Ceva Pet apresenta:

Cat Handling Programme
Um exclusivo treinamento em vídeos que mostram as
diferentes técnicas para um manejo gentil do gato na
clínica veterinária.

A Ceva apoia a medicina felina

Cat Handling

• Uma consulta do paciente felino requer:
Calma

Gentileza

Prática

• O manejo do gato sem estresse proporciona:
Equipe veterinária:
• Comprometimento
• Segurança
• Motivação

Gatos: 

Tutores:

• Bem-estar
• Experiência positiva
• Melhores resultados

• Satisfação
• Lealdade

g Programme

Uma plataforma exclusiva de
e-learning para os treinamentos.

• Treinamento prático em vídeo:

• 18 vídeos divididos em 3 módulos:

ARTISTA
1
1. Primeiro contato com o gato na
caixa de transporte
2. Retirar o gato da caixa de
transporte
3. Reconhecer os sinais de
um gato feliz
4. Introduzir o gato na
caixa de transporte
5. Fazer com que o gato se sinta
bem na caixa de transporte
6. Acostumar os gatos ao
transporte

MAESTRO
2

VIRTUOSO
3

1. Retirar o gato da caixa de
transporte
2. Utilização da toalha no manejo
3. Examinando o gato
4. Pesar o gato
5. Medir a temperatura
6. Cistocentese

1. Administrar Produtos Orais
2. Administrar produtos tópicos
3. Administrar produtos nas orelhas
4. Administrar produtos oftálmicos
5. Coleta de sangue
6. Cateter Intravenoso

Certificado de conclusão no final

Como acessar?

A plataforma de e-learning permite que todos os funcionários da clínica assistam aos vídeos quando
quiserem.Após cada etapa, uma breve avaliação de validação permite desbloquear a etapa seguinte.

Ceva Cat Expertise
•Acesse através do link:
https://brz.ceva.vet/inicio

• Clique em «Fazer Cadastro» no canto
superior direito, preencha seus dados e
crie sua senha de acesso.
• Insira em «Código de Acesso» o seu
código exclusivo que é:
CevaeCatCongress
feliwayAD
• Você receberá um e-mail para confirmar
seu cadastro. Confirme e pronto! Você já
pode começar o treinamento.
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