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Att bada katt är för många en skräckblandad vånda men gör man det till en stadigt återkommande
rutin så lär både du och katten sig att detta är helt ofarligt. Det finns inte heller någon regelbok hur
man skall gå till väga då varje katt är sin egen personlighet och har sina egna vanor. Detta lär man
sig ju mer man badar katten.
Att i skrift lära ut, ge råd och rekommendationer i detta ämne är svårt med tanke på hur
metoderna och katternas sätt varierar men jag skall i enkelhet gå igenom det allra mest
grundläggande i själva bad- och torkproceduren. Oavsett om jag badar katt till vardags eller till
show så använder jag samma rutin men schampo och andra hjälpmedel varierar dock.
Därför kommer jag inte att ange preparat eller märken av produkter då även detta varierar från
individ till individ. Här får man prova sig fram bland dessa skönhetsartiklars djungel och det är inte
alltid som det dyraste preparatet är det bästa!
Vi har funnit ett vardagsschampo och ett showschampo som fungerar på våra djur och vill Ni veta
vad vi använder är Ni välkomna att kontakta mig för ev. råd och tips.
Här nedan finner ni nu de mest grundläggande rutinerna för ett lyckat kattbad:
1. Se till att kattens alla klor är klippta! Eventuell trimning skall också göras innan badet!
2. Kamma igenom katten så den inte har några tovor eller knutar. Det går aldrig att bada bort
tovor och knutar, det blir bara värre! För att enklare lösa upp tovor så fungerar vanligt
barnpuder väldigt bra (dock ej Dialon). Häll puder på tovan (massera in), vilket gör att ev.
fett i tovan torkar och då blir tovan lättare att reda ut. Använd därefter bredtandad kam för
att slutligen övergå till en finare kam till tovan är helt borta. Glöm inte att kamma mellan
bak- och framben.
3. Vilopaus! Efter denna pälsgenomgång brukar katten få en kort andhämtning innan själva
badet! Det mår både du och katten gott av. Givetvis sätter jag katten i badrummet under
denna korta paus. Detta med anledning av att djur i allmänhet oftast känner på sig att
något ovanligt är på gång och gömmer sig.
4. Innan badet sätter igång så har jag redan förberett med att plocka fram: schampo, ev.
balsam handduk, borste, kam och hårfön.
5. Själva badet beror lite på hur man har det i badrummet. Badkar? Duschkabin? Tvättho?
Försök att komma fram till ett sätt så det blir så bekvämt som möjligt för din egen del. När
man börjar med att blöta katten se då till att vattnet är något varmare än din igen
kroppstemperatur. Men absolut inte jättevarmt för det ogillar katten likaväl som den
ogillar kallt vatten. När man sedan börjar med att blöta ner katten så gör det bakifrån och
framåt för att minska kattens ogillande. Från svansen till huvudet. Katten skall bli helt
genomblöt in på bara skinnet, vilket är väldigt viktigt! Detta gäller framförallt mellan benen
och även i ansiktet för att schampot skall verka så bra som möjligt. När jag blöter katten i
ansiktet så sänker jag alltid styrkan på vattenstrålen för kattens välbehag. Glöm inte att
prata med och beröm katten under tiden som badningen pågår, det brukar lugna de flesta
katter.
6. Nu är det dags för själva schamponeringen. Håll fast katten med ena handen och fördela
schampo över hela katten. Oftast är djurschampon väldigt koncentrerade varför man
måste späda dem och vi brukar då hälla över den utspädda blandningen i flaskor som både
är greppbara och har en tunnare stråle (för jämnare fördelning). Schampot skall masseras
in och det är nu viktigt att det sker över hela katten. Speciellt viktiga partier är som vanligt
mellan benen, bakom öronen och under magen. Benen får ej glömmas bort inkl. tassar och
trampdynor. (Det är vanligt att man ser katter som är rena och fina på kroppen medan
benen fortfarande är ofräscha och ”skiviga”). Var katten mycket smutsig kan repetition av
schamponering ske efter genomsköjning. Har du en fertil hankatt som har fetsvans krävs
en extra insats för den åtgärden. Här är Yes diskmedel i stort sett det enda ”ofarliga” och
milda rengöringsmedlet som hjälper. Har fortfarande inte hittat någon bättre produkt mot
fetsvans! Här är det extra viktigt att man når in ända in till huden för ett gott resultat och
låt detta sedan sitta och verka några minuter innan sköljning.
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7. Sköljningen är oftast den mest tidskrävande proceduren under hela badet. Det är nu som
hela katten skall sköljas ur på allt schampo. Proceduren är likadan som vid punkt 5. Börja
att skölja från svansen och framåt. Glöm inte de viktiga delarna! Mellan ben, magen,
ansikte och ben. När du tror att du sköljt ur allt schampo – fortsätt att skölj ur minst 5
minuter till! Håret/pälsen skall kännas sträv. Försök därefter att ”krama” ur svans och ben
på överflödigt vatten och linda därefter in katten i en handduk (gärna varm). Vilopaus!
Beröm katten!
8. Börja sedan med att handdukstorka katten i ansikte, runt ögon och i öron. Oavsett vilken
typ av hårfön man använder skall man som vanligt börja med att torka bakifrån och framåt
så att katten vänjer sig. Samtidigt (om man har möjlighet) som man fönar skall man
försöka borsta katten så att hårstråna skiljer sig från varandra. Att kamma en blöt katt
fungerar inte! Borsten är ett snällare och mer skonsamt alternativ. Man kan också stänga
av fönen emellanåt så att man kan borsta isär hårstråna från varandra och sen fortsätter
man att föna och upprepar denna procedur. Önskar du mer ”stående päls” rekommenderas
att man fönar bakifrån och framåt och underifrån och uppåt. När katten ”börjar” bli torr
kan man övergå till en bredtandad kam och speciellt viktigt är det att fönen roterar på hela
katten så att inte vissa partier ”krullar” sig, t.ex. magen och mellan benen. Glöm inte att
föna och kamma benen! När katten känns genom torr så fortsätter du att föna ytterligare
minst 10 minuter. Är inte katten helt torr är risken att du får ett ”misslyckat” resultat.
9. Beröm katten och dig själv!
10. För kännedom så finns det ju s.k. fuskpreparat att tillgå på marknaden men trots allt så
krävs ett ”lyckat” grundbad för att ytterligare förbättra själva slutfinishen.
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