
 S’està fent gran 
 
 

 Existeix una comparativa que considera que cada 
any d'un gos equival a 7 anys d’una persona 
aproximadament. 
 

 Les races petites (que pesen menys de 10 kg) viuen 
més anys de mitjana que les races grans o gegants. 
 

 Com a orientació, un gos de 7 anys es consideraria 
ja gran. En races grans o gegants amb pesos 
superiors a 25 kg ja són grans a partir dels 5 anys i 
haurien de tenir unes cures de salut preventiva  més 
especifiques dels gossos grans. 
 

 Si en les persones es considera normal fer una 
revisió 1 vegada a l'any a partir dels 40, en els 
gossos s'hauria de fer una vegada cada 6 mesos. 

 

El sos sénior  (a partir dels 7 anys) 

Para atenció a possibles canvis en el teu gos! 
 

Revisa aquests possibles símptomes en el teu animal. Poden ser propis  de la vellesa 
,encara que de vegades poden indicar certes malalties: 
o Pèrdues de gana o de pes. 
o Canvis de conducta. 
o Alteracions dels hàbits d'higiene, la freqüència i quantitat de femta, orina, ingesta 

d'aigua, etc. 
 

Per què és important una 
revisió de salut semestral? 

 

 Probablement el factor més important per 
cuidar la salut de la teva mascota és fer una 
revisió de salut anual i a partir dels 7 anys (o 5 
anys en races grans) és millor una revisió 
semestral. 
 

 Una revisió ens ajudarà a trobar anormalitats 
que ens han passat per alt i revelar signes 
precoços de malaltia que si detectem a temps 
podem resoldre. 
 

 La revisió de salut consta de: examen general, 
analítica de sang completa, orina i femta. 



1. Poden aparèixer malalties relacionades amb l'edat 
com problemes cardíacs en races menors de 10 kg, 
problemes de fetge, ronyons o hormonals com la 
diabetis, i també càncer en òrgans diversos. 
 
2. Que l'animal no atengui les ordres, 
es comporti de manera estranya, es defequi o orini a 
sobre pot passar, tot i que  podem alentir aquesta 
evolució si ho detectem a temps. 
 
3. Cal prevenir la formació de placa i tosca 
a través d'una higiene diària. A la clínica t'explicarem 
com a través de raspalls per a gossos, stiks netejadors o 
aliments especialment formulats per netejar les dents. 
Informa’t! 

 

4. Compte amb aquests quilos de més. 
Quan un gos envelleix sol guanyar pes, fet que 
predisposa a viure menys anys i amb pitjor qualitat 
de vida. Les seves necessitats nutricionals canvien 
perquè el seu metabolisme s'alenteix. 
 
5. Necessiten una alimentació especial per a 
animals grans, més digestible, amb més fibra per 
ajudar a la seva digestió i evitar el guany de pes, 
menys sal per protegir els seus ronyons i cor, i 
antioxidants per retardar l'envelliment.  
 
6. Amb l'edat els animals tendeixen a patir artrosi 
que s'agreuja amb el sobrepès. L'artrosi es pot 
prevenir o millorar si ja és present en l'animal. 

Coses que poden passar amb els anys 

Una revisió de 20 min. dos vegades a l’any poden allargar-li la vida! 


