NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ KUPUJĄC
SZCZENIĘ
Przed podjęciem decyzji o kupnie szczeniaka, warto wiedzieć, czym charakteryzuje się zdrowy
piesek. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że szczenię jest zaniedbane, a nawet chore.
Kupując psa z dużych hodowli, sprawdźmy, jak bliski kontakt miały szczenięta z człowiekiem,
brak tego skutkuje w późniejszym czasie zwiększoną bojaźliwością czy brakiem zaufania do
ludzi.

NA CO SZCZEGÓLNIE MUSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ:
Oczy – błyszczące, bez śladów wycieku ropnego czy śluzowego,
Nos – wilgotny, bez wysięku,
Uszy – czyste, wydzielina świadczy o stanie zapalnym zewnętrznego przewodu słuchowego,
Sierść – błyszcząca, oglądając dokładnie okolicę grzbietu możemy zauważyć pchły lub ich
odchody (czarne ślady, wygląda jak posypane sadzą),
Skóra – wszelkie wyłysienia, łupież, krostki, zaczerwienienia zawsze świadczą o zmianach
chorobowych. Przy podciągnięciu fałdu szyjnego do góry, skóra powinna szybko opaść z
powrotem, jeżeli jest inaczej, szczeniak jest odwodniony,
Brzuszek – jeżeli jest nienaturalnie powiększony możemy mieć podejrzenie, że szczeniak nie
został odrobaczony,
Żebra, kręgosłup - zbyt wyczuwalne świadczą o wychudzeniu,
Zęby – wady zgryzu są ważne u szczeniąt rodowodowych np. tyłozgryz może być przyczyną
wykluczenia z hodowli,
Jądra u psów – oba wyczuwalne w worku mosznowym,
Przepuklina pępkowa – zgrubienie w okolicy pępka, najczęściej nie zagraża życiu zwierzęcia,
Okolica odbytu – czysta, bez śladów kału.

Ponadto:
Szczeniak powinien być wesoły, ufny, skory do zabawy. Jeżeli wybierzemy sobie najbardziej
zadziornego, musimy liczyć się z tym, że będziemy mieć w domu do czynienia z dominantem.
Spokojny szczeniak może być bardziej uległy. Nie zapomnijmy zapytać hodowcy o szczepienia,
odrobaczenie (zawsze powinna być wystawiona książeczka zdrowia przez lekarza weterynarii)
oraz o sposób żywienia malucha. Nagła zmiana diety może być przyczyną wielu kłopotów
(biegunki, niestrawności). A jeżeli nawet zdecydujemy się na zakup szczenięcia chorego czy
zabiedzonego, pamiętajmy, że kiedyś on nam to wynagrodzi swoim przywiązaniem i miłością.
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