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Ogen reinigen

Hond – rechter oog
flesje A

1.
2.

Hond – linker oog
flesje B

Kat – linker oog
flesje B

Hond - linker oog
flesje A

Was uw handen met water en zeep (10 sec) en droog deze met een papier of
zachte doek goed af.
Zet een kleine hond of kat op tafel, laat een grote hond voor u zitten met
zijn/haar achterste tegen een muur.

!!!

Denk om uw eigen veiligheid !!! Blijf eventueel altijd naast uw dier staan, zodat
wanneer hij/zij recht vooruit springt of bijt, niet in uw gezicht hangt !!!

3.

Neem een nonwoven kompres of een demake-up pad en leg deze tegen het
onderste ooglid aan.
Duw de neus van uw dier omhoog.
Trek/duw het bovenste ooglid omhoog.
Neem de oogreiniger in uw hand.
Bij flesje A moet in het tuutje geknepen worden.
Bij flesje B moet in het flesje zelf geknepen worden.
Steun met de bal van uw hand boven/naast het oog, zodat wanneer de kop van
uw dier zich beweegt uw hand mee beweegt. Door de bal van uw hand iets naar
achteren te bewegen, wordt het bovenste ooglid verder geopend.
Laat meerdere (ca. 3) druppels vallen en zorg ervoor dat er geen contact is tussen
het uiteinde van het flesje en de oogleden of het oog.
Zet het flesje weg terwijl u de kop nog vast houdt.
Laat het oog zich sluiten.
Beweeg daarna met een lichte druk, zoveel als u gewend bent in uw eigen ogen
te wrijven, het doekje van de neuskant naar buiten en van boven naar beneden.
Zorg dat de haren rondom het oog en de eventuele neusplooi daarna weer
helemaal droog zijn.
Geef een beloning: iets lekkers of een speelmomentje.
Was uw handen met water en zeep (10 sec) en droog deze met een papier of
zachte doek goed af.
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