Hasznos tanácsok házi kedvencünk ápolásával
kapcsolatban
Az első kozmetikázás előtt:
1.

Kérjük telefonon vagy e-mailben egyeztessen időpontot, mivel előjegyzés
alapján dolgozunk. Így szabadidejéhez tudunk igazodni és minden figyelmünket csak az Ön kedvencére tudjuk fordítani!

2.

Bejelentkezéskor célszerű minden olyan információt megadni, ami fontos
lehet számunkra. Például: először megyünk kozmetikába, a fejénél nem szereti
a nyírógépet, a bal lábát kezelték és arra érzékeny, stb. Így előre fel tudunk
készülni és biztosan minden zökkenőmentes lesz.

3.

Nálunk első a kutya! Minden kedvencre különös gondot fordítunk, ezért
nyugodtan hagyja nálunk a kozmetikázás alatt és közben intézheti ügyeit vagy
a bevásárlást. Nem kell aggódni, a legtöbb kutya nagyon jól viseli a fürdetést,
nyírást. A gazdi jelenléte sokszor csak nyugtalanítja a kutyát, ezáltal nehezebben kezelhető. Amennyiben szeretné megvárni a kis kedvencét, arra is
van lehetősége, arra azonban feltétlenül számítson, hogy egy komplett kezelés
több órát vehet igénybe, ha nem csak öszecsapni akarjuk.

Élősködő veszély!
Minden Gazdi figyelmét felhívjuk, hogy igen nagy veszélyt jelentenek kedvenceinkre
a különböző élősködők! Sokukat nem is lehet észrevenni, csak amikor már komoly
problémát okozott kedvencünknél. Feltétlenül kezelni kell őket valamilyen élősködő
elleni készítménnyel, melyek nagy hatékonysággal tartják távol az élősködőket,
megóvva kedvencünket a komoly és veszélyes fertőzésektől. Üzletünkben bő választék
várja Önöket és segítünk kiválasztani a megfelelő (bolha, kullancs, légy, szúnyog,
atkák, stb.) elleni készítményt Önnek és a kedvence igényinek!

Néhány szó a kullancsokról
Egyre több szó esik a kullancsokról és az azok okozta betegségekről. Az alábbiakban
összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat.

A kullancsok pókszabású ízeltlábúak, amelyeknek több faja is él Magyarországon.
Elsősorban fűszálakon, bokrokon a lábaikon lévő karmok és tapadókorongok segítségével megkapaszkodva várják az arra járó állatokat. Az 1-4 mm nagyságú kullancsok
főleg a dúsabb növényzetű ligetes, fás, bokros területeken fordulnak elő különösen
nagy számban, de napjainkban már szinte mindenhol jelen vannak. Olyan kutyák is
megbetegszenek babesiosisban, amelyeket csak a belvárosi kerületek parkjaiban
sétáltatnak, vagy amelyeket ki sem visznek a családi ház kertjéből. A kullancsok
aktivitása tavasszal, a felmelegedéssel kezdődik és rendszerint az ősz végi fagyok
beálltáig tart. Az avarban telelnek át, majd tavasszal újra táplálék után néznek, a
kifejlett kullancsok jelenlétével azonban gyakorlatilag egész évben számolnunk kell.
Hátulsó lábaikkal a fák, bokrok leveleinek alján megkapaszkodnak és az itt haladó
emberekre, állatokra hullanak, vagy a fűszálakról az emberre és az állatokra másznak.
A vérszívás több órától 3-7 napig is eltarthat, nem vált ki viszkető érzést, mert a
kullancs nyála véralvadást gátló anyagon kívül érzéstelenítőt is tartalmaz. Nemcsak a
kifejlett kullancs, hanem valamennyi mozgásra képes fejlődési alak szív vért. A
rendkívül parányi ki nem fejlett kullancsok gyakorlatilag felfedezhetetlenek a kutyák,
macskák sűrű szőrzetében, azonban ugyanúgy hordozzák a fertőzéseket, mint a
kifejlett egyedek. Ezt figyelembe kell venni azon házi kedvencek kórelőzményének
értékelésénél, akiknek tulajdonosai bizonyosan állítják, hogy "nem lehet kullancs" a
kutyában.
A kedvtelésből tartott kutyák és macskák elkóborlásaik során, kirándulásokkor nagy
veszélynek vannak kitéve, nagyon gyakran kullanccsal a bőrükben térhetnek haza. A
természetes módon való védekezés azon a megfigyelésen alapul, hogy a kullancsok
igénylik a magas páratartalmú környezetet, ellenben a napsütésnek kitett bőrfelületektől irtóznak. Ezért adott esetben javasolt a hosszú szőrű állatokat rövidre
nyírni.

Mi tegyünk kullancs csípés esetén?
Mivel a kullancscsípés nem fáj vagy viszket, legtöbbször már csak akkor vesszük észre
kedvencünkben, amikor megszívta magát vérrel és jól kitapintható.
Szerencsére minden ezredik kullancs fertőzött csak, ezért a csípés nem jelenti
feltétlenül a megbetegedés tényét, de mindig legyünk körültekintőek és óvatosak.
A különféle népi eltávolítási módszerek (a kullancs bekenése, légzőnyílásának

eltömése zsírral, olajjal, vajjal, krémmel, paraffin-olajjal, petróleummal, alkohollal,
benzinnel, rovarirtó szerrel, stb.) a kullancs megfojtását vagy teljes elpusztítását
célozzák, azonban csak az eltávolítás idejét késleltetik, és ilyenkor a fulladozó kullancs
fertőző anyagait a gazdaállatba öklendezi. Hasonlóan rossz módszer a kullancs kézzel
történő megragadása, összenyomása, kicsavarása is, mert ilyenkor a kullancs
nyálmirigyeire és bélrendszerére jelentős nyomás (préselés) nehezedik. Ilyenkor mi
vagyunk azok, akik a kullancsot a szenvedése során öklendezésre kényszerítjük, és
ezzel előidézzük a kullancs nyálában található fertőző mikrobákkal történő
mesterséges fertőzést. A négylábú barátaink védelmében a kullancsirtó szerek
valamelyikével történő havonta egyszeri kezelésük ajánlott, illetve adott betegségek
ellen (lásd Lyme-kór, babesiosis) vakcinázhatók, injekciózhatók is az állatok.
Az EX-SPOT cseppentős bolha- és kullancsirtó szerek 28 napos hatású, csak kutyák
részére készül. Az ExSpot érintkezés útján ható rovarirtó szer, a paraziták kültakaróján át felszívódik, majd a bolhákat, kullancsokat légzésük bénításával elpusztítja. Az
ExSpot a parazitákat akkor is elpusztítja, ha azok nem szívnak vért. Éppen ezért, az
ExSpot használatával a bolhaallergia és a kullancsok által terjesztett fertőző
betegségek kialakulásának lehetősége nagymértékben csökken.
A kullancsirtó szerek legújabb nemzedékéhez tartozó FRONTLINE Spray-vel vagy
FRONTLINE Spot-on cseppentővel szintén havonta egyszer ajánlott kezelni négylábú
barátainkat, ha a kullancsokat akarjuk tőlük távoltartani. Ezek a készítmények a
macskákon is alkalmazhatók, kutyáknál egyetlen kezelés három hónapos védelmet
nyújt a bolha és egy hónapos védelmet biztosít a kullancs fertőzés ellen. A hatóanyag a
bőr faggyúmirigyeiben raktározódik, és innen kerül folyamatosan a bőrfelszínre. A
Frontline a kullancsok túlnyomó többségét már a befúródás előtt, azonban valamennyi kullancsot még a teljes befúródás és a betegségek átvitele előtt elpusztítja.
Elpusztulás után a kullancsok lehullanak az állatról, a néhány fennmaradó egyed
pedig enyhe csavarással eltávolítható. E kontakt méreg a kullancsra és a külső
élősködőkre halálos, azonban a melegvérű állatokra (pl. kutya, macska stb.) és az
emberre veszélytelen.
A KILTIX nyakörv 7 hónapos védelmet biztosít a kullancsok és a bolhák ellen is. A
nyakörv viselése ajánlott nem csak a fő kullancsszezonban áprilistól októberig, hanem
egész évben, mivel ha nincsenek nagyon hidegek a kullancsok is életben maradnak.
Üzletünkben még számos különböző készítmény áll az Önök rendelkezésére, hogy a

legmegfelelőbb védelemben részesüljön kedvence a különböző élősködők ellen.

Elhízás
Az emberi társadalom egyik legsúlyosabb egészségügyi problémája lett mára az
elhízás, és a kutyáknál, macskáknál is egyre nagyobb gondot okoz, hogy közel 40%-uk
túlsúlyos. A házi kedvenceink elhízása ma már igazi civilizációs ártalomnak
tekinthető, melyet sajnos a tulajdonosok észre sem vesznek, mivel az állat jó étvágyú
és nincs semmi panasza. A szeretet kifejezésének egyik leggyakoribb eszközévé vált a
finom, de kutyánk, cicánk számára egészségtelen ételekkel való kényeztetés, jutalmazás. A túlsúlyt azonban komolyan kell venni, mivel számos betegség okozója lehet,
és rövidíti várható élettartamot. Azt pedig senki sem szeretné, hogy kedvencétől
hamarabb meg kell válnia rossz kondíciója miatt.
A túlsúly tehát nem egyszerű esztétikai hiba, hanem gyorsan egészségügyi problémákhoz is vezet, mint például:
•

szív- és érrendszeri megbetegedések

•

ízületi problémák

•

cukorbetegség

•

magas vérnyomás

Fontos, hogy felismerjük a problémát, az ilyen állatok étrendjén mielőbb változtassunk, vagy előrehaladottabb állapotban mielőbb kezelésben részesüljenek! A kutyák
és macskák elhízásának leggyakoribb oka a túltáplálás, valamint, hogy az energia
bevitel és az energia felhasználás nincs egyensúlyban, illetve hogy a szükségesnél több
táplálékkal energiafelesleg alakul ki, melyet a szervezet zsír formájában elraktároz. A
házikedvencek azonban ezt az energiafelesleget valószínűleg sosem fogják felhasználni (ellentétben a téli álmot alvó medvékkel), így a túlsúly állandósul, a betegségek
pedig kialakulnak.

Honnan tudjuk, hogy kutyánk túlsúlyos?
Az Ön kutyája / cicája túlsúlyos, ha:
•

nem érzi a kutya / cica bordáit, amikor finoman megérinti az oldalát

•

az állat hátát nézve felülről nem látja a derekát

•

enyhe nyomással nem tudja kitapintani a csípőcsontját

•

nehezen és lassan kel fel vagy mozog a kutya / cica

•

vonakodik a kutya / cica, ha játszani, futni próbál vele

•

aktív mozgás közben könnyen kifárad

A gazdik együttműködése elengedhetetlen a sikeres fogyókúrában, fontos, hogy
megszüntessük a kiváltó okokat, kialakítsuk a megfelelő étrendet, amellyel kedvencünk elérheti az optimális testsúlyát.
Üzletünkben számos természetes alapanyagokból készült eledel közül választhatnak,
melyek elősegítik kedvencük súlycsökkenését, illetve különféle táplálékkiegészítők is
segítséget nyújtanak ilyen helyzetben. Panziónkban az ilyen kutyusoknak az elhízás
mértékének megfelelő kondicionáló foglalkozást, akár személyi edzést biztosítunk,
sétát, futást vagy játékos komplex mozgást a napirendjébe gondosan beillesztünk. A
hatékony, biztonságos és egészséges fogyókúra célja a szervezet raktározott zsírtartalmának csökkentése, a napi kalória és tápanyagbevitel meghatározása, megfelelő
eledel kiválasztása, rendszeres mozgás beiktatása a kutya állapotának megfelelően,
melynek megvalósításában közel 30 évnyi tapasztalattal a hátunk mögött segítünk a
gazdiknak. Nyomon követjük a kutyus súlyának változását, és sok hasznos tanáccsal
látjuk el Önöket, hogy kedvencük mielőbb visszanyerje ideális testsúlyát. Rendszeresen ellenőrizni kell a kutya súlyát otthon is, és szükség szerint szakemberrel
egyeztetve módosítani az adagokon. A leadott kilók visszaszedése állatok esetében
sokkal gyakoribb, ezért fogyás után is oda kell figyelni kedvencünk étrendjére.
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