Cii...rosn´.

Wszystko, co powiniene wiedzie! o swoim m"odym piesku.

telekarma.pl

telekarma.pl

Mi"o ! do psów jest
podstaw# naszej filozofii.
Kto , kogo kochasz,
jest zawsze w centrum Twojej uwagi.
Pedigree® kocha psy!
Du$e i ma"e, rasowe i kundelki.
Psy kochane to psy,
o których wiemy wszystko.
Znamy ich potrzeby i wymagania,
wiemy, kiedy s# smutne,
a kiedy chc# si% bawi! i psoci!.
I je li jest na wiecie
co wspanialszego ni$ szczeniak,
chcieliby my to zobaczy!!

Psy gór#.
telekarma.pl

t e4l e k a r m a . p l

Witaj
w domu!

Przybycie szczeni´cia do domu jest bardzo radosnym wydarzeniem. Przyjmujecie Paƒstwo
nowego cz∏onka rodziny. B´dzie wierny, ufny i przez wiele lat przysporzy mnóstwa szcz´Êliwych chwil.
Nie ma w tym nic dziwnego, ˝e chcecie mu daç wszystko, co najlepsze.
Nasza ksià˝eczka ma na celu u∏atwiç w∏aÊcicielom psów opiek´ nad ich czworono˝nymi
przyjació∏mi. Powsta∏a ona w oparciu o wiedz´ i doÊwiadczenie osób pracujàcych w Centrum ˚ywienia
Zwierzàt Domowych Waltham® w Anglii. Jest to miejsce, w którym przebywa wiele psów, ˝yjà tam w
domowych warunkach, majà swoich opiekunów, bawià si´ i uczà. My tak˝e wiele si´ od nich uczymy.
Dzi´ki naszej wieloletniej obserwacji staliÊmy si´ ekspertami w ˝ywieniu i opiece nad szczeni´tami.
To w∏aÊnie dla nich stworzyliÊmy bardzo szerokà ofert´ jedzenia, bo tak jak dzieci, m∏ode pieski
nie lubià monotonii. Mamy nadziej´, ˝e zawarte w naszej ksià˝eczce rady przydadzà si´ Paƒstwu
i sprawià, ˝e opieka nad ma∏ym pieskiem b´dzie ∏atwa i przyjemna.
Szcz´Êliwe dzieciƒstwo szczeniaków ma smak Pedigree®.

telekarma.pl
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zadomowienie
Moment wprowadzenia nowego szczeni´cia do domu jest ekscytujàcy dla ca∏ej rodziny. Ale jeÊli
prze˝yliÊcie Paƒstwo kiedyÊ przeprowadzk´ wiecie, ˝e przyzwyczajenie si´ do nowego otoczenia
zabiera sporo czasu. Tak samo jest w przypadku Waszego szczeni´cia. Poni˝ej podpowiadamy, jak
mo˝na sprawiç, aby czu∏o si´ dobrze i bezpiecznie.

spotkanie z domownikami
Ka˝dy domownik b´dzie chcia∏ zajàç si´ pieskiem, zw∏aszcza dzieci. Jest to zupe∏nie naturalne.
Nale˝y jednak daç szczeniaczkowi mo˝liwoÊç stopniowego poznania nowego miejsca. Najlepiej
poczàtkowo trzymaç go w jednym pomieszczeniu, a gdy si´ ju˝ z nim oswoi, stopniowo zwi´kszaç mu
dost´p do wi´kszej przestrzeni. W ten sposób piesek ∏atwiej przyzwyczai si´ do nowych warunków.

kàcik do spania
Zabranie szczeni´cia ze sobà do ∏ó˝ka jest bardzo mi∏e, trzeba jednak myÊleç z wyprzedzeniem.
Spanie razem z nim stanie si´ mniej przyjemne, gdy s∏odki szczeniaczek przeistoczy si´ w du˝ego,
doros∏ego psa, a starych przyzwyczajeƒ trudno b´dzie si´ wyzbyç. Co wi´cej, pieskowi trzeba pomóc
zrozumieç, jakie jest jego miejsce w hierarchii domowników. Na poczàtek wi´c najlepiej postawiç
odpowiednie pos∏anie albo po prostu tekturowe pude∏ko na boku i wy∏o˝yç je starym kocem lub
r´cznikiem. Na kilka pierwszych nocy dobrze jest pod koc pod∏o˝yç termofor z ciep∏à wodà, który
zwi´kszy poczucie bezpieczeƒstwa szczeni´cia. Twardsze legowiska z tworzywa sztucznego sà równie
dobrym rozwiàzaniem dla m∏odych psów. Sà ∏atwe do mycia i trwa∏e. Radzimy nie u˝ywaç worków z
grochem ani koszyków wiklinowych, poniewa˝ szczeni´ta majà tendencje do gryzienia wszystkiego, co
znajduje si´ w ich zasi´gu i takie legowisko mog∏oby okazaç si´ dla nich niebezpieczne.
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kojec na dworze
Nie ma nic z∏ego w tym, aby piesek spa∏ na dworze w kojcu i swojej budzie. Wi´kszoÊç psów ma
sierÊç pozwalajàcà przystosowaç si´ do zmiennych temperatur. Niemniej przeniesienie z domowego
ciep∏a na dwór mo˝e byç dla psa pewnym szokiem. Dlatego jeÊli szczeniak ma mieszkaç od poczàtku
na dworze, nale˝a∏oby go nabyç wiosnà lub wczesnym latem i poradziç si´ w tej sprawie lekarza
weterynarii. Poczàtkowo piesek mo˝e p∏akaç. Prosz´ si´ nie poddawaç, szybko przyzwyczai si´ do
swojego w∏asnego mieszkania. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e pies potrzebuje wi´cej ni˝ jedzenia i
miejsca do spania. Codzienny kontakt z cz∏owiekiem oraz innymi psami jest mu równie potrzebny
jak pe∏na miska i wygodne legowisko. Im wi´cej czasu sp´dzimy z naszym ma∏ym szczeniakiem tym
wi´kszà pociech´ b´dziemy mieli z doros∏ego psa.

coÊ do jedzenia i picia na powitanie
Czasami podró˝ do nowego domu mo˝e byç m´czàca dla ma∏ego psa. Dlatego po przybyciu do
swojego nowego domu, piesek powinien dostaç powitalny posi∏ek. Nale˝y równie˝ daç mu chwil´
spokoju po to, ˝eby przyzwyczai∏ si´ do nowej sytuacji oraz spokojnie zjad∏ i napi∏ si´ po podró˝y.
Nale˝y tak˝e dbaç, aby mia∏ on stale dost´p do Êwie˝ej i czystej wody. Nawet najmniejszy ubytek jej
zawartoÊci w organizmie mo˝e byç niebezpieczny dla szczeni´cia.
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Dzi´ki wiedzy i doÊwiadczeniu osób pracujàcych w Centrum ˚ywienia Zwierzàt Domowych
Waltham® w Anglii, poznaliÊmy dok∏adnie potrzeby ˝ywieniowe psów. Z przyjemnoÊcià podzielimy
si´ z Paƒstwem wiedzà na temat upodobaƒ naszych czworono˝nych przyjació∏.

˝ywienie
zalety gotowego jedzenia
Po˝ywienie, które dostaje pies powinno byç kompletne, czyli powinno zawieraç wszystkie
niezb´dne sk∏adniki od˝ywcze: mi´so b´dàce êród∏em bia∏ka, produkty zbo˝owe dostarczajàce
energii, kwasy t∏uszczowe zapewniajàce zdrowà i lÊniàcà sierÊç oraz sk∏adniki mineralne
wzmacniajàce koÊci i z´by.
Jednak skomponowanie w warunkach domowych kompletnego, a zw∏aszcza zbilansowanego
posi∏ku, który zawiera∏by odpowiednie proporcje wszystkich sk∏adników jest niezwykle trudne, a jego
przyrzàdzenie poch∏ania wiele czasu i energii.
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zmiana pokarmu na gotowy
Gdy szczeni´ ma oko∏o 6 tygodni, mo˝na zaczàç stopniowo karmiç go sta∏ym pokarmem. Poczàtkowo
najlepiej wprowadzaç jak najmniej zmian i przez kilka tygodni od˝ywiaç szczeni´ tym samym rodzajem
jedzenia. Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e system trawienny psów funkcjonuje inaczej ni˝ u cz∏owieka.
Wszelkie gwa∏towne zmiany diety mogà zak∏óciç jego prawid∏owe funkcjonowanie. Podobnie jak ma∏e
dzieci, które potrzebujà czasu, aby si´ przyzwyczaiç do innego jedzenia ni˝ mleko, tak samo Paƒstwa pies
przy ka˝dej zmianie rodzaju ˝ywienia musi mieç okres przystosowawczy.
Podobna sytuacja pojawia si´, gdy piesek poczàtkowo karmiony by∏ pokarmem przygotowywanym
w domu, a my chcemy podawaç mu pokarm gotowy. Wówczas, nowy pokarm nale˝y przez kilka dni
stopniowo wprowadzaç do codziennej diety. Pierwszego dnia podajemy 75% jedzenia domowego i
25% jedzenia gotowego. Podobnie post´pujemy drugiego dnia. Trzeciego dnia podajemy 50% jedzenia
domowego i 50% jedzenia gotowego. Podobnie post´pujemy czwartego dnia. Piàtego dnia mo˝na zaczàç
dawaç psu 100% gotowego jedzenia, które dostarcza wszystkie sk∏adniki od˝ywcze w odpowiednich
proporcjach.
Zmiana miejsca lub diety mo˝e spowodowaç niestrawnoÊç objawiajàcà si´ biegunkà lub wymiotami.
W takim przypadku, nale˝y opuÊciç dwa karmienia i zostawiç psu tylko wod´ do picia. Nale˝y te˝
niezw∏ocznie skontaktowaç si´ z lekarzem weterynarii. W zale˝noÊci od wieku i stanu psa podejmie
on decyzj´ o dalszych krokach - lekach, diecie itp. U bardzo m∏odych psów w niektórych przypadkach
szybka interwencja jest konieczna, gdy˝ nawet krótkotrwa∏e odwodnienie wywo∏ane ostrà biegunkà lub
wymiotami mo˝e bardzo zagra˝aç zdrowiu zwierz´cia. Kiedy objawy ustàpià stopniowo wraca si´ do
jedzenia które pies dostawa∏ przed wystàpieniem dolegliwoÊci albo stosuje si´ pokarm zalecony przez
lekarza.

od szczeni´cia do psa doros∏ego
Psy osiàgajà dojrza∏oÊç w ró˝nym wieku, w zale˝noÊci od wielkoÊci i rasy. Wykres przedstawiajàcy
krzywe wzrostu, zamieszczony na nast´pnej stronie, u∏atwi Paƒstwu ustalenie, kiedy ten moment nastàpi
dla Waszego psa.
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Psy ras olbrzymich
przechodzà na karm´
Pedigree®
dla psów doros∏ych
w wieku 20 miesi´cy
(polecamy karm´
Pedigree® Adult MAXI)

Dla d∏u˝ej dorastajàcych
szczeniàt ras du˝ych
i olbrzymich polecamy
karm´ Pedigree® Junior MAXI

20
19

18

Psy ras du˝ych
przechodzà na karm´
Pedigree®
dla psów doros∏ych
w wieku 16-19 miesi´cy
(polecamy karm´
Pedigree® Adult MAXI)

17
16
15

Psy ras Êrednich
przechodzà na karm´
Pedigree®
dla psów doros∏ych
w wieku ok. 15 miesi´cy
(polecamy ca∏à gam´
karmy Pedigree® Adult)

14

WIEK W MIESIÑCACH

13
12

Psy ras ma∏ych
przechodzà na karm´
Pedigree® dla psów
doros∏ych w wieku ok. 12
miesi´cy (polecamy karm´
Pedigree® Adult MINI w
dwóch smakach:
z jagni´cinà lub z drobiem)

11

10
9

Psy ras miniaturowych
przechodzà na karm´
Pedigree®
dla psów doros∏ych
w wieku ok. 9 miesi´cy
(polecamy karm´ Pedigree®
Adult MINI
w dwóch smakach:
z jagni´cinà
lub z drobiem)

8
7
6

5

Zacznij
podawaç karm´
Pedigree®
Junior w wieku
ok. 4 tygodni

4

3
2
1

0
0

MINIATUROWE
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MA¸E

12

ÂREDNIE

25

DU˚E

PRZYBLI˚ONA WAGA DOROS¸EGO PSA (kg)

45

OLBRZYMIE

rasy miniaturowe
AUSTRALIJSKI SILKY TERIER
AUSTRALIJSKI TERIER
BICHON FRISE
CHARCIK W¸OSKI
CHIHUAHUA
CHI¡SKI GRZYWACZ
ENGLISH TOY TERIER
GRYFONIK BRUKSELSKI

rasy ma∏e
AMERYKA¡SKI COCKER SPANIEL
BASENJI
BEDLINGTON TERIER
BORDER TERIER
BOSTON TERIER
BULDOG FRANCUSKI
CAIRN TERIER
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL

rasy Êrednie
AMERYKA¡SKI SPANIEL WODNY
ANGIELSKI SPRINGER SPANIEL
AUSTRALIJSKI KELPIE
BASSET GRYFON
BEAGLE
BORDER COLLIE
CANAAN DOG
COCKER SPANIEL (ANGIELSKI)
ELKHOND
FIELD SPANIEL
FI¡SKI SZPIC
FOXHOUND
GLEN OF IMAAL TERIER
JAMNIK

rasy du˝e
AIREDALE
ALASKAN MALAMUTE
BASSET HOUND
BERNE¡SKI PIES PASTERSKI
BOKSER
BOUVIER DES FLANDRES
BRIARD
BULDOG
CHART
CHART AFGA¡SKI
CHESAPEAKE BAY TERIER

JAMNIK (MINIATUROWY)
JAPO¡SKI CHIN
KING CHARLES SPANIEL
MALTA¡CZYK
MA¸Y PINCZER
NORFOLK TERIER
NORWICH TERIER
PAPILLON

PEKI¡CZYK
PINCZER (MINIATUROWY)
PINCZER NIEMIECKI
POMERANIAN
PUDEL
SCHIPPERKE
SHIH TZU
SPANIEL TYBETA¡SKI

DANDIE DINMONT TERIER
FOKSTERIER
JACK RUSSEL TERIER
JAPO¡SKI SZPIC
LAKELAND TERIER
LHASA APSO
MANCHESTER TERIER
MOPS

OWCZAREK SZETLANDZKI
PUDEL (MINIATUROWY)
SZNAUCER (MINIATUROWY)
TERIER SZKOCKI
TERIER TYBETA¡SKI
TERIER WALIJSKI
WEST HIGHLAND WHITE TERIER

KERRY BLUE TERIER
NORWESKI BUHUND
OWCZAREK SZKOCKI COLLIE
(KRÓTKOW¸OSY / G¸ADKOW¸OSY /

SKYE TERIER
SPANIEL BRETO¡SKI
STAFFORDSHIRE BULTERIER
SUSSEX SPANIEL
SYBERYJSKI HUSKY
SZNAUCER
SZPIC WILCZY
TERIER IRLANDZKI
WALIJSKI SPRINGER SPANIEL
WHIPPET

D¸UGOW¸OSY)
PIES FARAONA
PINCZER
PORTUGALSKI PIES WODNY
PULI
SALUKI
SAMOYED
SHAR-PEI
SHEBA INU

CHOW CHOW
CLUMBER SPANIEL
CURLY-COATED RETRIEVER
DALMATY¡CZYK
DEERHOUND
DOBERMAN
ESTRELA MOUNTAIN DOG
GOLDEN RETRIEVER
HOVA WART
IBIZIAN HOUND
IRLANDZKI SPANIEL WODNY

rasy olbrzymie
BERNARDYN
BLOODHOUND
BULLMASTIFF
DOG NIEMIECKI

telekarma.pl

DOGUE DE BORDEAUX
DU˚Y PIES PIRENEJSKI
KOMONDOR
LEONBERGER

WELSH CORGI (PEMBROKE)
YORKSHIRE TERIER

JAPO¡SKI AKITA
LABRADOR RETRIEVER
MUNSTERLANDER DU˚Y
OWCZAREK BELGIJSKI
OWCZAREK MAREMMA
OWCZAREK NIEMIECKI
OWCZAREK STAROANGIELSKI
OTTERHOUND
POINTER
PUDEL (DU˚Y)
RETRIEVER G¸ADKOW¸OSY

RHODESIAN RIDGEBACK
ROTTWEILER
SETER ANGIELSKI
SETER IRLANDZKI
SZNAUCER (OLBRZYMI)
W¢GIERSKI VIZSLA
W¸OSKI SPINONE
WY˚E¸ WEIMARSKI

MASTIFF
NEAPOLITA¡SKI MASTIFF
NOWOFUNLAND
OWCZAREK ANATOLIJSKI

OWCZAREK KAUKASKI
WILCZARZ IRLANDZKI
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nowe suche jedzenie Pedigree®
Nawet najlepiej zbilansowane pod wzgl´dem od˝ywczym, ale ma∏o smakowite jedzenie gotowe
nie jest dobrym rozwiàzaniem dla psów.

Dlatego w nowym, udoskonalonym suchym jedzeniu

Pedigree postawiliÊmy przede wszystkim na popraw´ smakowitoÊci produktu, przy zachowaniu
®

precyzyjnie opracowanego sk∏adu. Jeszcze wi´kszà atrakcyjnoÊç smakowà uzyskaliÊmy dzi´ki wprowadzeniu dwóch rodzajów granulek o ró˝nej teksturze i kszta∏cie:
- mi´sne, soczyste kawa∏ki to êród∏o bia∏ka wysokiej jakoÊci, niezb´dnego do utrzymania
mocnych mi´Êni;
- chrupiàce krokieciki z delikatnym mi´snym nadzieniem to êród∏o naturalnego b∏onnika,
wspomagajàcego prac´ jelit.
Dodatkowo zwi´kszyliÊmy iloÊç tłuszczu pokrywajàcego suche granulki, dzi´ki czemu produkt
został wzbogacony w energi´, a jednoczeÊnie stał si´ atrakcyjniejszy smakowo. Do receptury
suchego jedzenia Pedigree® wprowadziliÊmy wyciàg z wàtroby, który jest szczególnie korzystny dla
psów z obni˝onym apetytem.
Udoskonalone smakowo suche jedzenie Pedigree® z du˝ym sukcesem przeszło przez ró˝norodne
testy przeprowadzane w grupach panelowych oraz u prywatnych właÊcicieli psów.
JesteÊmy pewni, ˝e ofiarowujemy psom najwy˝szej jakoÊci jedzenie, które jest nie tylko pyszne,
ale i zdrowe!
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na dobry poczàtek
Szczeni´ta, ze wzgl´du na swój szybki wzrost, potrzebujà posi∏ków bogatych w substancje
od˝ywcze, aby ich organizm móg∏ otrzymaç wszystko czego potrzebuje do w∏aÊciwego wzrostu i
rozwoju. Takie w∏aÊnie jest Pedigree® Junior - delikatne i po˝ywne jedzenie dostosowane do potrzeb
rosnàcego psa, które zawiera:
• wysokà iloÊç bia∏ka, gwarantujàcà prawid∏owy rozwój mi´Êni,
• w∏aÊciwe proporcje wapnia i fosforu zapewniajàce prawid∏owy rozwój koÊci i z´bów,
• przeciwutleniacze, pomagajàce chroniç m∏ody organizm w okresie intensywnego wzrostu,
• starannie dobrany, naturalny b∏onnik zapewniajàcy zdrowie uk∏adu pokarmowego,
• specjalne granulki, aby stymulowaç gryzienie i ˝ucie zapewniajàc zdrowie z´bów,
• nienasycone kwasy t∏uszczowe zapewniajàce lÊniàcà sierÊç.

gdy pies jest doros∏y
Po zakoƒczeniu etapu wzrostu potrzeby ˝ywieniowe psa zmieniajà si´. Doros∏y pies potrzebuje
mniej bia∏ka i energii w porównaniu ze szczeniakiem. Poniewa˝ zmienia si´ jego zapotrzebowanie
energetyczne i tempo metabolizmu, dostarczane mu po˝ywienie nie musi ju˝ byç tak kaloryczne, jak
po˝ywienie dla szczeni´cia (chyba, ˝e pies trenuje lub pracuje). Pedigree® dla psów doros∏ych to w pe∏ni
zbilansowany i kompletny pokarm dla dojrza∏ego organizmu psa, zawierajàcy wszystkie potrzebne psom
sk∏adniki od˝ywcze. Na kolejnych stronach zapoznacie si´ Paƒstwo z niezwykle bogatà gamà produktów
Pedigree®, dostosowanà do potrzeb ka˝dego psa.

telekarma.pl
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Pedigree® MINI
Jedzenie suche dla
ma∏ych psów do 10 kg,
w dwóch smakach:
z jagni´cinà oraz z
drobiem
400 g, 2 kg, 12 kg

Pedigree® Adult

Pedigree® Adult Maxi

Pedigree® Senior

Jedzenie suche dla psów doros∏ych,
w dwóch smakach: z wo∏owinà i
drobiem oraz z drobiem, warzywami
i ry˝em 500 g, 3 kg, 10 kg, 15 kg;
oraz jedzenie mokre w puszkach
1200g i 400g: z wo∏owinà, z
wo∏owinà makaronem i marchewka,
oraz 400g: z kurczakiem i
marchewkà

Jedzenie dla doros∏ych
psów du˝ych ras,
z wo∏owinà i warzywami
3 kg, 10 kg, 15 kg

Jedzenie dla psów
powy˝ej 8 roku ˝ycia,
z drobiem i ry˝em
2,5 kg, 12 kg; oraz jedzenie
mokre w puszce
o smaku: kurczaka
w delikatnej galaretce

Pedigree®
Light

Pedigree®
Active

Pedigree®
Sensitive

Jedzenie dla
doros∏ych
psów o
zmniejszonej
zawartoÊci
t∏uszczu
z drobiem i
warzywami
12 kg

Jedzenie
dla doros∏ych
psów
aktywnych,
z wo∏owinà
15 kg

Kompletne
jedzenie
dla doros∏ych
psów
z wra˝liwoÊcià
pokarmowà
12 kg

Pedigree® dla
owczarków
niemieckich
Jedzenie
przeznaczone
dla owczarków
niemieckich
12 kg
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Pedigree® dla
jamników
Jedzenie
przeznaczone
dla jamników
12 kg

Pedigree® w saszetkach
W pe∏ni zbilansowane
jedzenie, dost´pne w
trzech smakach:
z wo∏owinà w galaretce,
z kurczakiem i
jagni´cinà w galaretce,
z ciel´cinà, indykiem i
marchewkà w sosie oraz
zestaw saszetek 3+1

Pedigree® Pur - po prostu mi%so!

Pedigree® Pur - po prostu mi%so!

Jedzenie w miseczkach bogate
w mi´so jagni´ce, we flaczki
wo∏owe, w mi´so drobiowe 300g

Jedzenie w puszkach bogate
w mi´so wołowe, w serca
i wàtróbki kurczaka 400g

przysmaki
Stosowanie przekàsek smakowych jest niezwykle wa˝ne w nawiàzaniu i utrzymaniu właÊciwej
relacji pomi´dzy człowiekiem i psem. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e nie powinno si´ ich podawaç psu bez ograniczeƒ! Dobrze dobrane i podawane w prawidłowych iloÊciach przekàski sà doskonałà nagrodà dla psa w trakcie jego nauki i sp´dzania z nim aktywnie wolnego czasu.
To doskonały sposób, aby okazaç psu Twojà miłoÊç!
Pedigree® - przekàski dla smaku:
Light & Tasty Meaty Bites,
Jumbone® Bites, Multi Biscrok®,
Rancho®, Markies®, Rodeo®,
Schmackos®.

Oprócz typowo smakowych przekàsek Pedigree® proponuje równie˝ tzw. przekàski funkcjonalne, stosowane w celu utrzymania właÊciwej higieny jamy ustnej. Tego typu produkty, majàce okreÊlony kształt
i tekstur´, ułatwiajà mechaniczne usuwanie płytki naz´bnej i stymulujà wydzielanie Êliny, która usuwa
resztki pokarmu pozostałe po posiłku. Regularnie podawane gryzaki (2 razy dziennie) wykorzystywane sà w
profilaktyce chorób przyz´bia, których szczególnie wysoki odsetek stwierdza si´ u psów ras małych i miniaturowych. Stosowanie koÊci dentystycznych wymaga przyzwyczajenia psa do tego typu przekàsek, dlatego
optymalnym rozwiàzaniem jest jak najwczeÊniejsze wprowadzenie ich do diety rosnàcego zwierz´cia.
Pedigree® - przekàski dla zdrowia:
Junior Tubos®, Denta Stix™ MINI,
Denta Stix™, DentaRask®.

telekarma.pl
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Mi´dzy 4 a 12 tygodniem ˝ycia szczeni´ przechodzi tak zwany okres socjalizacji, w którym
rozpoczyna poznawanie Êwiata wokó∏ siebie. Wszelkie nowe przedmioty, widoki i dêwi´ki fascynujà
je. Szczeni´ b´dzie liza∏o, próbowa∏o gryêç i bawiç si´ wszystkim. W tym czasie piesek uczy si´
odró˝niaç, co jest szkodliwe, a co bezpieczne, jak te˝ poznaje podstawowe zasady ˝ycia spo∏ecznego.
Im wi´cej szczeni´ zbierze nowych doÊwiadczeƒ w okresie socjalizacji, tym lepiej b´dzie przygotowane
do ˝ycia w wielkim Êwiecie.
– Je˝eli kupujecie Paƒstwo starszego szczeniaka, powinniÊcie si´ upewniç, ˝e mia∏ du˝o
kontaktów z ludêmi i typowymi sprz´tami domowymi, widokami i odg∏osami.
– Pieska mo˝na zabieraç na zewnàtrz jeszcze zanim zakoƒczà si´ podstawowe szczepienia.
Trzymajàc szczeni´ na r´kach, mo˝na je bezpiecznie oswoiç z t∏umem, ruchem ulicznym i Êrodkami
transportu publicznego.

wielki, szeroki Êwiat
Je˝eli planujecie Paƒstwo w przysz∏oÊci wo˝enie psa samochodem, powinniÊcie zaczàç
przyzwyczajaç go do tego jak najwczeÊniej, aby oszcz´dziç mu stresów w póêniejszym wieku. Dobrze
jest co drugi dzieƒ zabieraç pieska na przeja˝d˝ki, poczàtkowo 10-minutowe, a potem stopniowo
coraz d∏u˝sze.
– Szczeniaka nale˝y zapoznaç z dzieçmi w ró˝nym wieku zawsze pod kontrolà osoby doros∏ej.
– Piesek musi si´ nauczyç odpowiedniego zachowania w stosunku do innych psów. Zwykle psy
doros∏e nie wykazujà agresji w stosunku do szczeniàt, ale mogà je karciç przez warkni´cie
lub k∏apni´cie z´bami, jeÊli maluchy zachowujà si´ zbyt ha∏aÊliwie. Prosz´ postaraç si´ nie
interweniowaç - szczeniak musi nauczyç si´, kto jest szefem.
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– Paƒstwa ˝ycie z psem oka˝e si´ du˝o ∏atwiejsze, jeÊli wczeÊnie nauczy si´ on akceptowaç
badania weterynaryjne.
– Pozwólcie, aby ró˝ni ludzie dotykali go i brali na r´ce.

ruch i zabawa
W najm∏odszym wieku szczeni´ zaspokaja potrzeb´ ruchu, bawiàc si´ w domu i ogrodzie.
JeÊli macie Paƒstwo ogród, upewnijcie si´, ˝e piesek nie b´dzie móg∏ si´ z niego wydostaç. Przed
up∏ywem 10 dni od ostatniego szczepienia nie powinien spotykaç si´ z nieznanymi psami, poniewa˝
jest jeszcze nara˝ony na zaka˝enie groênymi chorobami. Dobrze jest jednak pozwoliç mu na kontakty
z psami, o których wiecie Paƒstwo, ˝e sà zdrowe i regularnie szczepione. W wieku oko∏o 13 tygodni
mo˝na szczeni´ zaczàç wyprowadzaç na spacery.

obro˝a i smycz
Do obro˝y psa nale˝y przyzwyczajaç ju˝ od najwczeÊniejszych chwil. Na poczàtek mo˝na
zak∏adaç mu chustk´ lub kawa∏ek tasiemki. Im m∏odszy szczeniak tym ∏atwiej zaakceptuje "to coÊ"
na szyi. Kiedy pies si´ przyzwyczai do obro˝y mo˝na zaczàç przyczepiaç do niej smycz. Na poczàtek
mo˝e to byç kawa∏ek sznurka z którym pies mo˝e biegaç po domu. Nale˝y to potraktowaç jako
form´ zabawy. Dzi´ki takim doÊwiadczeniom kiedy b´dziecie Paƒstwo wychodzili ze szczeni´ciem
z domu, zak∏adanie mu obro˝y i smyczy, nawet je˝eli poczàtkowo nie b´dzie mu si´ to podoba∏o,
b´dzie znacznie mniej stresujàce. OczywiÊcie na pierwszych spacerach piesek b´dzie ciàgnà∏ smycz
- prosz´ si´ tym nie przejmowaç, wszystkie psy to robià. Noszenie obro˝y i smyczy wkrótce stanie si´
dla niego drugà naturà, a konsekwentna nauka pozwoli oduczyç go ciàgni´cia. Dopasowanie obro˝y
trzeba cz´sto sprawdzaç, zw∏aszcza w okresie wzrostu. Je˝eli jest prawid∏owe, pod obro˝´ mo˝na
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swobodnie w∏o˝yç dwa palce. Zbyt luêna obro˝a mo˝e byç przyczynà wypadków, kiedy przestraszony
pies si´ z niej wysunie i wpadnie pod samochód.

zabawa
B´dàc jednoczeÊnie okazjà do ruchu i ogromnà przyjemnoÊcià, zabawa odgrywa podstawowà
rol´ w uk∏adaniu relacji ze szczeni´ciem. To Paƒstwo powinni decydowaç, kiedy zabawa si´ zaczyna i
kiedy koƒczy si´. Nie pozwólcie psu przejàç kontroli. Zbyt brutalne zabawy sà niew∏aÊciwe, poniewa˝
piesek uzna takie zachowanie za dopuszczalne tak˝e w stosunku do obcych osób.
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wychowanie
Psy sà zwierz´tami ˝yjàcymi w grupach o ÊciÊle ustalonej hierarchii. B´dàc w∏aÊcicielami
szczeni´cia, musicie Paƒstwo przejàç rol´ przewodników. Nawet jeÊli trudno w to Paƒstwu uwierzyç,
psu b´dzie to bardzo odpowiada∏o. Aby znaleêç si´ w ludzkiej spo∏ecznoÊci, szczeniak musi si´
dowiedzieç co wolno, a czego nie wolno oraz nauczyç si´ wykonywaç pewne polecenia. Kiedy uczymy
psa, musimy go nagradzaç natychmiast po wykonaniu polecenia. Doskonale nadajà si´ do tego
przysmaki Pedigree®. Je˝eli chwil´ odczekamy, nie b´dzie wiedzia∏, za co go chwalimy. Dok∏adnie ta
sama zasada obowiàzuje nas wtedy, gdy karcimy psa za niew∏aÊciwe zachowanie.

od poczàtku wymagajcie tego, czego oczekujecie
w przysz∏oÊci
To, czego pies nauczy si´ jako szczeni´ b´dzie mia∏o wp∏yw na jego zachowanie przez ca∏e ˝ycie,
dlatego wychowanie zaczyna si´ od pierwszego dnia. Nigdy nie jest za wczeÊnie na nauk´. Ju˝ po
zakoƒczeniu szczepieƒ mo˝na zapisaç si´ z psem na szkolenie, które b´dzie dla niego dobrà zabawà,
a Paƒstwu pomo˝e przezwyci´˝yç trudnoÊci z wyegzekwowaniem pos∏uszeƒstwa.

nauka pos∏uszeƒstwa
Ju˝ w wieku 6 tygodni szczeni´ mo˝na nauczyç wykonywania prostych poleceƒ. Wszyscy
domownicy powinni w∏àczyç si´ w szkolenie pieska i konsekwentnie u˝ywaç tych samych komend.
Ka˝de dobrze wykonane polecenie musi byç nagrodzone, nie nale˝y jednak karaç niepos∏uszeƒstwa,
poniewa˝ szczeniak nie b´dzie wiedzia∏, dlaczego zosta∏ skarcony. Najlepiej pos∏ugiwaç si´ prostymi
s∏owami zawierajàcymi ró˝ne samog∏oski, takimi jak „siad“, „do mnie“, „równaj“ i „zostaƒ“.

telekarma.pl

wskazówki
1 Nigdy nie stosujcie Paƒstwo odes∏ania na miejsce jako kary, bo szczeni´ szybko przestanie
lubiç swoje pos∏anie.
2 Je˝eli piesek nasiusia w mieszkaniu, nie nale˝y
zmywaç pod∏ogi Êrodkami zawierajàcymi amoniak, poniewa˝ ich zapach przypomina zapach
moczu i mo˝e spowodowaç, ˝e szczeni´ ponownie za∏atwi si´ w tym miejscu.
3 Aby pomóc szczeniaczkowi zrozumieç jego miejsce wÊród domowników, po przyjÊciu do domu
najlepiej najpierw przywitaç si´ z ludêmi.

nauka czystoÊci
Najm∏odsze szczeni´ta muszà si´ cz´sto za∏atwiaç. Szybko nauczycie si´ Paƒstwo rozpoznawaç znaki
ostrzegawcze: chodzenie w kó∏ko, siadanie pod drzwiami lub wysy∏anie w∏aÊcicielom szczególnego
spojrzenia. Kiedy dostrze˝ecie Paƒstwo takie zachowanie, trzeba natychmiast przenieÊç malucha na
gazet´. Stopniowo gazet´ mo˝na przesuwaç w kierunku drzwi wejÊciowych, a˝ znajdzie si´ za nimi.
W wybrane miejsce trzeba szczeni´ zanosiç: rano zaraz po przebudzeniu, po posi∏kach, w ciàgu dnia,
kiedy si´ obudzi i tu˝ przed po∏o˝eniem si´ do ∏ó˝ka. Pies wkrótce samodzielnie b´dzie tam chodzi∏.
Mo˝liwe jest równie˝ nauczenie psa za∏atwiania si´ na komend´. Muszà Paƒstwo wymyÊliç sobie jakieÊ
szczególne polecenie, które b´dziecie wymawiaç za ka˝dym razem, kiedy szczeni´ „przymierza si´”.
Gdy tylko za∏atwi si´ we w∏aÊciwym miejscu, trzeba go natychmiast pochwaliç. Nigdy nie wolno karaç
psa za za∏atwienie si´ w nieodpowiednim miejscu - nie skojarzy kary z czynnoÊcià wydalania.
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Oczywiste jest, ˝e b´dziecie si´ Paƒstwo obawiali o zdrowie swojego podopiecznego. Poni˝sze
rady pozwolà zapobiec problemom, zanim do nich dojdzie.

lekarz weterynarii
Nawet je˝eli szczeni´ jest okazem zdrowia, powinniÊcie Paƒstwo udaç si´ z nim do lekarza
weterynarii, gdy tylko do Was trafi. Wizyta mo˝e byç po∏àczona ze szczepieniem i stworzy okazj´
do odpowiedzi na nurtujàce Paƒstwa pytania. PowinniÊcie równie˝ zabieraç szczeni´ do lekarza za
ka˝dym razem, kiedy jest osowia∏e, nie chce jeÊç d∏u˝ej ni˝ jeden dzieƒ, cz´sto wymiotuje lub ma
powa˝nà biegunk´.

zdrowie i higiena
sterylizacja i kastracja
Je˝eli nie planujecie Paƒstwo wykorzystaç swojego psa do rozp∏odu, zalecane jest przeprowadzenie
zabiegu sterylizacji. Niekastrowane samce mogà z wiekiem staç si´ agresywne i majà tendencj´ do
w∏óczenia si´ w poszukiwaniu suk w rui. Suki z kolei przechodzà ruj´ i istnieje ryzyko, ˝e zajdà w
cià˝´. Lekarz weterynarii doradzi Paƒstwu, kiedy nale˝y przeprowadziç zabieg.

odrobaczanie
Wi´kszoÊç szczeniàt zara˝onych jest paso˝ytami ju˝ w momencie urodzenia. Aby szczeniak móg∏
si´ prawid∏owo rozwijaç, nale˝y regularnie zwalczaç paso˝yty. Szczeni´ta powinny byç odrobaczane w
wieku oko∏o 3 tygodni, a nast´pnie co 2 tygodnie do ukoƒczenia 6 miesi´cy. Starsze psy odrobaczamy
najrzadziej co pó∏ roku. Lekarz weterynarii zaleci Paƒstwu preparaty przeciwpaso˝ytnicze.
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pch∏y
Je˝eli zauwa˝ycie Paƒstwo pch∏y, Êlady ukàszeƒ lub pchle odchody na skórze psa, poradêcie si´
lekarza

weterynarii jaki Êrodek przeciw pch∏om b´dzie najodpowiedniejszy dla Waszego pieska.

Kupujàc preparat w sklepie dla zwierzàt, upewnijcie si´, ˝e jest przeznaczony dla szczeniàt. Nawet
je˝eli nie znajdziecie Paƒstwo pche∏ na szczeni´ciu, zaleca si´ stosowanie Êrodków przeciwpchelnych
w otoczeniu. Legowisko psa powinno byç regularnie myte, a materacyk prany. Dost´pne sà preparaty,
które mo˝na stosowaç na pos∏aniu, dywanach i meblach. Pami´tajcie Paƒstwo, aby uwa˝nie
przeczytaç instrukcj´ stosowania.

oczy i uszy
W przeciwieƒstwie do kotów, psy nie bardzo dbajà o swojà higien´. PowinniÊcie Paƒstwo
systematycznie sprawdzaç czy w okolicy oczu lub w uszach nie pojawia si´ wysi´k. Okolice oczu
mo˝na oczyszczaç zwil˝onym wacikiem. Uszy mo˝na przecieraç wewnàtrz delikatnie mi´kkà
chusteczkà. Dobrze jest poradziç si´ lekarza weterynarii co do prawid∏owej techniki tego zabiegu
higienicznego.

∏apy
Je˝eli pies li˝e ∏ap´ lub utyka, coÊ mo˝e byç nie tak. Obejrzyjcie Paƒstwo ca∏à koƒczyn´
pod kàtem skaleczeƒ i sprawdêcie, czy coÊ nie utkwi∏o mi´dzy poduszkami. Je˝eli macie jakieÊ
wàtpliwoÊci, odwiedêcie lekarza weterynarii.

pazury
Tak samo jak paznokcie u ludzi, pazury u psów stale rosnà. Je˝eli pies chodzi w trakcie spacerów
po chodnikach, Êciera je prawdopodobnie na odpowiednià d∏ugoÊç. Je˝eli jednak biega po trawie,
pazury mogà wyrosnàç za d∏ugie i wtedy trzeba je przyciàç. Lekarz weterynarii mo˝e przeprowadziç
ten zabieg lub nauczyç Paƒstwa, jak si´ to robi.
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z´by i dziàs∏a
Szczeni´ta, tak jak dzieci, zmieniajà z´by mleczne na sta∏e, nie przera˝ajcie si´ wi´c Paƒstwo,
gdy Wasz podopieczny zgubi zàb. Psy zaczynajà wymieniaç z´by oko∏o 4-5 miesiàca ˝ycia, a w wieku
6 miesi´cy majà ju˝ wszystkie sta∏e z´by. W tym okresie szczeni´ z przyjemnoÊcià b´dzie gryz∏o buty
i meble, ale mo˝ecie Paƒstwo dostarczyç mu specjalne gryzaki. Kiedy pies ma ju˝ sta∏e z´by nale˝y
go przyzwyczajaç do ich szczotkowania. Starszym psom nale˝y czyÊciç z´by, poniewa˝ odk∏ada si´ na
nich p∏ytka naz´bna, która nie usuni´ta zamienia si´ w kamieƒ i powoduje uszkodzenie dziàse∏ oraz
wypadanie z´bów w starszym wieku. Z tego powodu trzeba jak najwczeÊniej zaczàç przyzwyczajaç
swojego podopiecznego do tej czynnoÊci, u˝ywajàc specjalnej pasty dla psów. Starszym szczeni´tom
- powy˝ej 4 miesiàca ˝ycia - mo˝na podawaç specjalny smako∏yk z serii Denta: Pedigree® DentaStix™
MINI, który pomaga w codziennym utrzymaniu higieny z´bów.

kàpiele
Kàpanie psa jest wskazane tylko wtedy, gdy jego sierÊç jest szczególnie brudna, w celu zwalczania
pche∏ i celach leczniczych. Kàpiel pozbawia w∏osy naturalnej warstwy t∏uszczowej, co sprawia, ˝e
sierÊç staje si´ matowa i mniej chroni przed wodà. Zawsze nale˝y u˝ywaç specjalnych szamponów
dla psów, poniewa˝ te przeznaczone dla ludzi wysuszajà skór´ psa.

czesanie
Niektóre psy nie potrzebujà cz´stego szczotkowania, natomiast psy ras o d∏u˝szym w∏osie trzeba
czesaç codziennie. Dbanie o niektóre rodzaje sierÊci wymaga systematycznego trymowania.

wskazówki
Psy li˝à, a nawet gryzà miejsca skaleczone lub podra˝nione. Je˝eli zauwa˝ycie Paƒstwo takie
zachowanie, przyjrzyjcie si´ skórze psa z bliska.
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Centrum ˚ywienia Zwierzàt Domowych WALTHAM®
Prace badawcze prowadzone sà w centrum WALTHAM® od lat szeÊçdziesiàtych i zasadniczo
przyczyni∏y si´ do osiàgniecia obecnego stanu wiedzy na temat ˝ywienia zwierzàt domowych oraz
wprowadzenia na Êwiecie karm gotowych.
W centrum badawczym WALTHAM® pracuje zespó∏ dietetyków, specjalistów od zachowania si´ zwierzàt oraz lekarzy weterynarii, opracowujàcych po˝ywienie, przybory do piel´gnacji i szkolenia psów.
WALTHAM® znane jest powszechnie z badaƒ dotyczàcych ˝ywienia zwierzàt.
Sta∏ym elementem programu badawczego jest poznawanie zale˝noÊci mi´dzy dietà a wzrostem
i rozwojem organizmu zwierz´cia. Symbol WALTHAM® umieszczony na opakowaniach stanowi gwarancj´ najwy˝szej jakoÊci.
Prace prowadzone w oÊrodku WALTHAM® majà jednak znacznie szerszy zasi´g. Badania obejmujà
dziedziny takie jak dietetyka weterynaryjna, ogólnie poj´ta opieka zdrowotna oraz wszystkie zagadnienia zwiàzane z rozwojem psychicznym i zachowaniem si´ zwierzàt. Du˝o uwagi poÊwi´ca si´ coraz bardziej docenianej roli zwierzàt domowych w spo∏eczeƒstwie. Wa˝nym celem oÊrodka WALTHAM® jest sta∏e promowanie Êwiadomego i odpowiedzialnego podejÊcia do zwierzàt towarzyszàcych cz∏owiekowi.

Wszystkie produkty Pedigree® zosta∏y przygotowane w oparciu o wyniki badaƒ prowadzonych
w Centrum Badawczym WALTHAM®.
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www.pedigree.pl
infolinia: 0801 360 460

W ksià˝eczce wyra˝one sà opinie ekspertów z Centrum ˚ywienia Zwierzàt Domowych Waltham® oraz Pedigree®.
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