Manuál pro Dočasnou péči
První velmi důležitou věcí je si uvědomit, že k nám přijede povětšinou hodně
vystresovaný a plachý pejsek. Nedá se počítat s tím, že by poslouchal a byl
čistotný.
Pro první dny je nejlepší připravit mu klidný koutek (pro malé pejsky klidně
boudičku), kde si bude moct zalézt a v klidu si navyknout na ruch domácnosti.
Pejska samozřejmě minimálně 3x denně venčíme.
K boudě nebo pelíšku pejskovi připravíme dětské podložky, na které se
v případě potřeby bude moct vyvenčit. Jsou k mání ve většině drogérií za cca
100 Kč. Dále připravíme čerstvou vodu a trochu vhodného krmiva.
Nejlepší je pejska hned od začátku naučit na kvalitní granule odpovídající
velikosti.

Venčení pejska aneb obojky a kšíry
Samozřejmě máme doma připravený obojek a podle velikosti pejska kšírky,
které jsou zezačátku opravdu důležité!! Z obojku se pejsek může vyvlíknout, z
kvalitních a dobře nastavených kšírek nikdy
neuteče, pokud se mu nepodaří vytrhnout i
s vodítkem. Dbáme na to, abychom pořídili tento
typ kšír, jen z těchto a správně upevněných se nám
pejsek nevyvlíkne. Kšíry musejí na těsno přiléhat
k srsti psa. Aby neškrtily zkoušíme dvěma prsty
naležato (ne nastojato!!!) pod popruhy. Správně
utažené kšíry se při vedení psa na vodítku nikam
neposouvají a nikde neodstávají.
To samé se týká upevnění obojku-správné je
v nejužším místě krku těsně za ušima. Hodně
důležité je správné upevnění hlavně u
krátkosrstých psů, ti velmi snadno přetáhnou
obojek přes hlavu. Správně umístěný a dotažený
obojek psa neškrtí, ale nenechá ho se vyvléknout…

U tohoto psa máme jistotu, že pokud by jen trochu
chtěl, je ve vteřině z obojku venku.
Pokud si nejste jistí, že obojek správně utáhnete, nebo pejska takto trápíte, je
vhodné pořídit obojek polostahovací.

Jsou to obojky, které má pejsek poměrně volně
na krku, ale v případě, že zatáhne se stáhnou.
Proto vnitřní obvod po stažení musí být vždy
stejný, nebo menší než obvod krku psa.
Doporučím pořídit obojky z webuwww.obojky.wbs.cz jsou velmi pěkné a
vyráběné přímo pro pejsky na adopce, takže
funkční pro plachá a nenaučená zvířata. Z jejich
webu jsem si půjčila většinu fotografií.
Vodítka používám nejraději přepínací, kdy při
vycházce můžu určovat, jak daleko se pejsek dostane bez neustálého
popotahování.
V případě, že bude pejska nutné někde na chvilku uvázat, je nezbytně nutné je
přepnout na řetízkové vodítko. Z vlastní zkušenosti vím, že většina pejsků umí
velmi rychle vodítko překousat a zmizet v nenávratnu.
Další věc je umět pejska při panice velmi rychle spacifikovat a uklidnit. Čím déle
se bude zmítat na vodítku, tím větší pravděpodobnost je, že nám nakonec
uteče. Pokud pes nereaguje na oslovení, musíme na něj dupnout, nebo po něm
něco hlasitého hodit, třeba klíče (ne se trefit) ve chvilce, kdy se pejsek lekne na
vteřinu ztuhne, to je okamžik, kdy ho čapneme do náruče a začneme utěšovat.
U agresivních psů, kteří okolo sebe ze strachu koušou pomůžou zase kšíry, dají
se za ně velmi rychle zvednout do vzduchu, aniž by na vás dosáhly zuby.

Psí lékárnička
Základní psí lékárnička je nedílnou součástí každé domácnosti, kde je pes buď
na stálo, nebo i dočasně.
Zde uvedu pár tipů na léky, které nemusíte shánět u veterináře a dokáží pomoci
v některých nevážných případech.
• Uši – na čištění uší vatové tampony, popřípadě minerální olej se šalvějí
pomůže zaléčit začínající zánět v uchu, peroxid vodíku 3 %.

• Na svrab zabírá Stronghold, veterinář to ve většině případů stejně
nebude léčit jinak.
• Oči – na zánět spojivek je dobré doma mít opthalmo septonex,
popřípadě Tobrex kapičky - ne mast!
• Na blechy máme každý svůj osvědčený přípravek, mně se osvědčil
v poslední době arpalit neo – není drahý a kupodivu je účinný.
• Na Sametky (jsou na podzim, takové oranžové tečky mezi prsty ,pod
lokty a okolo očí/čumáku) nám veterinář doporučil Bio kill, je sice určen
jen na prostředí, ale Sametek se zbavíte opravdu máločím a psy to
opravdu nezabilo.
• Na nevolnost Ranisan.
• Průjem z dietetické chyby – černé uhlí, popřípadě Smecta (naředím ve
vodě a dám trochu podle váhy psa stříkačkou)
• Drobné oděrky – betadine. Infadolan mast na rychlejší hojení hlavně při
popraskání tlapek ze soli v zimě.
• Na kašel Jitrocelový sirup.
• Pro jistotu mám doma ještě Brusinkový sirup na močové cesty,
Lychořeřišnici větší tinkturu a na podporu jater tinkturu z ostropestřce
mariánského. Jsou to však bylinky určené jako podpůrná léčba k léčbě
veterinární, kdy zanedbat časté močení zvířete může znamenat i kolaps
organismu a následnou smrt.
Na bolest psům nikdy nepodáváme lidské léky, mohly by v mnoha případech
psa i zabít. Vždy konzultujeme problém s veterinářem.

Krmení
Psa krmíme kvalitními granulemi častěji denně. Vždy vybereme vhodnou
velikost granulí pro určité plemeno.
Pokud možno se snažíme vyhnout vařené stravě, ne každý v nové rodině bude
mít čas rozmazlenému psíkovi vyvařovat.
Pro podporu lesklé a hezky vybarvené srsti přidávám jednou denně kašičku
z Roboranu pro psy, lososového oleje, a protože je většina hubená přidávám
Glukopur, který i podpoří chuť k jídlu těm méně žravým.

Milované i zatracované oblíkání psů
Nejsem z těch lidí, co by ze psů dělali rádi kašpary. Taková čivava v letních
šatičkách je pro mne opravdu přežitek a na psa dle mého názoru opravdu
nepatří.
Něco jiného je zimní odívání psů, kdy u některých plemen je to doslova
nutností. Měřítko je na to velmi jednoduché – neposuzujeme malého, nebo
velkého psa. Jakýkoliv pes, který se venku třese zimou, potřebuje obléknout.
Dnes běžně chovaní psi v bytech nemají plně vyvinutou termoregulaci a ani
kvalitní zimní srst. Obléknutím vesty šetříme psovi i sobě mnohé zdravotní
komplikace z nastydnutí, nemluvě o naší peněžence.
Pro nové majitele si vždy píšu povahové vlastnosti psa, jeho dovednosti a
případnou léčbu.
Ušetří to mnohá nedorozumění.

Přeji všem dočaskářům klidné, zdravé a neutíkavé psy a pesanům perfektní
nové domovy.

