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Ogen zalven met behulp van wattenstaafje

Deze methode kan worden toegepast voor zalfjes waar maar heel weinig van gegeven
hoeft te worden of voor zalfjes die zo taai zijn, dat ze moeilijk op het oog aan te brengen
zijn zonder het uiteinde van de tube af te vegen aan het ooglid.
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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.
Laat een kat altijd door een helper vasthouden en wikkel hem eventueel in een
handdoek.
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 !!!
Zorg ervoor dat vuil in en rondom het oog weggespoeld is.
Neem een nieuw en schoon wattenstaafje.
Doseer hierop de hoeveelheid zalf die u op het oog wilt aanbrengen.
Doe de dop terug op de tube
Duw de neus van uw dier omhoog.
Trek/duw het bovenste ooglid omhoog.
Breng het wattenstaafje met de zalf naar het bovenste ooglid.
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.
Veeg de zalf af aan de binnenkant van het bovenste ooglid.
Het oogwit is minder gevoelig dan het heldere hoornvlies.
Kom niet tegen het hoornvlies aan.
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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