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PIEL¢GNACJA

Kontynuujemy temat piel´gnacji naszych podopiecznych. Zabiegi piel´gnacyjne warto zaczynaç ju˝ w okresie
szczeni´cym. Dzi´ki temu pupil b´dzie
mia∏ szans´ si´ do nich przyzwyczaiç.
Zabiegi piel´gnacyjne pozwalajà kontrolowaç stan zdrowia i dbaç o higien´ psa.
Dzi´ki czesaniu w∏aÊciciel mo˝e znaleêç
wszelkie nieprawid∏owoÊci na skórze zwierzaka i odpowiednio wczeÊnie na nie zareagowaç. Zabiegi spe∏niajà równie˝ innà
wa˝nà rol´, jakà jest socjalizacja z cz∏owiekiem. W trakcie ich wykonywania szczeniak
uczy si´ akceptowaç bliskoÊç opiekuna.

PIERWSZE KROKI
Pierwsze zabiegi piel´gnacyjne powinny byç
krótkie. Nast´pne mo˝na stopniowo wyd∏u˝aç. Dobrym pomys∏em jest stosowanie zawsze takiego samego przywo∏ania, np. „b´d´
czesaç pieska”. Nauka tych s∏ów sprawi, ˝e

pupil w przysz∏oÊci b´dzie wiedzia∏, czego
od niego oczekujemy. W ramach piel´gnacji
trzeba szczotkowaç sierÊç, masowaç skór´,
a tak˝e kontrolowaç stan uszu, z´bów, oczu
i ∏ap. Pami´tajmy, ˝e zabiegi te powinny byç
dla ulubieƒca przyjemne. Muszà mu si´ one
dobrze kojarzyç. Nale˝y jednak zabiegaç
o to, ˝eby podekscytowany szczeniak nie obróci∏ piel´gnacji w zabaw´. Najlepiej nauczyç
psiaka, ˝e w trakcie piel´gnacji ma staç nieruchomo. JeÊli podopieczny zachowuje si´
spokojnie, dajmy mu w nagrod´ przysmak.
Przed piel´gnacjà warto zajàç pupila zabawà.
Zm´czony aktywnoÊcià z pewnoÊcià b´dzie
spokojniejszy.

JAK CZESAå?
Piel´gnujàc pieska musimy byç delikatni.
Mówmy do niego spokojnym g∏osem. Obserwujmy jego reakcje. Czeszàc pupila, starajmy si´ nie szarpaç ani nie ciàgnàç jego
w∏osów. Szczeni´ta majà zazwyczaj krótkà
lub „misiowatà” sierÊç, która nie jest trudna w piel´gnacji. Ma ona jednak sk∏onnoÊç
do filcowania i wymaga cz´stego czesania –
co najmniej raz w tygodniu. W zale˝noÊci
od rasy szczotkowanie powinno odbywaç
si´ szczotkà z niezbyt twardego w∏osia lub
gumowym zgrzeb∏em. Czesanie rozpoczynamy od karku, potem przesuwamy si´ po
grzbiecie w kierunku ogona, a nast´pnie
stopniowo przechodzimy na boki, brzuszek, ∏apy. Na koniec delikatnie czeszemy
g∏ow´ i uszy.

OD ¸AP PO Z¢BY
W piel´gnacji psiaka zwracamy uwag´ na ∏apy.
Sprawdzamy pazurki – jeÊli sà zbyt d∏ugie,
trzeba je przyciàç. Patrzymy na uszy, a tak˝e
zaglàdamy do pyszczka i oglàdamy z´by. Aby
przyzwyczaiç szczeniaka do mycia z´bów, nale˝y delikatnie dotykaç palcem jego dziàs∏a.
Gdy piesek zaaprobuje to zachowanie, mo˝na
przejÊç do delikatnego masa˝u dziàse∏. Przyzwyczajenie do mycia z´bów jest bardzo istotne, poniewa˝ wiele psów, a szczególnie ma∏e
rasy, wykazuje sk∏onnoÊç do odk∏adania si´ kamienia naz´bnego. Nie zapominajmy równie˝
o oczach. JeÊli pieskowi tworzà si´ „Êpioszki”,
trzeba usuwaç je ostro˝nie wilgotnà szmatkà
lub zwil˝onym gazikiem. W przeciwnym razie
wydzielina sklei w∏oski i wywo∏a dyskomfort.
Dobrym pomys∏em jest wizyta w salonie
piel´gnacyjnym dla psów. To doskona∏a
okazja nie tylko do wykonania profesjonalnych zabiegów higienicznych, ale równie˝
sposób na socjalizacj´ pieska z otoczeniem.
W ofercie salonów znajdziemy m.in. specjalnà kàpiel dla szczeniaczków.
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