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PÉâE O PSY

Psí salon krásy 9. díl
Samoãisticí
u‰ní kapky
jsou vhodnou
prevencí

Péče o uši a oči
âi‰tûní u‰í a péãe o oãi a jejich okolí patﬁí
k základÛm psí hygieny. Obojí by se mûlo provádût
pravidelnû a nemûlo by se na nû zapomínat.

Z

anedbání péãe v této oblasti totiÏ
mÛÏe vést aÏ k chronick˘m problémÛm, které pﬁedev‰ím v pﬁípadû u‰í mohou mít váÏné následky. Nûkdy
si dokonce vyÏádají aÏ chirurgick˘ zásah.

tíÏe pﬁerÛst v chronická onemocnûní u‰í
a ta se léãí velmi ‰patnû.
Pro pravidelnou domácí péãi, kterou
budeme pﬁedcházet v˘‰e popsan˘m pro-

âi‰tûní u‰í
Zdravé ucho vypadá ãistû, kÛÏe v u‰ním
boltci je lesklá a narÛÏovûlá. Nezapáchá
a nevyluãuje extrémní mnoÏství u‰ního
mazu a ‰píny.
Pes s jiÏ nemocn˘m jedním nebo dokonce obûma u‰ima bude velmi pravdûpodobnû tﬁepat hlavou, naklánût ji na jednu
stranu a snaÏit se u‰i drbat. Pﬁi doteku
bude dávat najevo bolest, objeví se vût‰inou velmi zapáchající v˘tok z ucha, u‰ní
boltec je zapálen˘ a mnohdy i otekl˘.
Pﬁi prvních pﬁíznacích onemocnûní neprodlenû nav‰tivte veterinárního lékaﬁe.
Budete-li s náv‰tûvou otálet, mohou po-
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Vytrhávání srsti z ucha
za pomoci pinzety

blémÛm mÛÏeme jako velmi vhodnou
variantu pouÏít tzv. samoãisticí u‰ní kapky (k dostání ve specializovan˘ch prodejnách s chovatelsk˘mi potﬁebami nebo
u veterinárního lékaﬁe).
Ty se vût‰inou kapou pﬁímo do u‰ního
boltce (v mnoÏství dle návodu), následnû
po dobu cca pÛl minuty u‰ní boltec jemnû masírujeme a nakonec necháme psa
otﬁepat, aby si kapkami a jemn˘m masírováním uvolnûn˘ u‰ní maz z ucha vytﬁepal. Okolí ucha mÛÏeme dále jemnû otﬁít
kouskem vaty a tak odstranit pﬁípadn˘
maz. Není pﬁíli‰ vhodné psu v u‰ích ‰Èourat vatov˘m tamponem, a uÏ vÛbec ne
v místech, kam nevidíme. Tímto zpÛsobem totiÏ mÛÏe dojít ke zbyteãnému
podráÏdûní nebo poranûní ucha, a tak
v pﬁípadû necitlivého zacházení s tyãinkou omotanou kouskem vaty mÛÏeme
nadûlat víc ‰kody neÏ uÏitku.
âetnost ãi‰tûní u‰í je záleÏitostí individuální. ZáleÏí na tom, jak rychle se psu
v u‰ích tvoﬁí u‰ní maz a jestli má dan˘
jedinec sklon k jejich zánûtÛm. Pokud
ano, bude na‰i péãi vyÏadovat ãastûji.
Ideální je pouÏít ãistiã vÏdy pﬁed ‰amponováním. Vût‰inou totiÏ obsahuje malé
procento slabého alkoholu a ucho po
koupeli lépe vysychá, pokud se pﬁes vatu
v u‰ích dovnitﬁ dostala vlhkost.
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Jste-li majitelem psa, kterému u‰i zarÛstají srstí (napﬁíklad pudla, bi‰onka
apod.), musíte kaÏd˘ mûsíc aÏ dva,
v závislosti na rychlosti rÛstu chlupÛ,
srst zevnitﬁ ucha jemnû vytrhat a poté
pouÏít samoãisticí kapky.
To provedete palcem a ukazováãkem
nebo za pomoci speciálních kle‰tiãek,
které lze v domácích podmínkách snadno nahradit pinzetou se zakulacen˘mi,
neostr˘mi hranami. Pﬁed vytrháním lze
do ucha také aplikovat tzv. u‰ní prá‰ek,
kter˘ srst vyrÛstající z ucha jakoby zdrsní a ta potom mezi prsty nebo v pinzetû neprokluzuje a lze ji snadnûji a rychleji odstranit.
Odstranûní srsti z u‰ního boltce je dÛleÏité pﬁedev‰ím proto, Ïe u‰ní maz, kter˘
se v uchu pﬁirozenû tvoﬁí, má tendenci
ulpívat na srsti, a tak se mÛÏe velice
snadno stát, Ïe se v uchu vytvoﬁí „‰punt“,
ucho se uzavﬁe a pﬁestane do nûj proudit
vzduch. Následnû se tam drÏí vlhkost
která b˘vá Ïivnou pÛdou pro kvasinkové
zánûty apod.
Trhat srst z u‰í va‰eho psa byste mûli
pouze, pokud je to nutné k udrÏení jeho
zdravého stavu.

PomÛcky k péãi o oãi a u‰i

Pokud ucho vypadá zdravû a je srstí
zarostlé minimálnû, vytrhnûte pouze ty
nejdel‰í chlupy a vyãistûte ucho samoãisticími kapkami. Trhání srsti z takov˘ch u‰í mÛÏe zpÛsobit podráÏdûní
a spí‰ psovi pﬁitíÏí neÏ uleví. Jakmile je
ov‰em ucho plné chlupÛ, u‰ního mazu
a ‰píny, mûlo by b˘t vytrháno a následnû
vyãi‰tûno.
Nejste-li si jisti, jak˘ zpÛsob péãe o u‰i
va‰eho psa zvolit, poraìte se nejdﬁíve
s veterinárním lékaﬁem. Samotnou péãi
lze také pﬁenechat na nûm nebo profesionálním psím salonu.
K onemocnûním a zánûtÛm u‰í jsou
náchylná pﬁedev‰ím plemena s pﬁevisl˘ma u‰ima, obzvlá‰tû ta chlupatá (napﬁíklad kokﬁi). Vzduch do takového ucha
proudí jen obtíÏnû, a tak je velmi nutné
nejenom pravidelnû dbát o stav ucha
uvnitﬁ, ale také nezapomínat na odstraÀování srsti pﬁed u‰ním boltcem stﬁíháním nebo vyholením (samozﬁejmû
v závislosti na standardu plemene a jeho
typické úpravû). Není také od vûci pﬁevislé u‰i psu ve chvílích, kdy leÏí na boku,
odklápût, aby se usnadnila cirkulace
vzduchu.

Vystﬁíhávání srsti v u‰ích

hlavu psa, jemnû odchlípnete spodní víãko a kápnete.
Není-li s oãima nûco v poﬁádku, b˘vají
zarudlé, zalepené hnisem, slzí nebo mívají modr˘ nebo bíl˘ zákal. JestliÏe trvá
nûjaká zmûna v oku nebo jeho okolí déle
neÏ jeden den, nav‰tivte veterináﬁe.
Bílí a svûtle zbarvení psi mívají nûkdy
tmavé skvrny pod oãima zpÛsobené
kyselostí slz, které z oka vytékají. Pro
zmírnûní tûchto skvrn lze pouÏít nûkter˘ z pﬁípravkÛ nabízen˘ch ve specializovan˘ch obchodech. Tyto pﬁípravky je
ov‰em nutné pouÏívat kaÏd˘ den a to
pﬁesnû dle návodu.
Je také velice vhodné peãovat o srst
v okolí oãí tak, aby do oka nezasahovala
a tím oko nedráÏdila a nenutila k nadRomana Divi‰ová
mûrnému slzení.
Pﬁí‰tû: Jak ostﬁíhat psí tlapku,
aby vypadala pﬁirozenû
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âi‰tûní oãí a jejich okolí

Foto Romana Divi‰ová

K otﬁení ospalkÛ...

...staãí kousek vaty

Oãi svého psa kontrolujte pravidelnû kaÏd˘ den a ãistûte je od hlenÛ (ospalkÛ),
které se mohou drÏet ve vnitﬁních koutcích oãí. To je naprosto normální. K jejich
odstranûní poslouÏí kousek vaty nebo
jemné gázy navlhãené v teplé vodû nebo
speciálních vodiãkách k tomu urãen˘ch
(opût k dostání v chovatelsk˘ch potﬁebách). Lze také pouÏít borovou vodu
zakoupenou v lékárnû. Oko vÏdy ãistûte
od koutku ven a nikdy netﬁete samotné
oko, mohlo by se snadno podráÏdit
a po‰kodit.
Pokud se do oka dostaly nûjaké neãistoty,
napﬁíklad prach, lze je vypláchnout speciálními oãními kapkami pro psy nebo
ophtalmo-septonexem urãen˘m pro lidi
(jednu kapku do kaÏdého oka, dle potﬁeby i nûkolikrát dennû). Tyto pﬁípravky oko
proãistí a pﬁedcházejí podráÏdûní a infekci oãí. Aplikují se tak, Ïe mírnû zakloníte
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