1. CONSELLS VETERINARIS
BÀSICS PER AL VOSTRE

CADELL

Puc treure a passejar el meu cadell?
Fins que no tingui posades totes les vacunes no podrà sortir
al carrer, perquè l’animal pot agafar-hi malalties greus, sovint
mortals. A la consulta us informarem de quan tindrà les
vacunes al dia.
Està desparasitat contra cucs interns?
Sí, però haureu de desparasitar-lo cada mes fins que faci els
6 mesos i després donar-li xarops o pastilles cada quatre
mesos durant tota la seva vida; si no, podria agafar paràsits
intestinals i/o pulmonars.
Quins productes puc fer servir per prevenir la infecció
per puces?
Com que són animals molt joves, els productes indicats són
esprais (Frontline®, entre altres marques). Els collars no són
aconsellables, perquè el cadell podria menjar-lo i que això li
provoqués una intoxicació
Què li he de donar de menjar?
Ha de menjar tres cops al dia i pinso de bona qualitat (com a
mínim durant el primer any de vida, que és quan es produeix
el gran desenvolupament). Tingueu en compte que el gos
creix durant el primer any en el cas de les races petites i
durant 18 mesos, en el de les grosses. És important que
sempre tingui disponible, tant de dia com de nit, aigua neta i
fresca.
Li puc donar llet?
NO! Els gossos perden la capacitat de digerir un dels
components de la llet, per la qual cosa administrar-los-en els
provoca diarrea. Tots els nutrients que li calguin els obindrà
d’un pinso de bona qualitat. No cal suplementar amb calci ni
altres vitamines.

En cas de pèrdua de l’animal, el propietari haurà de
comunicar-ho a l’AIAC (núm. de telèfon als fulls del microxip).
Recordeu que és obligatori posar-li una placa identificativa.
Així mateix, recordeu que, si canvieu de domicili, telèfon o
altres dades de contacte, cal notificar-ho a l’AIAC per tal
d’actualitzar les dades vinculades al microxip.
Per què esterilitzarem el vostre cadell abans del primer
zel (als 6 mesos)?
En primer lloc, perquè la llei ens hi obliga per reduir la gran
sobrepoblació d’animals que hi ha.
En segon lloc, perquè així disminuïm les probabilitats que les
femelles puguin desenvolupar tumors mamaris quan siguin
adultes, infeccions de matriu o embarassos psicològics; i, en
el cas dels mascles, evitarem problemes de pròstata, fugides
de la llar o alguns tipus d’agressivitat.
Quan he de començar a educar-lo?
Des del moment en què entri a casa. Se li ha de deixar clar
que no pot fer tot el que vulgui. Se li han de marcar algunes
pautes per evitar que es converteixi en un gos desobedient i
fins i tot perillós per a les persones.
També cal acostumar el cadell a tot tipus d’estímuls: que
jugui amb altres cadells, que el toqui tot tipus de gent
(mainada, homes amb barba, persones amb cadira de rodes,
etc.), etc. Així, tindreu un gos sociable i ben adaptat i evitareu
problemes d’agressivitat per la por. I cal acostumar-lo, des
del principi, a passar estones tot sol per estimular-ne la
independència.
Com ens hem de comportar si tenim mainada a casa?
El contacte amb la mainada és un gran avantatge per als
cadells sempre que els adults el supervisin. No s’ha de
permetre que maltractin l’animal i se’ls ha de fer entendre que
no és una joguina.

El puc banyar?
Pot dormir amb nosaltres els primers dies?
El cadell no es podrà banyar fins que porti posades totes les
vacunes dels cadells. La brutícia més grossa es podrà
eliminar amb tovalloletes humides o amb escuma en sec.
Raspallar-lo és una opció o una necessitat?
Sobretot en les races de pèl llarg, és una necessitat. Es
recomana raspallar-lo cada dia perquè s’hi acostumi, així com
raspallar-li les dents per establir una rutina que previngui
problemes dentals.
Porta microxip?
Sí; així, si si l’animal es perd, qui el trobi el pot portar a un
centre veterinari per comprovar si porta xip i informar el
propietari.

Si ho fa, heu de ser conscients que ho voldrà fer per sempre
més. És millor preparar-li una cistelleta en un lloc calent de la
casa (mai a l’aire lliure, perquè podria posar-se malalt i no
descansaria bé).
Per què ha de sortir a passejar?
L’exercici és necessari per expressar conductes canines
normals, millorar la coordinació, mantenir l’organisme en
forma i desenvolupar la relació mascota-propietari. A més a
més, els gossos són animals sociables que no volen estar
sols gaire estona; si no, s’ensopeixen i es frustren i
desenvolupen conductes destructives.

