Πώς να κάνω μπάνιο το σκύλο μου;
H σημασία της τοπικής δερματολογικής φροντίδας.
Όπως και οι άνθρωποι, τα ζώα χρειάζονται την τοπική φροντίδα για να διατηρείται
το δέρμα τους υγιές. Η συχνότητα του μπάνιου εξαρτάται από την κατάσταση του
δέρματος του ζώου σας, τις δραστηριότητές του και το περιβάλλον που ζει.
Σκύλοι που ζουν μέσα στο σπίτι και μοιράζονται τους ίδιους χώρους με τους
ιδιοκτήτες τους μπορεί να χρειάζονται πιο τακτική φροντίδα και πιο συχνό μπάνιο.
Οι γάτες γενικώς, περιποιούνται πιο πολύ το δέρμα και το τρίχωμά τους, αλλά
δεν ανέχονται ιδιαίτερα το συχνό μπάνιο.

Χρήσιμες συμβουλές για το μπάνιο του σκύλου.
Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, υπάρχουν διάφορες συμβουλές που
μπορείτε να ακολουθήσετε όταν κάνετε μπάνιο το σκύλο σας.
Πριν το μπάνιο:

Εξετάστε το δέρμα και το τρίχωμα
του ζώου σας για σημάδια ξηρότητας,
απώλειας τριχώματος, ερυθρότητας
ή φαγούρας (εάν υπάρχουν τέτοιες
ενδείξεις μπορεί να σημαίνει πως
πρέπει να αλλάξετε το σαμπουάν
που χρησιμοποιείτε)

3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σφουγγάρι για να βρέξετε το τρίχωμα γύρω
από το πρόσωπο ή άλλες περιοχές με δύσκολη πρόσβαση.
4. Απλώστε μικρές ποσότητες σαμπουάν σε διάφορα σημεία του σώματος και κάντε
ελαφρύ μασάζ στο δέρμα και το τρίχωμα σε όλο το σώμα του σκύλου, ώστε
να δημιουργηθεί επαρκής ποσότητα αφρού (διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα
του σαμπουάν για οδηγίες). Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο πρόσωπο, ώστε
να αποφύγετε περιοχές γύρω από τα μάτια, τη μύτη, το στόμα και τα αυτιά.

Προσέξτε ιδιαίτερα
τα πόδια του ζώου σας,
ελέγχοντας ανάμεσα στα
δάχτυλα για κόμπους στο
τρίχωμα, ερεθισμούς στο
δέρμα ή ξένα σώματα,
όπως άγανα (αγκίθες).

Βουρτσίστε απαλά το τρίχωμα, αφαιρώντας τυχόν κόμπους. Εάν χρειαστεί
αφαιρέστε προσεκτικά του κόμπους με ψαλίδι.
5. Αφήστε το σαμπουάν να δράσει για 5 έως 10 λεπτά
(σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας).

Ένας απλός οδηγός για ευκολία στο μπάνιο.
Προαιρετικό: Περιορίστε το σκύλο σε συγκεκριμένο χώρο ή χρησιμοποιήστε ένα
λουρί. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως ο περιορισμός δεν είναι απαραίτητος
για όλους τους σκύλους. Ωστόσο, για εσάς το λούσιμο θα είναι πιο εύκολο
εάν ο σκύλος σας δεν μετακινείτε κατά τη διάρκεια του μπάνιου.

Αυτό επιτρέπει στα συστατικά
του προϊόντος να δράσουν στο δέρμα.
Σε αυτόν το χρόνο μπορείτε
να απασχολήσετε το σκύλο σας
με ένα παιχνίδι ή με τροφή.
6. Ξεπλύνετε πολύ προσεκτικά
το σκύλο σας με χλιαρό νερό.
7. Στεγνώστε το τρίχωμα και
το δέρμα χρησιμοποιώντας
μια πετσέτα.
8. Βουρτσίστε απαλά το τρίχωμα.

1. Συστήνεται το μπάνιο να γίνεται σε ζεστό, άνετο και ήσυχο περιβάλλον.
2. Βρέξτε όλη την επιφάνεια του δέρματος με χλιαρό νερό και βεβαιωθείτε πως
έχει βραχεί και η κάτω επιφάνεια του δέρματος του ζώου (λαιμός, κοιλιά, πόδια).

Συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας για το πόσο συχνά
πρέπει να πλένετε ζώο σας, ειδικά σε περίπτωση
που αντιμετωπίζει δερματολογικά προβλήματα.
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Ζώα συντροφιάς με δερματολογικές παθήσεις ενδέχεται να χρειάζονται πολύ
πιο τακτική δερματολογική φροντίδα (ακόμα και καθημερινή), η οποία μπορεί
να μειωθεί καθώς οι αλλοιώσεις του δέρματος επουλώνονται.

