K U T YA K O Z M E T I K A

Minden kutyafajta, legyen kicsi vagy nagy,
rövid vagy hosszú szõrû, esetleg szálkás
vagy drótszõrû, igényli a rendszeres kozmetikázást. A kutya szõrzetének ápolása
nem luxus, hanem minden gazda alapvetõ
feladata! Természetesen egy rövid szõrû
ebnél, mondjuk egy dobermannál ez sokkal ritkábban esedékes és jóval egyszerûbb

feladat, mint egy pompázatos szõrkoronával rendelkezõ uszkárnál vagy pulinál.
Mikor az ember végre kiválasztja azt
a fajtát, amellyel reményei szerint elkövetkezõ éveit együtt kívánja leélni, sok
mindenre fel tud készülni szakkönyvek,
Internetes böngészés segítségével. Ám
arra, hogy a kutyakozmetikában mi is fog
történni féltett kedvencével, egyetlen
könyv sem készít fel.

Sorozatunkban nem részletekbe menõ
kutyakozmetikus-oktatást szeretnénk végezni; célunk az, hogy a gazdákat megismertessük azokkal az alapvetõ folyamatokkal, melyeket a kutyakozmetikus ebükön elvégez az esedékes látogatásokkor,
hogy semmilyen váratlan eseménnyel ne
kelljen szembesülniük.
Elsõként egy speciális mûveletet, a trimmelést mutatjuk be.

a szálkás szõrû tacskó
A szálkás szõrû tacskók testét finom aljszõrzet borítja, amit
a fedõszõr merevebb szálai „védelmeznek”. Amikor ez a felsõ szálkás szõrzet túl sûrû lesz és várható, hogy hullani kezd,
azaz megindul a vedlés, ki kell tépkedni az elhalt szõröket.
Ezt a mûveletet trimmelésnek nevezzük, ami egyáltalán nem fáj a kutyának! A trimmelést
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Szálkás szõrû tacskók esetében a trimmelés szükség szerint, átlagosan évente kétszer
esedékes, de a köztes idõszakban a gazdának
idõnként át kell kefélnie az eb szõrzetét.
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Átfésüljük a bundát, ezzel fellazítva az elhalt szõrök tövét,
hogy a szõrhagyma könnyen elengedje azokat.
A kozmetikusok a hüvelyk- és mutatóujjukra
gumiujjat húznak, így jobban tapad a szõr.
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Fürdetés. Trimmelõs kutyát nem szükséges fürdetni minden
kozmetikázás alkalmával.
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Pofaigazítás: a szakállat szép, csinos fazonra kell igazítani.
A felesleges fülszõrt a hallójáratokból kézzel
vagy speciális csipesszel kell kiszedni.
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A fület fültisztító folyadékkal átitatott
vattával tisztára kell törölni belül.
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Karomvágás

Megérkezett a gazdi, aki másik tacskójukat is elhozta. Míg Süti szálkás szõrû, addig Dui sima szõrû
tacskó, õ csak fürdetést, karomvágást és fültisztítást igényel, utána azonnal mehetnek haza!
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