2. CONSELLS VETERINARIS
BÀSICS PER AL

GOS ADULT

Quan he de vacunar el meu gos?
Quan és adoptat, se li posa la vacuna pentavalent, que
haureu de repetir un cop l’any al vostre centre veterinari.
Li podeu posar la vacuna contra la ràbia quan vulgueu al
vostre centre veterinari i és molt recomanable.
Està desparasitat contra cucs interns?
Sí i heu de desparasitar-lo cada quatre mesos durant tota
la seva vida (en cada canvi d’estació).
Les pastilles s’adquireixen als centres veterinaris.
Està tractat contra puces i paparres?
Nosaltres li posem antiparàsits externs, però haureu
d’aplicar-li esprais o pipetes un cop al mes per prevenir-ne
la infestació. Useu productes comercialitzats en centres
veterinaris.
Què li he de donar de menjar?
Ha de menjar com a mínim dos cops al dia (idealment,
tres); com més qualitat tingui el pinso, millor pèl i salut en
general tindrà el vostre gos. Li haureu de donar la
quantitat que indiqui el fabricant en funció de la mida i el
pes de l’animal. No li doneu menjar del vostre, perquè
faríeu que no vulgués menjar el pinso i s’engreixés. Podeu
donar-li, de tant en tant, una llauna de menjar per a gos,
però sense abusar-ne; igual que amb els premis. Mai no li
doneu ossos!
És important que sempre tingui disponible, tant de dia com
de nit, aigua neta i fresca al seu abast.
Què he de fer perquè no tingui tosca a les dents?
Com hem esmentat, ha de menjar pinso per provocar
l’estímul mecànic de neteja bucal; a més a més, podeu
provar d’acostumar-lo a raspallar-li les dents, estimulant-lo
amb premis. Tanmateix, hi ha gossos que tenen tendència
a l’acumulació de tosca i necessiten neteges bucals
freqüents.
És important tenir cura de les ungles?
Sí. Heu de vigilar que no siguin massa llargues, perquè es
poden clavar a la pell i provocar ferides o anomalies quan
el gos camina.
Podeu portar-lo al veterinari perquè les hi tallin o bé
demanar-ho quan el porteu a la perruqueria canina.
Tindrà zel?
En primer lloc, les úniques que tenen el zel són les
femelles, però com que marxen esterilitzades (sense
ovaris ni matriu), no el tindran. Pel que fa als mascles, no

tindran tan marcat l’impuls de fugir per buscar les femelles,
ni problemes de pròstata. Tot i amb això, tant els mascles
com les femelles podran tenir relacions sexuals.
Ja porta microxip?
Sí. Així, si l’animal es perd, qui el trobi el pot portar a un
centre veterinari per comprovar si porta xip i avisar el
propietari.
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.
Quan puc banyar el meu gos?
Es recomana banyar-lo només quan estigui brut. Com a
màxim, banyeu-lo un cop al mes; si no, podríem provocarli malalties a la pell. Després del bany, sempre s’ha
d’eixugar bé.
Quants cops al dia ha de sortir al carrer?
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.
Es recomanen passejades de com a mínim 15 minuts tres
cops al dia.
Com que és un gos adult, se’l pot educar?
És clar que sí! Però heu de tenir paciència i donar-li temps
perquè s’adapti i ho entengui tot; per això, es recomana
que no se li canviï el nom, si en té, per no provocar-li
confusió. Sobretot, comenceu a introduir pautes des del
primer dia (si pot o no pujar al sofà, on pot fer les seves
necessitats, on ha de dormir...).
Com ens hem de comportar si tenim mainada a casa?
Els adults han de supervisar el contacte SEMPRE. No s’ha
de permetre que la canalla els “maltracti” i se’ls ha de fer
entendre que no són joguines.

