Wybór kuwety dla kota
Na rynku jest dostępnych wiele rodzajów kuwet dostosowanych do wielkości
kotów i odpowiadających różnym preferencjom.
Dobrze dopasowana kuweta gwarantuje komfort mruczkowi i pozwala na
zachowanie czystości w mieszkaniu.
Do wyboru mamy kuwety otwarte, zamknięte, samoczyszczące lub
przesiewowe.
Bardzo ważne jest ustawienie kociej toalety w miejscu zapewniającym
zwierzęciu odosobnienie i spokój.
Na rynku istnieje ogromny wybór różnego rodzaju kuwet dla kotów. Warto
dowiedzieć się więcej na ten temat, aby odpowiednio dopasować toaletę do
potrzeb mruczka i własnych oczekiwań. W ten sposób zapewnimy pupilowi
komfort, a sobie czystość w mieszkaniu.

Kuwety otwarte
Najprostszymi i najpopularniejszymi modelami kociej toalety są kuwety
otwarte. Mają prostokątny, kwadratowy lub trójkątny kształt i występują w
różnych wielkościach. Niektóre z nich są dodatkowo wyposażone w specjalną
ramkę, która zapobiega wysypywaniu się wypełnienia (żwirku lub granulatu).
Jeśli decydujemy się na ten rodzaj kuwety, najważniejszą kwestią jest dobór
właściwego rozmiaru, tak by kot z łatwością do niej wchodził i swobodnie
mieścił się w środku. W przypadku kociąt pamiętajmy, aby brzegi pojemnika nie
były zbyt wysokie. Zaletą kuwet otwartych jest ich niska cena.

Kuwety zamknięte
Innym rodzajem kuwet są modele zamknięte. Mają one daszek oraz wahadłowe
drzwiczki. Zaletą tego typu kuwet jest zapewnienie zwierzęciu intymności oraz
ograniczenie rozsypywania żwirku lub granulatu na zewnątrz. Dodatkowo są one
zazwyczaj wyposażone w filtr zmniejszający rozprzestrzenianie się przykrych
zapachów, a nawet specjalny wentylator. Jednak nie wszystkie mruczki lubią
korzystać z zadaszonych toalet, dlatego warto kierować się przy zakupie
preferencjami swojego kota.

Kuwety samoczyszczące
W sklepach dostępne są także nowoczesne kuwety samoczyszczące. Wśród nich
znaleźć można toalety z czujnikami ruchu i możliwością czasowych ustawień
automatycznego sprzątania, wyposażone w specjalne ruchome panele grabiące,
które usuwają nieczystości do załączonych pojemników. Innym rodzajem
nowoczesnej kociej toalety są kuwety przypominające sedesy, które można
podłączyć do kanalizacji. Oba warianty mogą występować w wersji otwartej lub
zadaszonej. Taka kuweta jest bez wątpienia wygodna dla opiekuna, ale ma
wysoką cenę i nie każdy mruczek akceptuje taki rodzaj toalety.

Kuwety z sitem (podwójnym dnem)
Kuwety z podwójnym dnem składają się z dwóch części – górna stanowi rodzaj
sita, przez które przesiewa się zawartość i usuwa nieczystości. Z tego powodu
ten typ kuwet nazywa się także przesiewowym. W niektórych z tych toalet używa
się żwirków lub granulatów, a w innych nie. Te ostatnie mogą służyć również
do zbieraniu moczu zwierzęcia, np. do badania. „Jeśli chcemy wykorzystać
kuwetę w tym celu, nie można zapomnieć o wcześniejszym dokładnym
wyczyszczeniu i najlepiej wyparzeniu wszystkich jej elementów” – przypomina
lekarz weterynarii Małgorzata Głowacka.

Chwila komfortowego odosobnienia
Na koniec pamiętajmy, że poza wyborem rodzaju kuwety bardzo istotne jest jej
ustawienie w domu. Powinno ono gwarantować mruczkowi spokój i intymność.
Zadbajmy także o to, by kuweta nie ślizgała się po podłożu. Niektóre dostępne
na rynku modele są wyposażone w gumowe nóżki. Można także zastosować maty
antypoślizgowe i na nich ustawić kocią toaletę. Gdy mamy kilka kotów musimy
pamiętać, aby każdemu zapewnić własną kuwetę. W niektórych przypadkach może
być lepiej, gdy zwierzęta mają do dyspozycji o jedną lub dwie toalety więcej

–

w zależności od wielkości kociej rodziny.

