
Opieka nad psem 
Żywienie 
Pies musi mieć stały dostęp do świeżej wody. Karmić można karmą suchą, jednak lepszym wyborem będzie karma 

mokra. Pokarm powinien być właściwie zbilansowany i zawierać wysoki procent mięsa. Właściwe będą karmy 

suche tj. Wolf of Wilderness, Lukullus, Brit Care, Acana, Orijen lub karmy mokre tj. Brit ,MAC’s, Wolf of Wilderness, 

Lukullus, Animonda GranCarno. Psa nie wolno karmić kaszą, ziemniakami, słodyczami, szynkami i resztkami  

z obiadu. 

 

Profilaktyka weterynaryjna 

Co roku należy powtarzać szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz chorobom zakaźnym. Dorosłego pieska 

powinno się odrobaczać co 3-6 miesięcy i powtórzyć dawkę w przypadku wystąpienia w kale bądź wymiotach 

pasożytów (białe ziarenka lub nitki). Książeczka zdrowia wydawana jest zwykle na drugi dzień roboczy po adopcji. 

Jeżeli pies został wydany zaraz po kwarantannie i nie jest jeszcze wykastrowany/ wysterylizowany, bądź z innych 

przyczyn nie mógł jeszcze przejść zabiegu, to należy umówić się z na bezpłatny zabieg kastracji/sterylizacji  

w schronisku. 

 

Wyprawka 

Na przyjęcie nowego członka rodziny należy się przygotować. Piesek musi posiadać miseczki, legowisko, 

przystosowane zabawki, karmę, smycz, obrożę/szelki, adresatkę, szampon, szczotkę. 

 

Wychowanie 

Pierwsze dni w nowym domu są dla psa bardzo stresujące. Należy zminimalizować stres, pozwolić psu poznać 

otoczenie i domowników. Okres adaptacyjny, w którym pies zachowuje się bardzo ostrożnie, może trwać nawet 

do dwóch miesięcy. Po tym czasie zachowania niepożądane mogą przybrać na sile i stać się uciążliwe, dlatego 

niezwykle ważne jest, by wprowadzić zasady od pierwszego dnia pobytu pieska w nowym miejscu. Psa najlepiej 

uczyć poprzez zabawę i być wobec niego konsekwentnym (ale nigdy agresywnym – pies nie rozumie naszej złości, 

wystraszony zareaguje instynktownie agresją lub wycofaniem, lecz niczego się nie nauczy). 
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