikuma. Sobivas
loovutuseas (soovituslikult alates 12.
elunädalast) uude koju minev kassipoeg
teab tavaliselt liivakasti otstarvet väga
hästi. Reeglina harjub kass hästi ka
kasutuses oleva liivatüübiga.
Mõnikord võib siiski juhtuda, et
varem korralikult liivakasti kasutanud
kass hakkab urineerima ka mujale. Selle
põhjuseks võib olla stress või haigus. Kui
kass hakkab märgistama, tasub põhjus
välja selgitada võimalikult kiiresti, et see
komme ei saaks harjumuseks.
Selles brošüüris räägitakse lühidalt
kasside tavalisematest kuseteede
haigustest ja stressitekitajatest, mis võivad
valesse kohta urineerimist põhjustada.
Brošüüris antakse ka näpunäiteid, kuidas
kassi stressi on võimalik leevendada.

KASSI KUSETEEDE
PROBLEEME ESINEB PÄRIS
SAGELI. SEETÕTTU TULEKS
ALATI TEHA LOOMAKLIINIKUS URIINIANALÜÜS.
Kui kassil on kuseteede haigus, seostab ta
urineerides tuntava valu liivakastiga ja üritab
mujale pissides valu vältida.
Muu koht võib sageli olla midagi pehmet –
diivan, voodi või vaip. Valesti urineerimised
ei pruugi toimuda sageli, vahe võib olla isegi
nädalaid. Mõned kassid on aga valu varjamises
meistrid.
Kuseteede haiguse all kannataval kassil
võib olla üks või mitu järgmistest
haigustunnustest: valesse kohta urineerimine,
muutunud käitumine, sagenenud
urineerimine, vähene uriinikogus, võimetus
urineerida, suguelundite lakkumine, kauem
urineerimisasendi võtmine, valulik või
vaevarikas urineerimine, punaka värvusega
uriin, söögiisu vähenemine. ››

TAVALISEMAD
KUSETEEDE HAIGUSED:

Liiga vähe liivakaste:
Liivakaste võiks olla sama palju
kui majapidamises on kasse +1.

Idiopaatiline tsüstiit on valuliku põie
sündroom, mida esineb ka inimestel. Sümptomite
esinemine on tugevalt seotud stressiga. Põiest
kiirgav valu võib põhjustada järgmisi sümptomeid:
veri uriinis, korduv urineerimine või selle üritamine,
suutmatus urineerida, häälitsemine urineerides ja
valedesse kohtadesse urineerimine. Idiopaatilise
tsüstiidi puhul on tähtsaks raviviisiks valuvaigistus
ja võimalike stressitekitajate eemaldamine kassi
elust.

Vana kass: Vananevatel kassidel võib
esineda erinevaid kroonilisi liigesepõletikke,
näiteks osteoartriiti. Liivakasti hüppamine või
urineerimis- ja roojamisasend võib põhjustada
valu. Liivakasti ääred peaksid olema madalad.
Olukorda võib leevendada erinevate toidulisandite
ja liigeseid toetava toiduga. Vajadusel saab
loomaarst määrata kassile valuvaigistit.

Põiekristallid ja -kivid. Osadel kassidel on
soodumus uriinis kristalliseerumiseks põies ja
põieliiva ning -kivide tekkeks. Kui siis kusejuhad
täielikult ummistuvad, võib olukord olla loomale
eluohtlik. Toiduvalik võib mõjutada kristallide ja
põiekivide tekkimist.
Põletikud. Kuseteede põletik on tavaliselt
põhjustatud kolibakteritest. Kolibakter liigub
soolestikust kuseteedesse, eriti kõhukinnisuse all
kannatavatel eakamatel kassidel. Bakterid lõhuvad
põie limaskesta, mis põhjustab valu. Lisaks põiele on
vaja ravida ka kõhukinnisust. Kuseteede põletikku
võib haigestuda ka noor kass.

STRESS JA VALED WC-HARJUMUSED
Kui loomaarsti tehtud uuringutega ei leita valesti
urineerivalt kassilt füüsilist viga – kehalist probleemi,
võivad järgmised punktid aidata mõelda kassi
stressi põhjustele ja muudele võimalustele nende
vähendamiseks:
Sobimatu liivakast: Mitmed kassid eelistavad
pealt lahtist liivakasti. Kinnised kastid panevad
kassi tundma ennast ebaturvaliselt (puudub
põgenemistee) või on liivakasti sees olev lõhn kassi
arvates ebameeldiv. Liivakast peab olema piisavalt
suur. Kõrgetest äärtest piisab vajalikuks kaitseks.
Sobimatu liiv: Kassid on isiksused, ühele sobivad
erinevad liivad, samas teine talub ainult ühte sorti
liiva. Kui soovid vahetada liiva sorti, lisa uut liiva
natukesehaaval, nii harjub kass paremini. Liiva
peab kastis alati olema piisavalt palju, et kass saaks
kaevata ja peita.
Määrdunud liivakast: Kassid on puhtuse osas
nõudlikud. Liivakasti tuleb korralikult koristada iga
päev, võimalikult vähe viivitades. Võib juhtuda, et
kassile ei meeldi pesuvahend. See peaks olema leebe
või tuleks kasutada liivakasti pesemiseks keeva vett.
Liivakasti vale asukoht: Kast tuleb
paigutada võimalikult kaugele kassi söögi- ja
magamiskohtadest. Liivakast peab olema rahulikus
ja vaikses kohas, kust avaneb vaade uksele.
Probleeme võib esineda, kui kass tunneb ennast
kastis käies ohustatuna (näiteks
lapsed, koer või teised kassid võivad häirida).

Kastreerimata või steriliseerimata kass:
Uriiniga märgistamine on kassidel täiesti tavaline
käitumine ja seda eriti isastel kassidel. Kassid
vahetavad palju infot lõhnatähiste vahendusel,
näiteks suguküpsusest. Kassi steriliseerimine
lõpetab reeglina märgistamise. NB! Ka kastreerimata
või steriliseerimata kass võib kannatada kuseteede
haiguse all.
Majapidamises on mitu kassi: Kui kodus
on mitu kassi, võib juhtuda, et märgistamine
suureneb, kuna kass soovib oma territooriumit
kaitsta. Kõikidel kassidel peaks olema korteris oma
rahulik magamiskoht. Väikeses korteris tasub kõik
ruutmeetrid ära kasutada: peidukohti ja ronimispuid
tasub rajada kuni laeni. Kassid on tundlikud
muutustele, nii et kui nad on arendanud neile sobiva
süsteemi, ei maksa seda ilmaasjata lõhkuda.
Uustulnuk: Kui peresse võetakse uus kass,
tuleb uut ja vana kassi korralikult tutvustada.
Tutvustamise hoolikas ettevalmistus on palju
lihtsam kui kasside ebakõlade tagantjärele
parandamine.
Kasse ei tasu lubada samadesse ruumidesse kohe
esimesel päeval, vaid uustulnukale valmistatakse
ette oma tuba, kus ta saab rahulikult oma uue
koduga tutvuda. Oma tempos tutvub kass muude
kasside lõhnadega kergemalt, nii läheb reviiride
jagamine lihtsamini. Tutvustamist tasub alustada
lõhnade vahetamisega; silita pere esimest kassi mõne
riideesemega ja siis sama riidega ka uut kassi.
Uue kassi tuppa võib tuua ka mõne eelmise kassi
asja ja vahetada esemeid toast tuppa, et kassid
saaksid teineteise lõhnadega tutvuda. Lõhnavahetust
tuleks teha vähemalt kaks päeva enne, kui kassid
kohtuvad. Nii on uuel kassil pere eelmise kassi lõhn
tuttav.
Kassidevahelisi ja muid stressiolukordi võib
leevendada Feliway pihusti abil, kust eraldub õhku
feromoone. Uriiniplekid tuleb hoolega puhastada
uriini lagundava pesuainega (nt Urine Off-spray), et
kass ei märgistaks sama kohta uuesti.
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