v ČR povinné ze zákona

vzteklina

doporučené pro
všechny psy

psinka, parvoviróza, infekční zánět jater (hepatitida)
leptospiróza (zoonóza - nemoc přenosná na člověka),
parainfluenza, bordetelóza, tetanus

volitelné -

Uši, se kterými
pes nemá
problémy jen
kontroluji.

dospělí psi

OČKOVÁN Í

štěňata
Kdy? Jak? Čím?

odčervení

VNITŘNÍ
PARAZITÉ

U opakovaných
zánětů vždy
pátrám s
veterinářem po
příčině.

škrkavky

Vím, že existuje Toxikologické
informační centrum a mohu tam
zavolat.

měchovci

významé skupiny
parazitů

tasemnice

klíšťata

VNĚJŠÍ
PARAZITÉ

blechy

čokoláda

ušní svrab
ethylenglykol (v chladících
kapalinách do aut)

POKOUSÁNÍ
PSEM

co dělat, kdy

NEJČASTĚJŠÍ
OTRAVY PSŮ

antikoagulační rodenticidy
(návnady na potkany a
myši, které způsobují
poruchy srážlivosti krve)

znám životní cyklus
blech
Vím, že přítomnost
původce ušního
svrabu (strupovky
ušní) není
veterinární lékař
schopen na 100 %
vyloučit.

nechuť k jídlu,

Pokud si představím psím zadeček
jako ciferník hodin - tak jsou v poloze

Kde je u psa najdu?

PARANÁLNÍ
VÁČKY

Vyprazdňovat je,
pokud pes nemá s
nimi problémy?

(http://petramalatkova.cz)

Vím, že jednotlivé registry spolu nekomunikují. Jednou z
možností je na základě čipu vystavit Pas zvířete v
zájmovém chovu. Ten jregistruje veterinární lékař, který
ho vydává. Také mohu čip registrovat v co největším
množství registrů.

MOŽNOSTI
OZNAČENÍ PSA

Jak se u psa
mohou
projevovat
problémy s
paranálními
váčky?

odběr anamnézy
(veterinární lékař
se mě vyptává)
klinické vyšetření
vyšetření moči
diagnostickým
proužkem a
měření hustoty
refraktometrem

VÍM O
KAŽDOROČNÍ
PREVENCI

Z hlediska rychlého nalezení psa se
odvědčuje kombinace telefonního čísla na
obojku, čipu a Pasu zvířete v zájmovém, který
je registrovaný veterinářem.

Když uvidím, že pes
má některý z těchto
problémů, tak...

Mám fajn veterináře
pro svého psa
Vím o
veterinárních
specialistech.

petramalatkova.cz

MÁM PRO
PSA DOBROU
VETERINÁRNÍ
PÉČI

RELEVANTNÍ
ZDROJ
INFORMACÍ

DRÁPKY

Vím, jak se na
návštěvu u
veterináře připravit.

vzteklina
leptospiróza

ZOONOZY - NEMOCI
PŘENOSNÉ ZE ZVÍŘAT
NA ČLOVĚKA
KDY VYHLEDAT
POHOTOVOST

UMÍM ZMĚŘIT
SVÉMU PSOVI
TEPLOTU

pes má u zadečku bouličku
tzv. sáňkuje - sedí na zadku a jezdí po zemi
olizuje si zadeček

Vyhledám veterinárního lékaře, ten posoudí naplňění
váčků i sekret, nutnost výplachu či léčby, nikdy
nenechám váčky vyprazdňovat v psím salónu - vím, že
toto ošetření patří do rukou veterináře.

chodit na krácení k veterináři

naučit se drápky
krátit

koupit si dobré kleště

vědět, jak drápek nezastřihnout
pamatovat na palec na hrudní
končetině a pokud pes má, tak
i na paspárky

echinokokóza
larvální toxokaróza

pes si nechce nechat sáhnout na tlamu.

číslic 4 a 8.

NE

čipování

Česká společnost
veterinárních stomatologů

Žvýkání předmětů,

klívie

Mám psa čipovaného, očkovaného proti vzteklině
až po vystavení Pasu zvířete v zájmovém chovu.

Česká asociace
veterinárních
lékařů malých
zvířat

Zbystřím. Může to být příznak špatné funkce ledvin hlavně u starších psů.

Možné projevy
bolestivosti zubů :

oleandr

CESTOVÁNÍ DO
ZAHRANIČÍ

Komora veterinárních
lékařů malých zvířat

zápach z tlamy

ZUBY

diffenbachie

Je možné napsat telefonní číslo na obojek psovi.
Člověk, který psa s číslem najde, často na telefonní
číslo opravdu zavolá.

Vím, že důkladné odstranění zubního kamene a
ošetření zubů se dá provést jen v anestezii, s
vyhotovením rentgenu. Před anestezií je potřeba
odebrat krev a zhodnotit funkci ledvin a jater.

odstranění

zubní kámen

Znám možnosti,
jak veterinář
může psí
zvukovod vyšetřit.
:

UŠI

čištění zubů

tzv. nimrání v jídle,

rostliny jedovaté pro psy

Do zemí mimo EU si ověřím
všechny požadavky (např.
odčervení)

prevence

Do zvukovodu
psa nikdy
nezasouvám
vatové tyčinky.

hrozny i rozinky

potraviny
jedovaté pro psy

Pokud si štěně poraní nebo zlomí
dočasný zub - vyhlededám veterináře.
To samozřejmě udělám i u dospělého
psa.

štěněčí zuby

Pes zvrací pěnu, hodně sliní,
zrychleně a namáhavě dýchá
(riziko torze žaludku, především
u velkých plemen psů).
Fenka má výtok z
pochvy - riziko zánětu
dělohy (pyometra).
Pes nebo fenka se snaží močit a nejde to (riziko
ucpání močové trubice u samců, u obou pohlaví
selhání ledvin).

Oblast zadečku
pohledem občas
zkontroluji.

