Instrukcja obsługi szczeniaka - Smartness

Kochani, przekazuję Wam szczenię mojej hodowli, wierząc, ze zaopiekujecie się nim należycie,
macie moją pomoc i odpowiedź na każde pytanie zawsze kiedy tego potrzebujecie. W
ważnych sytuacjach również w nocy, nie wahajcie się dzwonić jeśli maluchowi czy już
dorosłemu coś się dzieje – bo szybka pomoc/sugestia może ratować sytuację a nie każdy
lekarz odbiera telefony w nocy. Jeśli nie odbieram napiszcie sms.
Maluszek otrzymuje wszystko aby rozpocząć nowe życie, poznawać nowy świat. Może więc
wychodzić, ale nie w miejsca największego zagrożenia (największe zbiegowisko psów),
obserwować a w razie jakichkolwiek symptomów, nawet złego humoru, lekkiej apatii – kontrolujcie
sprawę. Psychiki nie da się wyleczyć, a ten czas – dla Bearded Collie to najważniejszy etap
socjalizacji – nie zamykajcie go!

Po przyjeździe do domu,
–

pozwólcie szczeniakowi samemu zapoznać się z nowym domem i domownikami. Niech
sam, bez waszej ingerencji i zainteresowania przyjrzy się wszystkiemu. Nie chodźcie za
nim, dajcie mu czas, ile? Czasem 15 minut czasem 2 godziny, w każdym momencie –
dzwońcie jeśli Was co niepokoi albo... cieszy :-)

–

wystawcie otrzymaną miseczkę z jedzeniem, wodę oraz szmatkę i podkład na które
będzie mu wolno się załatwić (na początek gdzieś na środku, w miejscu gdzie na pewno
znajdzie, potem powoli będziecie przesuwać ja w miejsce docelowe)

–

jeśli do was podchodzi, przywitajcie go, przytulcie jeśli chce

–

Napiszcie mi choć krótko jak Wasza pociecha się aklimatyzowała w Wazym domu.

Żywienie szczenięcia w nowym domu:
–
–
–
–

–
–

4 posiłki dziennie
karma sucha Royal Canin Starter (Mother and baby) medium dog, namaczana wodą
przez pierwszy miesiąc najlepiej nie zmieniać karmy
jeśli zamieniamy karmę, należy nową wprowadzać powoli, i obserwować wypróżnienia,
jeśli kupy są częściej, lub większe, innej konsystencji (rzadkiej), znaczy to tylko tyle, że
karma psu nie służy, i nie należy jej dalej stosować. Pierwszy worek kupować zawsze
mniejszy, na max 2 tygodnie. Dorosły beardie zjada ok. 280-300g karmy dziennie, młody
rosnący okresowo dużo więcej.
Mięso wołowe mielone, chude, surowe lub zblanszowane, kurczak, indyk - gotowane.
Można dodać trochę marchewki i/lub dyni gotowanej purre.
WODA musi być zawsze dostępna, zwracamy uwagę na ilość wypijanej wody,
orientacyjnie.

Załatwianie potrzeb fizjologicznych (siku/kupa)
–
–
–
–

Po to otrzymują Państwo szmatkę. Powinna leżeć w centralnym miejscu w domu, albo tam,
gdzie szczenię najczęściej udaje się w celu załatwienia tej potrzeby. Po tygodniu szmatka
może wędrować powoli do drzwi wyjściowych.
Każdorazowo cieszymy się jeśli szczenię załatwi się na szmatkę lub na trawniku!!!
Podczas naszej nieobecności szmatka pozostaje tak długo, aż przez 2 tygodnie będzie
zawsze sucha po naszym powrocie.
Może to trwać nawet kilka miesięcy!!! zależy od żywienia, warunków, temperatury (ilośc
wypijanej wody), sytuacji zewnętrznych wybudzających psa z drzemki.
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Spacery:
Szczenię może wychodzić i powinno na spacery. Zalecenia lekarzy weterynarii trzymania w domu
szczenięcia i jego izolacji do ukończenia szczepień plus kwarantanna 10 dni to daje około 18
tygodni! To prawie 5 miesięcy! Jak widać nie biorą pod uwagę potrzeb socjalizacji,
psychicznych, co w efekcie jest bardziej pewne i bardziej szkodliwe niż ryzyko zarażenia się
szczenięcia chorobami, na które szczenię ma odporność od matki, lub jeśli było szczepione – po
szczepionce.
Terapia psa źle socjalizowanego przynosi tylko częściowe efekty, a niektóre zachowania
pozostaną na zawsze (strachliwość).
Bearded Collie wymaga socjalizacji od samego początku!
Należy oczywiście zachować ostrożność i chodzić w miejsca mniej uczęszczane przez inne psy,
na dłuższy spacer bierzemy go na ręce i pokazujemy świat!
Spacerek zawsze po spaniu, jedzeniu, czasami po zabawie i najczęściej co ok 3-4 godziny.
W późniejszym czasie:
– rower – po ukończeniu 10 miesięcy, krótkie przyzwyczajanie, spacery po ukończeniu 1
roku.
– Pływanie – oczywiście w bezpiecznych miejscach, po kąpieli pamiętać oo szczotkowaniu
(wilgoć = pilśnienie szczególnie młodego, puchatego włosa)
– jogging – po ukończeniu 6 miesięcy, ale na trasie nie dłuższej niż 4 km.
– W brzydką pogodę można stosować specjalne buty :-) będzie mniej błotka.

Podróżowanie z Beardie
Bearded Collie choć czasami jest urodzonym podróżnikiem od początku to... obejmuje to niestety
tylko część reprezentantów tej rasy. W większości, jako dorosłe psy lubią podróżować, lubią
wszystko robić by być z ukochanym właścicielem, jednak mają trudne tego początki.
Zazwyczaj początkowo cierpią na chorobę lokomocyjną, choć nie jest to określenie moim
zdaniem właściwe. Ich problem z podróżowaniem objawia się ślinieniem i wymiotami podczas
jazdy. Z czasem sytuacja jest coraz lepsza, jednak do roku, czasem dłużej musimy się liczyć z
tym, że nasz Bearded na podróż będzie potrzebował ręcznika i dla naszej wygodny śliniaka :-).
Jak sobie z tym radzić`?
– beardie jest czuły na szybkość, nie przekraczając 80-100 km/h zazwyczaj odnosimy spory
sukces.
– Pierwsze podróże niechaj będą na spacer w lesie, na spotkania przyjaciół kudłatych i
ludzkich. Niech wyjazd będzie dlań przyjemny a nie tylko do weterynarza.
– omijamy krzyżówki i dziurawe drogi, pełne zakrętów i konieczności zmiany tępa jazdy. Im
bardziej prosta, bezkolizyjna droga – tym lepiej
– przewozimy psa w miejscu dlań najbardziej komfortowym, sam pokaże nam gdzie czuje
się najlepiej. Dobrym rozwiązaniem jest klatka, bezpieczeństwo dla psa w razie wypadku
jak również i ochrona przez zabrudzeniem samochodu. Poza tym, w klatce pies odnajdzie
spokój i bezpieczeństwo w mniejszej przestrzeni.
– Jak dotychczas znalazłam jedyne działające tabletki – cinnarizinum, podawane na
godzinę przed podróżą zazwyczaj działają skutecznie.
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Zabezpieczenie przeciw kleszczom, pchłom i pasożytom
•
•
•

Kleszcze są niemal cały rok, najgroźniejsze wiosną i późną jesienią, preparaty działają 4
tygodnie. Na pchły te same preparaty działają dłużej, zależnie od preparatu i producenta.
Polecam frmę ”Bayer”.
Na spacery gdzie spotykamy kleszcze, dobrze jest zabezpieczyć psa z zewnątrz –
eukaliptus, mięta, czosnek, witamina B – tego kleszcze nie lubią. Zrobić roztwór i pryskać
psa przed spacerem.
Odrobaczenia wg zaleceń lekarza, w razie wątpliwości – dzwonić.

Pozostawanie w domu:
Od pierwszych dni, zostawiamy szczenię w domu samo, pozostawiamy mu szmatkę
do sikania, zabawkę, może być gryzak, jest mu bezpieczniej w domu niż z Wami w pracy czy
podczas zakupów w aucie, pozostanie bez problemu!!! musi tę czynność opanować najdalej w 2
tygodnie!!! Nawet jeśli płacze, to krótko i szybko się nauczy!
- jeśli wrócicie po 5-15 minutach to błąd! Szczeniak będzie kolejnym razem płakał dłużej!!!
Bearded Collie to uparciuch! Nie pokonacie go szkołą małych kroczków, zawsze będzie krok
przed wami! Zostać ma na 2-4 godziny albo tak długo jak jesteście w pracy czy szkole. Takie
będzie jego życie, musi to pojąć od razu.
Szczepienia:
kalendarz szczepień stosuje każdy lekarz trochę inny, a widząc czym było szczepione szczenię
zdecyduje. Szczepienia osobiście stosuję zwiększając spokojnie ilość chorób w szczepionce,
ostatnie może być max pełne, lecz zwracać uwagę należy na występowanie tych chorób w
miejscach planowanego pobytu psa. Zawsze można doszczepić! Szczepienie nie częściej niż co
4 tygodnie.
Obroże, smycz
zawsze bezpieczne, osobiście preferuję regulowane, śliskie, półzaciskowe, aby w określonych
sytuacjach zawsze móc zmniejszyć obwód obroży, zapewniając bezpieczeństwo, że pies nie
wysunie łowy z obroży, w miejscach bezpiecznych obroża nie musi być tak mocno zaciskana.
NIGDY nie wierz psu, że tego nie zrobi!!!
Im cieńsza obroża, im bardziej śliska, delikatna tym mniej kołtuni sierść wokół szyi, aczkolwiek
mniej wygodna przy zapinaniu psa na smycz czy też przy jej zdejmowaniu (trzeba ją wyszukać w
sierści :-) ), ale za to komfort, bo mniej rozczesywania kołtunów na szyi.
Legowisko
Osobiście obserwuję swoje psy i staram się dać im to co one lubią a nie co mi się podoba. DryBed to fajne maty, bowiem woda przechodzi na spód i pies leży zawsze na suchym. Należy
jednak z sierści czyścić szczotką. Dobre do kontenerów i klatek w podróży.
Posłania amerykańskiej frmy Mid West QUIET TIME Fashion (dł. około 90 cm) to legowiska ładne,
trwałe, które latem nie grzeją, zimą trzymają ciepło, szybko schną, nie trzymają włosów... same
zalety, o dziwo, to jedyne posłania na których moje psy naprawdę lubią leżeć! :-) Zawsze biorę
pod uwagę funkcjonalność, potem kolor itp.
Można je kupić w Polskich sklepach jak również dziś na Allegro czy eBay, gdzie coraz częściej
frmy oferują bezpłatną przesyłkę na cały świat czy Europę, więc warto w wyszukiwaniu
zaznaczyć wyszukiwanie w Europie czy na świecie.
Ale prawda jest też taka, że beardie jako młodziak lubi chłód, często leży na płytkach, gdzie
chłodno, bardziej miękkie i wg nas komfortowe wybiera w starszym wieku, powyżej 5-7 lat, więc
na początek legowisko to dla Beardie jego miejsce składowania zabawek i gryzaków.
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Sterylizacja, kastracja
Jeśli jest taka potrzeba, ale nie ma wskazań medycznych proponuję zrobić taki zabieg po
osiągnięciu dorosłości, czyli po ukończeniu 3 roku życia.
– sterylizacja nie jest najlepszym sposobem uniknięcia ropomacicza!!! w hodowli zdarza się
to bardzo sporadycznie! Można to leczyć! Zawsze proszę dzwonić, jeśli lekarz proponuje i
namawia.
– Sterylizacja to zło konieczne, rozpatrzenie za i przeciw bo nie jest pozbawiona wad.
Uchroni przed ropomaciczem, może (nie musi!) wywołać inne choroby, np. nietrzymanie
moczu czy cukrzycę.
– Sterylizacja jest zawsze lepsza niż nieplanowany miot, ciąża karmienie itd. nie odbywa się
bez ryzyka!!!
– NIEPRAWDĄ jest, że dobrze, aby suczka miała raz szczenięta!!!
– NIEPRAWDĄ jest, że ciąża leczy choroby macicy lub reguluje!!!
– NIEPRAWDĄ jest, że ropomacicza leczyć zachowawczo nie można, MOŻNA, zarówno
homeopatycznie (mam wspaniałe rezultaty) lub obecnie nowymi lekami medycyny
tradycyjnej.
Nauka
Właściwie odbywać się powinna przez cały dzień. Jeśli tylko szczenię wykazuje chęć wykonania
jakiegokolwiek zadania, przynosi ziemniaka który spadł, podaje łapę, zaczepia łapą,
podejmujemy zabawę przerywając swoje czynności na 2-4 minuty, to uczy najszybciej. Szkółki i
przedszkola dla szczeniąt – tak, ale jeśli coś Wam się nie podoba, nie sprawia szczenięciu
radości, ktoś ma metody wymuszające – rezygnujemy. Beardie nie można popychać!!! Beardie
należy zachęcić, wykorzystać jego współpracującą naturę.
Pielęgnacja
Czyszczenie uszu – należy obserwować i w miarę potrzeby oczyszczać uszy z włosów.
Robimy to palcami wyciągając je z uszu (to nie wyrywanie, włosy wychodzą lekko), zdecydowanie
poprawia komfort zwierzęcia i ułatwia tę czynność JEDYNY NA RYNKU PREPARAT FIRMY
BIOGROOM – EAR POWDER. Bardzo wydajny, czasami może wystarczyć na niemal całe życie
psa. Ułatwia chwytanie włosów (robią się „tępe”) jak również ma w sobie składniki znieczulające i
dezynfekujące uszy.
Do codziennego czyszczenia uszu zalecam preparaty SPECICARE, najlepiej sensitive ear
cleaner, jest najlepszy i nie znam zamienników równie dobrych. OBA PREPARATY DO KUPIENIA
W INTERNECIE! (w sklepach i lecznicach rzadko dostępne).
Pazury – przycinać w miarę potrzeby. Biała część widoczna poza rdzeniem pazura nie powinna
być dłuższa niż 1-2 mm.
Kąpiele wedle potrzeby, przy prawidłowym myciu szamponami dla psów – nie ma ograniczeń.
Odżywka pomaga czasami ale nie zawsze, więc nie ma konieczności stosowania, wszystko
zależy od wieku psa i jego sierści i warunków w jakich przebywa na co dzień.
Dla swoich psów, kąpanych co ok. 2 tygodnie stosuję:
– groom professional (szampon gruszkowy głęboko czyszczący, oraz „berry”, nadający
połysku i śliskości, odżywka podstawowa)
– Pure-Paws (wedle potrzeb, podstawowe, na pewno „reconstructurizing i odżywka)
– Laser Lites (WOW, Protein Treatment, Lanolin conditioner czasami)
Szczotki:
– Mason Pearson bristle & nylon oraz nylon. (na e-bay najtaniej, często bez kosztów
przesyłki)
– Yento – całkiem dobra, jedyna przyzwoita podróbka Mason Pearson).
– Grzebienie – całe metalowe, długie igły, szeroki ich rozstaw, angielskiej frmy SPRATT.
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– Szczotki „drapaki” przydatne jedynie do stópek.
–
Nie polecam najtańszych, są zdecydowanie gorszej jakości, nie czeszą właściwie, ciągną futro,
rwą włos, sprawiają ból, a i psują się 1 lub 2 razy w roku. Proponowane kupuje się zazwyczaj raz
w całym życiu psa. Nawet jeśli wpadną w zęby psa – nie zniszczy na tyle, by nie mogła służyć
dalej. Mason Pearson to szczotki które nie tylko włos rozczesują, mają one właściwości
pielęgnacyjne, czyszczące. Produkowane już niemal od wieku (1918), wciąż nie mają sobie
równych. Zalety trwałości połączone z komfortem psa, i w efekcie chętnemu poddawaniu się
pielęgnacji są nie do przecenienia.
Rozwój, wzrost, obserwacje
W rozwoju Bearded Collie występuje sytuacja, gdzie dolna szczęka, tzw żuchwa rośnie wolniej, i
w szczenięctwie może występować tyłozgryz, a dolne kły mogą „wbijać się” w podniebienie.
Sytuacja jest bardzo częsta. Zazwyczaj samoistnie do wieku około 7-9 miesięcy, najdalej do roku
zgryz ponownie jest właściwy, o ile w wieku 6-8 tygodni zgryz był prawidłowy.
Jąderka piesków należy obserwować. Normalnie do końca 4 miesiąca życia mogą być tzw.
„wędrujące” bowiem kanał nie jest jeszcze zamknięty. U większości ras w tym wieku kanał się
zamyka, u Beardie ten proces może trwać dużo dłużej, nawet to 6-8 miesiąca. Stąd konieczność
sprawdzania obecności jąder w mosznie, i w razie ich cofnięcia – konieczna jest natychmiastowa
ingerencja lekarza weterynarii. Jeśli bowiem jąderko nie wróci na swoją pozycję – oznacza to, iż
powrózek się zapętlił, i nie ma jak wrócić do moszny. Przy dej wizycie u weterynarza należy je
kontrolować!
OPIEKA 24H
Zawsze, o każdej porze dnia i nocy proszę dzwonić do skutku jeśli cokolwiek Was niepokoi, jeśli
potrzebujecie pomocy! Im ważniejsza sprawa, tym dłużej i częściej dzwonić. Zazwyczaj
odbieram, ale czasami mogę nie słyszeć lub być w sytuacji kiedy nie bardzo można rozmawiać,
jednak, kiedy to coś Ważnego – dla WAS przy pilnej sprawie przerwę cokolwiek robię.

515 689 403
WYSTAWY
Każdy kto chce spróbować zabawy w wystawy otrzymał informacje ustnie przy wyborze
szczenięcia, jakie są jego zalety, mocne strony a na trzeba zwrócić uwagę. Nie namawiam, tego
trzeba chcieć i umieć się tym cieszyć i bawić.
Jak się przygotować do wystaw? - KAŻDY OTRZYMA POMOC KTO SIĘ O NIĄ ZWRÓCI! Można
przesyłać zdjęcia, flmy – a ja postaram się je zaopiniować tak, abyście kolejny flm, zdjęcia
przesłali lesze :-) powodzenia!

