UNA FURA A CASA
CARACTERÍSTIQUES
Les fures són mamífers carnívors estrictes i des de fa molt pocs anys s’han convertit
en mascotes. L’esperança de vida mitja és d’entre 9 a 12 anys.

ELS PRIMERS DIES A CASA
Els primers dies és important intentar reduïr l’estrés al màxim. Cal controlar que el
gatet mengi i begui adequadament. Si es detecta qualsevol problema (vómits,
diarrea, mucositat nasal, apatia…) cal dur-lo el més aviat possible al veterinari.
No pot tenir contacte amb altres gats ni sortir al carrer fins que el veterinari no hagi
acabat la pauta vacunal i ho consideri segur.

NECESSITATS
Menjar: Les fures són carnívors estrictes. Els requeriments nutricionals són molt
diferents dels de les persones o els gats. Necessiten una dieta amb una proporció
molt alta de greix (18-21%) i de proteïna d’origen animal (35-42%) i això només ho
trobarem en pinsos d’alta qualitat formulats especialment per a aquests animals.
El pinso ha d’estar sempre disponible al igual que l’aigua.
Han de prendre malta amb més o menys freqüència segons l’època de l’any per
evitar l’obstrucció intestinal per culpa de les boles de pèl.

EDUCACIÓ
* Són animals molt independents. Acostumen a ser dòcils però per aconseguir-ho
se’ls ha d’acostumar al maneig diari i a premiar-los davant de comportaments
positius.
*És recomanable consultar un veterinari per tal de conèixer bé les pautes a seguir
en la seva educació.

CONDICIONS DE MANTENIMENT
*S’han de mantenir a gàbies especials per a fures que seran a prova de fugues i que
estaran dissenyades per evitar que es facin mal. És molt important que tinguin
activitat diària fora de la gàbia el màxim d’hores posibles però sempre SOTA
VIGILÀNCIA DEL PROPIETARI.
*Si es fan servir abeuradors de biberó posar sempre dos ja que s’obstrueixen amb
facilitat i no poden estar mai sense aigua.
*Proporcionar joguines per a que s’entretinguin i juguin però que siguin irrompibles,
ja que acostumen a trencar-les i empassar-se trossets que els poden produir una
obstrucció intestinal.
*Higiene: S’han de banyar com a molt sovint cada 1.5-2 mesos amb sabó especial
per a fures o per a gats però tenint en compte que la olor corporal de les fures és
forta i no marxa pel fet de banyar-los, al contrari, com més sovint es banyen més olor
en fan.

CONDICIONS SANITÀRIES
*VACUNES: Es vacunen de brom i de ràbia. La primera vacuna es posa a les 8
setmanes de vida i es revacunen en les següents setmanes en funció de la
recomanació del veterinari. Finalment es vacunen de ràbia.
Els adults es revacunen anualment tant de brom com de ràbia.
*DESPARASITACIO:
INTERNA: Per cucs intestinals ( son una zoonosi, o sigui que els poden
contagiar als humans i nosaltres amb ells) no acostumen a tenir paràsits de forma
natural així que es desparasiten en funció de la recomanació veterinària, ja que a les
revisions es fan analítiques de les femtes de forma rutinària.
EXTERNA: Per puces. Es recomana que es faci mensualment si tenen
contacte amb l’exterior o conviuen amb animals que si que en puguin tenir. S’han de
fer servir productes recomanats pel veterinari ja que alguns productes que es fan
servir per gossos i gats poden ser molt tóxics per les fures.
*XIP: El xip és el mètode d’identificació homologat a Catalunya i la resta d’Espanya,
es pot ficar de cadells. Per a identificar l’animal mitjançant el xip us heu d’adreçar al
veterinari, que us explicarà com funciona i en què consisteix. Si en el moment
d’adquirir l’animal ja porta xip, igualment us heu d’adreçar a un veterinari per donarlo d’alta, sino no té cap validesa.

