Nuostabu, nepakartojama, vau ..! Ar tokius žodžius girdite, kai žmonės pamato jūsų
augintinį? Išpuoselėtas kailis, nepriekaištinga
šukuosena – įmanoma ir pasiekiama, tereikia
žinių ir nuolatinio rūpesčio. Dalinamės su jumis naudingais patarimais, kaip tinkamai prižiūrėti augintinio kailiuką ir kaip paversti keturkojį draugą tikra podiumų žvaigžde.

Kailio tipai
Kailis gyvūną apsaugo nuo išorinių poveikių ir padeda
palaikyti normalią, pastovią kūno temperatūrą. Be to, gražus, blizgantis kailis rodo gerą augintinio sveikatą.
Šuns kailis paprastai yra sudarytas iš dviejų plauko tipų:
pagrindinis plaukas būna ilgesnis ir šiurkštesnis, o poplaukis arba pavilnė – minkštesnė ir trumpesnė. Kai kurios šunų
veislės poplaukio neturi, pavyzdžiui, trumpaplaukiai taksai.
Beveik visos katės taip pat turi poplaukį. Tankaus poplaukio
katės, pavyzdžiui, britų veislės, šeriasi ištisus metus.
Kailio tipai

Pagal kailio tipą katės ir
šunys skirstomi į trumpaplaukius
ir ilgaplaukius. Kiekvienas kailio
tipas reikalauja skirtingos priežiūros, tačiau atminkite pagrindinę taisyklę: kuo ilgesnis plaukas,
tuo priežiūra yra sudėtingesnė.
Ilgaplaukius šunis ir kates reikėtų
šukuoti kiekvieną dieną, o tuo tarpu trumpaplaukius pakanka pašukuoti kas 2–3 dienas.

Augintinis šeriasi
Gyvūnų šėrimasis – natūralus, nuo sezono, sveikatos
būklės, mitybos bei kitų aplinkybių priklausantis procesas.
Šunys ir katės paprastai šeriasi pavasarį ir rudenį, tačiau namuose auginami gyvūnai daugiau ar mažiau šeriasi nuolat. Patelės dažnai pradeda šertis po rujos, nėštumo
metu ir po jauniklių maitinimo. Pernelyg didelį gyvūno šėrimąsi gali sukelti stresas, parazitai ar sveikatos problemos.
Tačiau įprastai, norint sumažinti augintinio šėrimąsi, tereikia dviejų dalykų:
stiprinti gyvūno organizmą;
šukuoti augintinio kailį.
Šėrimąsi kontroliuoti būtina. Neprižiūrimas kailis praranda sveiką išvaizdą, gali pradėti veltis. Katės dažnai praryja
plaukų gumulėlių, kurie sukelia rimtų sveikatos problemų.

Kodėl svarbu tinkama mityba?
Norint turėti sveiką augintinį, jį būtina šerti visaverčiu
ir subalansuotu maistu. Tik sveiko augintinio kailis bus puikios išvaizdos – nenusilpęs, žvilgantis, tankus.
Balto kailio šunys ypač reikalauja
ypatingos priežiūros, mat rudos dėmės
labai gerai matomos ant tokio kailio.
Net 80 proc. visų šunų ašaroja akys, o
ašarose esantis pigmentas būtent ir nudažo kailį (daugiausia aplink akis, barzdą, letenas) rudai.

Siekiant išvengti šios problemos,
labai svarbu tinkamai parinktas pašaras.
Baltiems arba šviesaus kailio šunims specialiai sukurtas sausas pašaras „Nature‘s
Protection Superior Care White Dogs“.
Tai aukščiausios kokybės pašaras, kurio
visos sudedamosios dalys subalansuotos taip, kad geriausiai patenkintų visus
šunų poreikius. Pagal specialią formulę
sukurtas „White Dogs“ pašaras puoselėja baltą kailį, palaiko sveiką odą ir stiprina imunitetą.
Štai kelios nuotraukos, įrodančios šio produkto poveikį! Visi šunys buvo reguliariai šeriami „White Dogs“ pašaru.

Patarimas: raudoną kailio atspalvį turinčius
šunis, pvz.: špicus, pudelius, taksus, airių
seterius, auksaspalvius retriverius, kolius arba veimarus, rekomenduojama šerti „Nature‘s Protection
Superior Care Red Coat“ pašaru.

Vitaminai ir papildai –
kad kailis blizgėtų
Net ir aukščiausios kokybės maistas
negali užtikrinti, kad gyvūno organizmas
gaus ir pasisavins visus būtinus vitaminus
ir mineralus. Esant vitaminų ir kitų būtinų
medžiagų trūkumui, kailis tampa silpnas ir
daugiau šeriasi. Tinkamai parinkti vitaminai
mažina plaukų slinkimą, stabdo pleiskanų atsiradimą, padeda šėrimosi laikotarpiu.
Vitaminai stiprina kailį, padeda grąžinti jam
blizgesį, tankumą ir sveiką išvaizdą.

„Beaphar Laveta
Super Dog“ kailį
stiprinanti priemonė

„Beaphar Doggy‘s +
Biotin“ papildas šunims

„Nature‘s Protection
Skin & Coat Care“ pašaro papildas katėms

„Nature‘s Protection Faugis
Canine“ papildas šunims

Patarimas: ypač naudinga gyvūno pašarą papildyti įvairiais
aliejais: pvz., menkių kepenėlių aliejumi arba lašišų aliejumi.
Toks papildas itin naudingas kailiui.

Šukavimas
Reguliarus šukavimas padeda šėrimąsi sumažinti iki
minimumo. Šepečiai ir specialios šukos surenka jau atsipalaidavusius, bet kailyje užsilikusius plaukus, kurie greitu
metu turėtų kristi.
Pagrindinės priemonės
kailiui prižiūrėti:
Šepetys – įrankis, kurį privalu
turėti kiekvienam kailinio augintinio šeimininkui. Nuolat šukuodami
augintinį šepečiu išvengsite savėlų,
taip pat maloniai pamasažuosite jam
kūną. Kailiukas mažiau šersis ir labiau blizgės. Šepetį galite pasirinkti plastikinį, medinį arba guminį, su
metaliniais, mediniais, nailoniniais, o
gal nerūdijančio plieno ar paauksuotais šereliais, taip pat mažą kišeninį „Trixie“ dvipusis
arba didesnį itin plačia stačiakam- plastikinis šepetys
nailoniniais ir metaliniais šereliais
pio formos galvute.

„Trixie“ ilgaplaukių šunų medinis
šepetys metaliniais dantukais

Šukos
labiausiai
tinkamos ilgaplaukiams
šunims, nes padeda iššukuoti plauką nuo pat
šaknų. Itin kailiniams augintiniams pravers šukos
„Furminator“. Šis prietaisas
toli gražu nei savo forma,
nei galimybėmis neprimena paprastų šukų. Specialiu įrankiu pašalinsite „Furminator Dog
deShedding“ šunų
ypač daug besišeriančio, šukos
negyvo kailio bei pavilnės. Kailis atrodys
gražiai ir sveikai žvilgės. Tokiu prietaisu
rekomenduojama šukuoti ir trumpaplaukius, ir ilgaplaukius gyvūnus. Taip apsaugosite augintinį nuo savėlų susidarymo,
taip pat nuo plaukų patekimo į skrandį.

„Furminator Cat
deShedding“ kačių
šukos

„Trixie“ dviejų eilių
šukos-grėbliai

„Doggyman“ pešiojamosios šukos

„Trixie“ guminė masažinė
pirštinė sausam kailiui

„Doggyman“ dvipusis guminis
masažinis šepetys

„Trixie“ masažinis
šepetys

Guminė pirštinė tinkamiausia trumpaplaukiams šunims, taip pat tinka katėms, kurios
itin nemėgsta šukavimo. Braukiant per sausą
kailį pašalinami pažeisti bei negyvi plaukai.
Veltinių pjaustytuvas yra skirtas ilgaplaukiams ir trumpaplaukiams tankaus kailio
augintiniams. Juo nesunkiai ir neskausmingai
pašalinsite plaukų sąvėlas. Pašalinus plaukų sąvėlas, gyvūno kailis taps lengviau iššukuojamas
ir gražiau atrodys.
Patarimas: kuo daugiau
pavilnės iššukuosite,
tuo mažiau plaukų iškris.

„Trixie“ veltinių
pjaustytuvas
sąvėloms šalinti

Jeigu katė pati išsilaižo,
ar reikia ją šukuoti?
Katės yra švarūs ir tvarkingi gyvūnai. Didžiąją laiko
dalį jos praleidžia besirūpindamos savo kailio švara, tačiau
jas kaip ir šunis reikia reguliariai šukuoti šepečiu ir šukomis. Jeigu kasdien bent kelias minutes skirsite katės kailiui
šukuoti, jos kailis mažiau šersis ir jame bus mažiau savėlų.
Reguliariai šukuojant katę pašalinamos pleiskanos ir negyva
oda, o kailis tampa sveikas ir blizgus. Be to,
taip stiprinamas žmogaus
ryšys su gyvūnu.

„Trixie“ dvipusis
šepetys nailoniniais-vieliniais šereliais

„Trixie“
dvigubos,
metalinės
šukos medine rankena

Net ir trumpaplaukėms katėms šukavimas
yra naudingas. Nesvarbu, kokio amžiaus yra
jūsų katė, ją pradėti šukuoti niekada ne per
vėlu. Vyresnėms katėms ypač reikalingas kailio būklės palaikymas, kadangi jos jau nebepajėgia to padaryti pačios. Kačiukus taip pat
reikia supažindinti su šukavimu – taip jie nebijos šio proceso, kai paaugs. Trumpaplaukėms
katėms šukuoti naudokite patogesnį šepetį ir
šukas. Šukavimo procesą pateikite katei kaip
pramogą, su daugybe glostymų ir pagyrimų.

Ilgaplaukes kates šukuokite adatiniu
šepečiu ir plieninėmis šukomis. Ilgaplaukes kates reikia pradėti šukuoti nuo galvos, paskui kruopščiai iššukuoti visą kailį.
Patarimas: besilaižydama katė praryja nemažai plaukų. Specialios priemonės ar skanėstai su Malt pasta padės pasišalinti
plaukų kamuoliukams iš skrandžio.

Alergija gyvūnams
Labai dažnai manoma, kad alergiją gyvūnams sukelia kailis, tačiau
tai mitas. Iš tikrųjų alerginę reakciją
sukelia ne kailis, o maži odos gabalėliai, kurie nubyra kartu su iškritusiu
kailiu – pleiskanos. Ašarojančios akys,
čiaudulys, alerginė sloga, astmos priepuoliai, odos bėrimai (dilgėlinė) –
simptomai, galintys pasireikšti,
jei esate alergiški gyvūnams.
Kaip to išvengti?

Būtų puiku, jei
augintinis nesišertų.
Deja, daugiau ar mažiau šeriasi visi gyvūnai ir 100 proc. hipoalerginio gyvūno nėra.
Tačiau Amerikos Kinologų Klubas (AKK) nurodo keletą „nesišeriančio kailio“ šunų veislių. Iš tiesų jie šeriasi, tačiau skirtingai nuo daugelio kitų šunų, nemeta poplaukio ir yra linkę mažiau pleiskanotis. Į šį sąrašą papuola šių šunų veislės:
Bedlingtono terjeras, garbanotasis bišonas, kinų koduotasis,
airių vandens spanielis, keribliūterjeras, Maltos bišonas, pudeliai, portugalų vandens šuo, šnauceriai, airių kviečiaspalvis
švelniaplaukis terjeras ir meksikiečių plikieji šunys.
Įdomu tai, kad alergiją katėms dažniausiai sukelia jų
seilės, tad jūs galite būti alergiški net ir beplaukei katei.

Patarimas: rečiausiai alergines reakcijas sukelia ropliai, tad, jei
esate alergiški gyvūnams, vėžlį laikyti namuose yra saugiausia.

Kaip prižiūrėti namus,
kai augintinis šeriasi?
Gyvūnų šėrimasis – natūralus dalykas, todėl neišvengiamai namuose visur bus pilna plaukų: ant kilimų, baldų,
net ant jūsų rūbų. Valyti namus nuo šuns ar katės plaukų
būtina nuolatos.
Tą itin patogu atlikti specialiais „Lilly Brush“
šepečiais. Tai itin kokybiški, JAV pagaminti šepečiai, kuriuos sudaro plastikinis pagrindas ir nailono
šereliai. Galite pasirinkti mažesnį arba
didesnį šepetį.

Didesniu šepečiu patogiau valyti platesnius paviršius: paltus, baldus, kilimus, patalynę, automobilio sėdynes, mažesniuoju – taip pat lengvai nuvalysite įvairius paviršius.
Tankūs mažojo šepetėlio šereliai itin švariai ir
efektyviai surenka netgi ant megztų audinių susidariusius burbuliukus, pūkelius. Kompaktišką šepetėlį
patogu nešiotis kiekvieną dieną savo rankinėje!
Gyvūnų plaukams nuo įvairių paviršių
valyti galite naudoti ir specialius volelius su
lipniais lapeliais. „Pawise“ volelis lengvai surenka pūkus, gyvūnų plaukus nuo drabužių ir
baldų. Į rinkinį įeina ir 48 lapelių papildymas.
„Pawise“ volelis
plaukams valyti

Patarimas: prieš siurbiant
ant kilimo ar kitų paviršių pabarstykite truputį sodos.
Ji padės ištraukti „įsikibusius“
plaukus, tuomet juos išvalyti
bus lengviau.

TAURO KOKKAI
„Tauro kennel“ veislynas
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