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PÉâE O PSY

Psí salon krásy 5. díl

Koupání psa
V minulém díle psího salonu jsme vybírali
vhodn˘ ‰ampon pro va‰eho psa, dnes vám poradíme
neménû dÛleÏitou vûc: jak ho správnû pouÏít.

D

obrou koupelí docílíme nejenom
pûkného, ãistotou vonícího koÏichu, ale zároveÀ ze psí srsti odstraníme i pﬁebyteãnou mastnotu, ‰pínu
a bakterie. Jak tedy na to?

daleko hÛﬁe odstranitelné. V zaplstûné
srsti navíc nemÛÏe dojít k dÛkladnému
vymytí ‰amponu, takÏe ten ve psím koÏí‰-

Pﬁíprava psa na koupel
Pﬁedev‰ím u dlouhosrst˘ch a kadeﬁav˘ch
plemen psÛ je velmi dÛleÏité, jak je pﬁed
koupáním pﬁipravíme. Psí srst totiÏ musíme pﬁed samotn˘m ‰amponováním
dÛkladnû vyãesat. Dbáme na to, abychom
kartáãem a hﬁebenem vyãesali mrtvou
srst a odstranili v‰echny uzlíky, chuchvalce a plstûnce. To je velmi dÛleÏité, protoÏe voda by pﬁípadné plstûnce je‰tû více
stáhla, a tak by byly po ‰amponování
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DÛkladné namoãení srsti
pﬁed aplikací ‰amponu

ku zÛstává. V praxi jsem se jiÏ nejednou
setkala s tím, Ïe majitel zacuchané zvíﬁe
vykoupal v domnûní, Ïe poté se srst snadnûji rozãe‰e. Vûﬁte: prav˘ opak je pravdou.
Kartáãováním pﬁed koupáním navíc
pomÛÏe odstranit ze srsti rÛzné vûtviãky,
suchou trávu a bláto a zároveÀ mÛÏeme
prohlédnout kÛÏi a najít pﬁípadné parazity, jako jsou blechy a klí‰Èata.

Co budeme potﬁebovat
Po dÛkladném rozãesání nechejte svého
psa trochu odpoãinout, a vûnujte tento
ãas pﬁípravû vany a pomÛcek. Na dno
vany je vhodné poloÏit gumovou podloÏku. Pejskovi to potom ve vanû nebude klouzat a v˘raznû mu to zpﬁíjemní
pobyt v ní.
Dále si pﬁipravíme vatu, gumov˘ kartáã,
‰ampon, kondicionér a dostateãné mnoÏství ãist˘ch ruãníkÛ.
Teì také nastává vhodn˘ ãas na umytí
kartáãe a hﬁebene, kter˘m jsme vyãesávali zaprá‰ené a ‰pinavé zvíﬁe. Psa mÛÏeme
vzít na krátkou procházku, aby se pﬁed
koupáním dostateãnû vyprázdnil.

·amponování psa
Postavte psa do vany a zacpûte mu u‰i
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kouskem smotané vaty. Tím zabráníte
vniknutí vody do u‰í. Pokud má vá‰ pes
chronické problémy s u‰ima, mÛÏete na
konec vaty dát trochu vazelíny.
Tím se vata stane opravdu nepropustnou a vy se nebudete muset obávat
um˘t svému psu hlavu a u‰i, aby se mu
tam nedostala voda.
Nyní vezmûte do ruky sprchu a teplou
(ne horkou ) vodou zaãnûte psa namáãet.
Správnou teplotu vody mÛÏete zkusit na
vlastním pﬁedloktí. Pokud bude pﬁíjemná
vám, bude pﬁíjemná i va‰emu psovi. Psa
zaãneme sprchovat na zádech a postupnû
dÛkladnû namoãíme srst na obou jeho
bocích, v‰ech konãetinách a na ocasu. Na
konec si necháme krk a hlavu.
Pﬁed namoãením srsti na hlavû zakloÀte
psu hlavu jemnû dozadu, abyste zabránili vodû v proniknutí do nosu. Nebylo by
to pro psa nic pﬁíjemného! Pokud máte
netrpûlivého nebo bojácného psa, zaãnûte radûji na zadních konãetinách, postupujte velmi klidnû a pomalu a celou dobu
na nûj promlouvejte konej‰iv˘m hlasem.
Vlídné slovo si samozﬁejmû zaslouÏí
i trpûliv˘ a poslu‰n˘ pes!
DrÏte sprchu co nejblíÏe psímu tûlu
a pouÏijte hodnû vody, aby pﬁed aplikací
‰amponu byla srst v‰ude opravdu dÛkladnû namoãená.
KdyÏ je vá‰ pes mokr˘, naneste na nûj
‰ampon (nezapomeÀte na eventuální
naﬁedûní koncentrátu vodou dle návodu)
a pomocí prstÛ nebo gumového kartáãe
ho jemnû vmasírujte do srsti. U psÛ
s dlouhou srstí pouÏijte radûji techniku

chování nebo je opláchnout jen zãásti.
PouÏití kondicionéru není nutné vÏdy,
záleÏí na momentálním stavu, typu
a kvalitû srsti psa.

Osu‰ení psa
Pﬁed vytﬁením ruãníkem mÛÏete pﬁebyteãnou vodu ze srsti vymaãkat rukama
a aÏ následnû pouÏít ruãník. Dlouhosrstá
a kadeﬁavá plemena ruãníkem pﬁíli‰
netﬁete, pouze vodu vymaãkávejte, aby se
srst zbyteãnû nechumlala. NezapomeÀte
psu vyndat vatu z u‰í!

Jak ãasto koupat?
Psu mírnû zakloníme hlavu
a rovnûÏ ji dÛkladnû namoãíme

Oplachování
Spláchnûte psa vodou, podruhé naneste
‰ampon a znovu masírujte srst a kÛÏi
psa, dokud se ze ‰amponu nevytvoﬁí
jemná pûna. Pro dokonalou koupel je
opravdu zapotﬁebí ‰amponování dvakrát zopakovat!
Po druhé aplikaci ‰amponu musíte velmi
dÛkladnû spláchnout skuteãnû ve‰ker˘
pﬁípravek pryã ze srsti. Závûreãné splachování zaãnûte na hlavû. Opût psovi hlavu mírnû zakloÀte, rukou pﬁikryjte oãi
a pﬁidrÏte u‰i dolÛ. Pokraãujte na krku,
zádech aÏ k ocasu, bocích, pod bﬁichem,
na nohách a skonãete na tlapkách. Cel˘
proces by nemûl skonãit dﬁív, dokud ze
srsti nepoteãe ãistá voda. DÛkladné
spláchnutí je opravdu velmi dÛleÏité,
protoÏe zbytky ‰amponu ponechané ve
psí srsti dráÏdí kÛÏi a nutí psa k tomu,
aby se ‰krábal. Nepeãlivû opláchnutá srst
navíc vypadá matnû, je na omak jakoby
zaprá‰ená. Takovou srst je pak velmi
obtíÏné stﬁíhat.
Zlaté pravidlo zní: kdyÏ uÏ máte pocit, Ïe
jste psa opláchli dokonale, udûlejte to
radûji je‰tû jednou!

Jak ãasto psa koupat záleÏí na kvalitû psí
srsti, barvû (jak rychle se u‰piní ), na teplotû a vlhkosti vzduchu prostﬁedí, kde se
pes pohybuje, na poãasí a také na prostﬁedí, ve kterém zvíﬁe Ïije. Je jasné, Ïe
pes, kter˘ tráví pﬁeváÏnou ãást dne v bytû
a venãí se na udrÏovaném trávníku, bude
koupel potﬁebovat ménû ãasto neÏ pes,
kter˘ chodí na dlouhé procházky do pﬁírody, kde mÛÏe probûhnout bahnem, po
pra‰né cestû a podobnû. Pokud pouÏijeme kvalitní psí ‰ampon s odpovídajícím
pH, celého psa dÛkladnû opláchneme
a po koupeli nenecháme prochladnout,
mÛÏeme bez obav koupat tak ãasto, jak to
bude nutné a potﬁebné.
Romana Divi‰ová
Pﬁí‰tû se nauãíme
jak psa su‰it a fénovat.
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Nanesení kondicionéru
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·ampon jemnû vmasírujeme
do srsti pomocí prstÛ

vmaãkávání ‰amponu do srsti, tak jako
kdyÏ perete jemn˘ svetr, aby nedo‰lo
k zacuchání chlupÛ.
NezapomeÀte um˘t dÛkladnû i ta místa, kam se hÛﬁ dostáváte, jako jsou
podpaÏí a vnitﬁní strany zadních nohou. Na hlavû ‰amponujte opatrnû, aby
se ‰ampon nedostal do oãí a nosu,
zároveÀ ale dÛkladnû, tak, aby i zde
byla srst dobﬁe umytá.

Po ‰amponování mÛÏete na srst nanést
kondicionér. Instrukce k jeho aplikaci se
li‰í podle typu v˘robku, a tak je vÏdy
potﬁeba bedlivû proãíst návod na pouÏití
a pﬁesnû se jím ﬁídit. Kondicionéry zvlhãují a o‰etﬁují kÛÏi a srst, zamezují vzniku
statické elektﬁiny a usnadÀují rozãesávání. Ve vût‰inû pﬁípadÛ se aplikují po ‰amponování. Vymaãkejte rukama pﬁebyteãnou vodu ze srsti, aplikujte kondicionér
a jemnû ho koneãky prstÛ vmasírujte do
srsti. Nechejte nûkolik minut pÛsobit
a poté velmi dÛkladnû opláchnûte, dokud
opût nepoteãe ãistá voda. Nûkteré kondicionéry ov‰em lze nechat v srsti bez oplaSVùT PSÒ 6/06
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