A háztartás veszélyei kedvenceinkre
Sokan tartanak lakásban állatot, és nem is gondolják, hogy
kedvencük milyen veszélyeknek is van – vagy lehet – kitéve. Az
urbanizációnak és a modern világnak nemcsak előnyei, hanem
hátrányai is vannak. Lássuk csak őket!
Itt van például a konyha, ahol a mikrohullámú sütő az egyik
veszélyforrás. Bármennyire meglepő, volt olyan gazdi, aki – miután
megfürösztötte macskáját - úgy gondolta, minek bajlódjon a
hajszárítóval, betette kedvencét a mikrohullámú sütőbe, mondván az
egy kattintással elintézi a szárítást, és kész. Sajnos az állat nem élte túl
a megpróbáltatásokat. Ez a történet külföldön történt meg, a
tulajdonos pedig pert nyert a gyártóval szemben, mert a használati
utasításban nem jelezték, hogy élő állatot tilos a gépbe helyezni.
A fürdőszobában a potenciális veszélyforrás a hajszárító.
Állataink nagyon félnek tőle, elsősorban a hangjától, ezért sokuk
hanyatt-homlok menekül előle. Amennyiben a fürdetés után
mindenképpen hajszárítóval akarjuk kedvencünket megszárítani, úgy
2 dologra ügyeljünk: az egyik, hogy azt az állathoz ne túl közel
használjuk, mert megégetheti kedvencünket, ha pedig túl kiszárítjuk a
bőrét, akkor az könnyen bekorpásodhat. Másrészt mindenféle vizes
közegtől (vízzel teli fürdőkád) tartsuk távol a készüléket, mert ha az
egy óvatlan mozdulat, vagy az állat tiltakozása miatt beleesik, úgy
egykönnyen áramütést szenvedhetünk.
A fürdőszobában a másik veszélyforrás a mosógép. A macskák
előszeretettel másznak be a mosógép dobjába, pláne ha tele van
mosásra váró szennyessel. Ilyenkor szívesen belebújnak egy kicsit
ejtőzni. Akkor van nagy gond, amikor a háziasszony úgy kapcsolja be
– még ha kímélő programra is – a mosógépet, hogy előtte nem
győződött meg egyértelműen arról, hogy nem tartózkodik-e benne
„illetéktelen személy”. A macska ijedtében könnyen vizet nyel, vagy
könnyen aspirálja (letüdőzi) azt, és a sokk mellett könnyen
tüdővizenyő alakul ki, amit néha még az állatorvos sem tud orvosolni.
Egy állat ugyanolyan óvatlan, és meggondolatlan, mint egy
kisgyerek, ezért mindenképpen a mi odafigyelésünkön, és
éberségünkön múlik, hogy ne legyen semmi probléma. A bajt ugyanis
könnyebb megelőzni, mint azt később orvosolni.
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