El cadell

(fins 1 any d’edat)
L’Alimentació

Què hem de saber?
 És imprescindible donar-li afecte, una bona nutrició, una
atmosfera saludable i portar-lo amb regularitat a revisions
veterinàries.

 Un raspallat del pèl diari ajuda a mantenir la salut del
pelatge i permet detectar problemes en la pell de manera
precoç.
 La pauta de bany depèn de la raça i tipus d'activitat de
l'animal i sempre s’ha de fer amb xampús especials per a
gossos amb un pH que s'adapti a la seva pell.
 La identificació amb microxip és obligatòria per llei, així
com el censat a l’ajuntament corresponent.

 Un aliment equilibrat i d'alta qualitat adequat per
al creixement és essencial per tenir un
desenvolupament saludable i una vida adulta
llarga i feliç.
 Greixos, proteïnes, vitamines i minerals com el
calci i el fòsfor ajudaran al teu cadell a tenir uns
ossos i uns músculs forts i proporcionen molta
energia per créixer i jugar.
 Segons la grandària de la teva raça les necessitats
nutricionals poden variar.

 Els àcids grassos omega 3 ajuden al
desenvolupament saludable de la retina i el
cervell i faran al teu cadell més llest i juntament
amb els omega 6 milloraran el seu pelatge.

Fes que se senti com a casa!





Ensenya-li els llocs específics per menjar, dormir i fer les seves necessitats.
Dóna-li temps perquè s'adapti a les olors, sons i persones de la seva nova llar.
Responsabilitza i educa els nens perquè el tractin com un ésser viu (i no com una joguina).
A partir de les 8 setmanes del cadell pots començar a entrenar-lo amb ordres senzilles de
comportament.

Què és el més important que haig de saber del meu cadell?
1. El pla vacunal comença a les 4
setmanes

4.

Una

esterilització

precoç

Les vacunes són imprescindibles en la prevenció de
malalties greus que poden afectar al teu cadell. A la
nostra clínica t'aconsellarem sobre el pla vacunal adequat
i de les revacunacions necessàries.

ajuda a tenir un cadell més tranquil i sociable minimitzant
comportaments en els mascles com vagabundejar,
marcatge territorial amb la seva orina o baralles amb altres
mascles. També té beneficis per a la salut com disminuir el
risc de tumors dels òrgans reproductors i mamaris, o els
problemes de pròstata en mascles.

2. Control de paràsits interns i externs

5. La socialització

Hauràs de desparasitar regularment tant de paràsits
interns (cucs plans i rodons) com dels paràsits externs
(puces, paparres, àcars i mosquits que poden transmetre
malalties molt greus com la leishmaniosi).

3. Cuida la salut de la seva boca
La malaltia periodontal és molt comú en els gossos.
Un raspallat diari de les dents del cadell és vital per a la
prevenció de la malaltia dental. A la clínica t'ensenyarem
com fer-ho.

El cadell d'entre 4 i 14 setmanes ha d'entrar en contacte
amb una àmplia varietat d'animals, persones i experiències
per tenir un caràcter ben adaptat i sociable i evitar
problemes de conducta posteriors.

6. Exercici i joc milloren la vostra relació
Necessari perquè el gos pugui expressar conductes canines
normals, com explorar, seguir rastres olorosos o caçar.
Ajuda a coordinar, mantenir-se en forma i a tenir la ment
alerta i activa. Desenvolupa la relació mascota-propietari.

Pregunta'ns per la millor nutrició per a un creixement saludable!

Controla el seu creixement saludable pesant -lo un cop al mes!

