
WALTHAM™ S.H.A.P.E. kılavuzu

Parmak uçlarınızı basınç uygulamadan tüylerin ters yönüne 
doğru sürttüğünüzde, göğüs kafesini kolayca hissedebiliyor 

musunuz?

Parmak uçlarınızı basınç uygulam-
adan tüylerin ters yönüne doğru 
sürttüğünüzde, omurgayı kolayca 

hissedebiliyor musunuz?

Parmak uçlarınızı basınç uygu-
lamadan tüylerin ters yönüne 
doğru sürttüğünüzde, kürek 
kemiklerini ve kalça kemikler-
ini kolayca hissedebiliyor 

musunuz?

Kaburgaları örten bir yağ tab-
akası var mı?

Kedinin tüylerini düzleştirin ve 
ellerinizi kedinin yanlarında 
gezdirin. Bel girintisini 
hissedebiliyor musunuz?

Kedinin sağlık veya 
hareket sorunları 

var mı?

Kedinin sarkık bir 
göbeği var mı?

Parmak uçlarınızı basınç uygulam-
adan tüylerin ters yönüne doğru 
sürttüğünüzde, kaburgaların ana 
hatlarını kolayca hissedebiliyor 

musunuz?

AŞIRI ZAYIF
Kedinizin çok az miktarda vücut yağı var.
Tavsiye: Derhal veterinere başvurun.

İDEAL
Kedinizin ideal miktarda vücut yağı var.
Tavsiye: Kedinizin bu kategoride kalması için aylık 
olarak takip edin ve bir sonraki veteriner ziyaretinizde 
onu kontrol ettirin.

ORTA DERECEDE FAZLA KİLOLU
Kedinizin toplam vücut yağı fazlası var. 
Tavsiye: Güvenli şekilde aktivite seviyesini de attıracak 
uygun bir zayıflama planı uygulamak için veterinerin-
ize danışın. 2 haftada bir S.H.A.P.E.TM kılavuzu ile duru-
munu tekrar değerlendirin.

CİDDİ DERECEDE FAZLA KİLOLU
Kedinizde aşırı derecede toplam vücut yağı var ve bu 
onun sağlığını ve iyiliğini etkiliyor.            
Tavsiye: Acil olarak zayıflama programı uygulamak, ak-
tivite seviyesini arttırmak ve sağlık durumunu 
iyileştirmek için veterinerinize danışın.

HAFİF KİLOLU
Kediniz, az miktardaki vücut yağı fazlası ile ideal 
sınıfın üst kısımlarında bulunuyor.
Tavsiye: Doğru miktarda yiyecek verdiğinizden emin 
olmak için veterinerinize danışın ve aktivite seviyesini 
arttırmaya çalışın. Aşırı ödül maması vermekten 
kaçının ve aylık olarak S.H.A.P.E.TM kılavuzu ile duru-
munu tekrar değerlendirin.

ZAYIF
Kedinizde çok az miktarda toplam vücut yağı var. 
Tavsiye: Kedinize doğru miktarda yiyecek verildiğinden 
emin olmak için veterinerinize danışın. 2 haftada bir 
S.H.A.P.E.TM kılavuzu ile durumunu tekrar değerlendi-
rin.

CILIZ
Kediniz, normalden az seviyedeki vücut yağı ile ideal 
sınıfının alt kısımlarında bulunuyor
Tavsiye: Verdiğiniz yiyecek miktarını biraz arttırın. Aylık 
olarak S.H.A.P.E.TM kılavuzu ile durumunu tekrar 
değerlendirin ve durumu değişmezse veterinerinize 
danışın.


