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REDNO KRAJŠANJE KREMPELJČKOV JE NUJNO ZA
ZDRAVO STRUKTURO TAČK

Vir: Nina Pečlin, mednarodno certificirana pasja frizerka,
http://pasjisalonlucy.si/krajsanje-krempljev-pripsih/?fbclid=IwAR0l_3vWYYKKeK0VyW1E3tMXPoHU0mcBDgvNcRI13Ibhi7g1nR_ByBNV
G0E

Kako pogosto se krajšajo pa je odvisno od teže psa in tega,
koliko jih med tekom oz. hojo zbrusi.

Če so krempeljčki predolgi, lahko pride do deformacije tačk
in poškodb.
Krajšanje krempljev zahteva potrpežljivost in natančnost, še
posebej pri temnih krempeljčkih.
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Pri belih krempeljčkih se nazorno vidita rožnati in bel del
krempeljčka.
V sredini krempeljčka (rožnati del) je žila in je ne smemo
zastriči.
Pri temnejših krempeljčkih pa moramo biti bolj pozorni, saj
se žile ne vidi s prostim očesom in zato strižemo po občutku.
Za striženje predlagam uporabo klasičnih klešč za krajšanje
krempljev z zaščitno zaporo, ki pa morajo biti vedno ostre.
Zaščitna zapora onemogoči preglobok zdrs kremplja v klešče
(vendar ni zagotovilo, da kremplja ne bomo zastrigli).
Temne kremplje krajšamo milimeter za milimetrom, dokler v
sredini ne zagledamo temne pikice – takrat s krajšanjem
prenehamo.
Velikost klešč naj bo prilagojena velikosti psa in debelini
krempljev.
Z roko primemo tačko, nežno stisnemo nasadišče kremplja in
blazinico, s kleščami objamemo krempelj od sprednje strani
poševno in strižemo kot prikazuje slika.
Strižemo nežno in hitro.
Da bi preprečili zatikanje krempeljčkov ob nitke preprog ali
oblačil in s tem morebitnih poškodb, kremplje po striženju
nežno zbrusimo s pilo za brušenje krempljev.
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ČE KRAJŠANJA NE IZVAJAMO REDNO, PES TO
DOJEMA KOT KAZEN IN SE BOJI
Ker so psi izredno dojemljivi za našo energijo, definitivno ne
smemo biti živčni, ko krajšamo kremplje.
Lastniki pogosto začnejo z namenom, da bodo naenkrat
postrigli vse kremplje.
Dela se lotimo postopoma, za začetek lahko skrajšamo le en
krempelj dnevno.
Psa seznanimo s kleščami, na zabaven način mu pokažimo, da
je vse v redu.
Vsakič ko postrižemo krempelj, psa navdušeno pohvalimo
in nagradimo.
Najlažje je, da že zgodaj začnemo krajšati kremplje (ko je
pes še mladič).
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V kolikor pri krajšanju krempljev nismo samozavestni oz. se
le-tega bojimo, je bolje, da kremplje namesto nas skrajša
veterinar ali pasji frizer.

Klešče za kremplje

Pila za kremplje Infinity
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Škarje za kremplje

Prah za zaustavitev krvavitev Infinity
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POSTOPEK KRAJŠANJA
Krajšanje krempljev začnemo na zadnji tački.
Psa pomirimo in tačko stabilno primemo v roko.
Pri svetlih krempljih, na stranskem delu kremplja preverimo,
do kam sega rožnati del oziroma žilica.
Pri svetlih krempljih lahko krempelj skrajšamo naenkrat, do
približno 3 mm pred koncem rožnate žile.
Pri temnih krempljih pa pogledamo v sredino kremplja. Če v
sivi sredini vidimo temno piko, kremplja ne smemo več
krajšati.
Drugače pa krempelj krajšamo postopoma, milimeter za
milimetrom toliko časa, da se v sivi sredini pojavi črna pika.
Od tu naprej kremplja ne smemo več krajšati, saj lahko
zakrvavi.
S škarjami ali kleščami za krajšanje krempljev zajamemo
krempelj od spredaj nazaj ali obratno, stisnemo in počakamo
trenutek, da vidimo, kako se pes odzove ter odstrižemo.
Če pri stisku s škarjami pes reagira nemirno, je to znak, da
bomo zastrigli preveč, zato zmanjšamo del, ki ga želimo
skrajšati.
Po krajšanju je smiselno kremplje pobrusiti s posebej
oblikovano pilo za brušenje krempljev, da bodo kremplji brez
ostrih robov.
Če se kljub previdnosti zgodi, da smo krempelj zastrigli, na
krvaveči del za 10 sekund pritisnemo prah za zaustavitev
blažjih krvavitev INFINITY professional pet care by Nina.

