BÝVANIE A STAROSTLIVOSŤ
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Srsť

Bývanie a starostlivosť
Vitaj doma!
Keď si priveziete psíka domov, hneď by
mal mať k dispozícii bezpečné miestečko, kam sa môže uchýliť. Ukáž mu ho:
v tichom kúte miestnosti mu nachystaj
pohodlnú deku alebo košík.
Prvá noc bez psej mamy a súrodencov nebude pre šteňa vôbec jednoduchá. Môže sa stať, že bude plakať.
Umiestnite mu ležovisko do spálne,
kde sa nebude cítiť opustené a začne
sa začleňovať do novej skupiny.

Tu bude jesť
Záležitosť s pelechom je už vyriešená,
teraz musíš svojmu psíkovi ukázať, kde
bude mať misku s vodou a potravou.
A to nielen dnes, ale každý deň. V miske by mal byť vždy dostatok čerstvej
vody. (Informácie o správnom výbere
misiek nájdeš na str. 18.)

Dlhé psie chlpy sa ľahko zamotajú, ak
sa o ne nebudeš pravidelne starať. Najprv ich uvoľňuj prstami, potom kovovým hrebeňom a nakoniec kefou so
štetinami na ľahké vyčesávanie starých
chlpov, ktorá pomáha aj pri výmene
srsti. Starostlivosti o srsť sa venuj podľa
možnosti vonku.
Niektoré psie plemená, napr. teriéry
alebo fúzače, treba trimovať, naopak
pudlíky alebo maltézske psíky sa strihajú.
Pri trimovaní sa vytrháva odumretá srsť,
ktorá sama nevypadne, strihaním sa srsť
len skracuje. Oba úkony je najlepšie zveriť do rúk odborníkov v psích salónoch.

Pazúriky
Pri pravidelnom pohybe vonku sa pazúriky obrusujú samy. Ak však zbadáš,
že pes stojaci na všetkých štyroch sa
pazúrikmi dotýka podlahy, sú pridlhé.
O skrátenie sa musí postarať opäť veterinár. Psie pazúriky sú z veľmi tvrdej rohoviny a sú prekrvené, takže ak sa priveľmi zastrihnú, psíka to bolí a pazúriky
krvácajú.

Obojok, vôdzka, postroj
Oči, uši, zuby

Len pokojne!
Nový člen rodiny môže byť spočiatku
vystrašený, bude sa snažiť prísť na to,
kto má vo vašej svorke hlavné slovo
a kto všetko do nej patrí. Návštevníkov,
ktorí sa budú chcieť prísť na psíka pozrieť, radšej ešte niekoľko dní drž bokom, kým sa upokojí a zvykne si. Prihováraj sa mu potichu, to naň bude
pôsobiť utišujúco. (Ako psíka naučiť
čistote, sa dozvieš na str. 16.)

Pre šteňa budeš potrebovať nastaviteľný obojok a normálnu vôdzku. Na postroj ešte nemá dostatočne vyvinuté
kosti a šľachy a samonavíjacia vôdzka
nie je pri výcviku vhodná. Šteňa totiž
zistí, že keď potiahne, lanko povolí.
Toho sa treba vyvarovať.
Dospelý pes dostane obojok alebo
postroj a vôdzku.

V očných kútikoch sa môže ukladať
očný maz, ktorý sa dá ľahko odstrániť
kúskom vaty. Raz za týždeň treba psíkovi skontrolovať uši. Ak sú v nich
chrasty alebo sa z nich šíri nepríjemný
zápach, zrejme ide o zápal. To je prípad
pre veterinára. Každý týždeň treba
dobre prezrieť aj papuľku. Ak sa na zuboch vytvorí zubný kameň, veterinár
môže tento žltohnedý povlak odstrániť. U väčšiny psov sa to robí v narkóze.
Prevenciou proti zubnému kameňu je
používanie zubnej kefky.
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Máš všetko?
misku

na krmivo a vodu
pod psíka alebo hotové
ležovisko
hrebeň alebo kefu
o
bojok alebo postroj pre
dospelé psy
vôdzku
transportnú klietku
d
eku

