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PÉâE O PSY

Psí salon krásy 8. díl

Zplstnatûlá
srst mezi
pol‰táﬁky

Péče o tlapky a drápy
DodrÏování základÛ psí hygieny je velmi dÛleÏité pro udrÏení dobrého zdraví va‰eho
psího miláãka. Patﬁí sem i udrÏování jeho tlapek a drápkÛ v co nejlep‰ím stavu.

Z

kracování drápÛ je velmi dÛleÏitou procedurou, kterou se rozhodnû nevyplácí opomíjet. Zdaleka
nejde jen o to, Ïe dlouhé drápy nevypadají pûknû. Mohou se také stát pﬁíãinou
zdravotních komplikací.

Stﬁíhání drápÛ
Psí drápy jsou velice silné a rostou mírnû zatoãené smûrem dolÛ. KdyÏ jsou
stﬁíhány pravidelnû, zÛstávají krátké
a upravené. Ov‰em kdyÏ pﬁerostou, nutí
psí tlapu k nepﬁirozenému rozevírání
a zpÛsobují tak po‰kození kostí a ‰lach
psí nohy. ChÛze a bûh se pro psa stávají
velmi bolestivou a nepohodlnou záleÏitostí. Pﬁerostlé drápy mohou b˘t rovnûÏ
pﬁíãinou kulhání.
Dlouhé drápy psa se mohou snadno zlomit nebo prasknout a tak dojde k odhalení mûkké a senzitivní duÏiny a nervového zakonãení (dráp je zlomen do Ïivého),
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coÏ je pro psa velmi bolestivé. U mal˘ch
psÛ mají drápy tendenci rÛst dokoleãka,
a tak mohou zaãít zarÛstat zpût do pol‰táﬁku. TotéÏ se mÛÏe dít s drápy na
pát˘ch prstech neboli paspárcích.
Stﬁíhání drápÛ mÛÏeme provádût sami
doma, pokud si netroufáme, mÛÏeme
o tuto sluÏbu poÏádat veterinárního léka-

Pol‰táﬁky podle potﬁeby
maÏeme speciální mastí

ﬁe nebo ve psím salonu. Provádí se speciálními kle‰tûmi, kter˘ se nabízejí v rÛzn˘ch tvarech a velikostech podle síly drápÛ. Drápy je dobré stﬁíhat sice nakrátko,
ale vÏdy tak, aby nedo‰lo k nadmûrnému
krvácení z drápu. Pokud jsou zastﬁihovány pouze koneãky drápu, dochází k prorÛstání nervu dál a dál do drápu, coÏ znemoÏÀuje docílení krátkého, zdravého
drápu, jenÏ pﬁi zastﬁihávání nekrvácí.
U bíl˘ch drápÛ máme situaci ulehãenu
tím, Ïe rÛÏov˘ nerv je snadno vidût, a tak
se mÛÏeme vyvarovat stﬁiÏení pﬁímo do
Ïivého. Kle‰tû umístíme pﬁímo do místa,
kde nerv konãí, a rychle stﬁihneme. Práce
s ãern˘mi drápy je ponûkud obtíÏnûj‰í,
protoÏe nerv není zvenku vidût. Stﬁíháme
tedy po mal˘ch ãástech aÏ do chvíle, kdy
se uprostﬁed nehtu objeví tmavû ãern˘
krouÏek s bílou teãkou uprostﬁed. To je
pro nás signál, abychom se stﬁíháním
pﬁestali. Vût‰ina psÛ má drápy na zadních
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nohách krat‰í neÏ na pﬁedních. Je to dáno
tím, Ïe na zadní tlapky je vyvíjen vût‰í tlak
a síla, takÏe se víc obru‰ují samovolnû.
âas od ãasu je nutné nerv lehce zastﬁihnout, aby se zatáhl zpût a tím nám pﬁí‰tû
umoÏnil krat‰í zastﬁiÏení. Zaãne-li dráp
krvácet, lze toto krvácení zastavit speciálním pudrem zastavujícím krvácení nebo
v domácích podmínkách kukuﬁiãn˘m
‰krobem ãi moukou prstem nanesenou
pﬁímo na stﬁed krvácejícího drápu. Ostré
hrany drápÛ lze také lehce zabrousit
kovov˘m pilníkem na nehty.

Kle‰tû
umístíme do
místa, kde
konãí nerv

Jak ãasto stﬁíhat drápy?
Drápy rostou kaÏdému psu jinak rychle v
závislosti na mnoha faktorech, a tak je
velmi obtíÏné pﬁesnû ﬁíci, jak ãasto by se
mûly krátit. Jedním z faktorÛ ovlivÀujících rÛst drápÛ je povrch, po kterém se
pes pﬁeváÏnû pohybuje. JestliÏe to je vût‰inou tvrd˘ podklad (napﬁíklad beton),
obrousí si drápy sám, pﬁirozenû, a je dost
pravdûpodobné, Ïe nikdy nebude potﬁebovat krácení drápÛ stﬁíháním. Naopak
pes, kter˘ ven témûﬁ nechodí a bûhá
v bytû po mûkkém koberci, bude tuto
proceduru vyÏadovat ãasto. âastûj‰í stﬁí-

hání potﬁebují vût‰inou také malí psi,
jejichÏ tûlesná hmotnost je tak nízká, Ïe
na drápy nepÛsobí dostateãn˘m tlakem
a ty se tím pádem ménû obru‰ují.

Mazání pol‰táﬁkÛ
PﬁeváÏnû v zimním období, kdy se ná‰
pes pohybuje po solí o‰etﬁen˘ch chodnících a silnicích, je vhodné promazávat
pol‰táﬁky psích tlapek speciální mastí
obsahující napﬁíklad vãelí vosk, nebo je
stﬁíkat specielním sprejem urãen˘m
k péãi o vysu‰ené a popraskané pol‰táﬁky.
Tuto péãi nevyÏaduje kaÏd˘ pes, jde opût
o záleÏitost individuální. Nutnost o‰etﬁení posoudíme podle momentálního stavu
pol‰táﬁku, kter˘ snadno zjistíme pohledem a pohmatem. Má-li ná‰ pes pol‰táﬁky suché, drsné ãi dokonce popraskané,
klidnû je promaÏeme i v létû nebo v kteroukoli roãní dobu.

pol‰táﬁky ãasto tvoﬁí zledovatûlé kousky
a srst schraÀuje v tûchto místech sÛl,
coÏ je pro psa opût nepﬁíjemné. V zarostl˘ch tlapkách také snadno uvízne
kousek asfaltu, trn nebo osina, Ïv˘kaãka a jiné dal‰í neãistoty. A naopak ve
vystﬁíhané tlapce vám pes domÛ z procházky nedonese zdaleka tolik prachu,
neãistoty a hlíny.
Pﬁí‰tû: Péãi o u‰i a oãi
Romana Divi‰ová
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Vystﬁíhávání
srsti mezi pol‰táﬁky

Foto Romana Divi‰ová, Barbora Homolková

Srst mezi pol‰táﬁky vystﬁíháváme

Kle‰tû na drápky

Je-li psí tlapa zespodu mezi pol‰táﬁky
zarostlá dlouhou srstí, je vhodné ji opatrnû vystﬁíhat mal˘mi nÛÏkami nebo
nechat u profesionálÛ vyholit elektrick˘m strojkem. Srst mezi pol‰táﬁky totiÏ
velice snadno plstnatí a jistû si dovedete
pﬁedstavit, jak nepohodlné a nepﬁíjemné
musí pro psa b˘t, kdyÏ má mezi pol‰táﬁky
nebo prsty tvrd˘ chuchvalec zplstnatûlé
srsti. Dalo by se to pﬁirovnat k na‰im
nohám, kdyÏ nám mezi prsty v létû uvízne kamínek.
Plstûnce a pﬁebyteãná srst mezi pol‰táﬁky navíc zadrÏují vlhkost, která mÛÏe
pÛsobit podráÏdûní kÛÏe. V zimním
období se navíc na dlouhé srsti mezi
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