Ohjeita koiranpennun omistajalle
Käsittely ja sosiaalistaminen
Koiranpennun käsittely ja sosiaalistaminen ovat ensiarvoisen tärkeää koiran tulevaisuutta ajatellen.
Mahdolliset eläinlääkärikäynnit, näyttelyt, kokeet ja hoitotoimenpiteet kotona ovat huomattavasti
helpompia, kun koira on totutettu käsittelyyn heti pentuna.
Hoitotoimenpiteitä harjoitellaan säännöllisesti päivittäin: katsotaan korvat, silmät, suu, tassut (kynsien
leikkuu), hännänalus (kivekset). Hoitotoimenpiteitä harjoitellessa on toisen ihmisen hyvä olla mukana
hyvittelemässä pentua kehuin, silityksin, leluin ja herkkupaloin. Nälkäisen pennun kouluttaminen ja
motivoiminen voi olla helpompaa, kuin vasta syöneen. Jos pentu pyristelee hoitotoimenpidettä vastaan
eivätkä hyvittelyt auta, voi toimenpiteen keskeyttää. Pentu tulee kuitenkin päästää irti vasta, kun se
rauhoittuu. Muuten se oppii pyristelemään jatkossakin. Seuraavalla harjoituskerralla pyritään
pääsemään pidemmälle, kuin edellisellä.
Myös kylässä käyvät vieraat voivat käsitellä pentua, jotta se tottuu myös vieraiden käsittelyyn eikä koe
sitä jatkossa pelottavana tai uhkaavana. Koiran tulisi kohdata pentuaikana mahdollisimman paljon
erilaisia ihmisiä (aikuisia, lapsia, naisia, miehiä, tummia, vaaleita, pitkiä, lyhyitä, äänekkäitä, hiljaisia
jne.), eläimiä (toisia pentuja, aikuisia koiria, kissoja jne.) sekä paikkoja ja tilanteita (kesämökki,
kaupunki, autoilu, eläinklinikka jne.). On huomioitava, että pennulle tulee jäädä kaikista kohtaamisista
positiivinen mielikuva.
Ruokinta
Suosittelemme, että koiranpennut ruokitaan eläinklinikalta tai eläinkaupasta hankitulla täysravinnolla.
Ihmisten ruoan tähteet ja -einekset eivät ole sopivaa ravintoa koiralle. Jos koiralle syötetään pelkkää
kotitekoista ruokaa, tulee siihen lisätä mineraalit, hivenaineet ja vitamiinit.
Sisäloisten häätö
Koiranpennulle on syytä antaa matolääkkeet kasvattajalta tulon jälkeen vähintään kerran ennen
ensimmäistä rokotusta. Lääkkeet annetaan viimeistään 7 päivää ennen rokotusta. Lääkitys uusitaan
kahden viikon päästä ensimmäisestä rokotuksesta. Matolääkkeeksi pennulle sopii esim. Canex,
Flubenol ja Axilur. Huomioi kasvavan pennun paino aina matolääkkeitä antaessasi, jotta lääke on
tehokas.
Rokotukset
Koiranpentu rokotetaan nelosrokotteella (penikkatauti, parvovirus, tarttuva maksatulehdus ja
kennelyskä) ensimmäistä kertaa 12 viikon iässä. Sama rokote tehostetaan 16 viikon iässä.
Ensimmäinen raivotautirokote annetaan 19 viikon ikäisenä. Tämän jälkeen koira rokotetaan seuraavan
kerran, kun se on täyttänyt yhden vuoden.
Rokotuskohtaan voi nousta pieni patti ja niskaa saattaa kutittaa. Vasta-aineet alkavat nousta 1-2
viikon kuluttua. Tällöin pennulla voi olla yksi väsynyt päivä, jolloin ruokakaan ei maistu ja se saattaa
olla kuumeinen. Vakava allerginen reaktio rokotteelle tulee viimeistään muutaman tunnin kuluttua
rokotteen annosta. Tällöin koira tarvitsee nopeasti eläinlääkärin hoitoa. Rokotuksen jälkeen kannattaa
odotella pennun kanssa klinikan läheisyydessä 15-30 minuuttia ja seurata mahdollisia reaktioita.
Reaktiot ovat kuitenkin hyvin harvinaisia.

Koiran tulee olla terve rokotuksia annettaessa. Esim. ripuloivaa tai yskivää koiranpentua ei voida
rokottaa, vaan se pitää hoitaa terveeksi ennen rokotuksia. Ottakaa yhteyttä eläinlääkäriin, jos pentu ei
ole terve. Rokotuksen ajankohtaa voi siirtää.
Koiranpennun sosiaalistamisen kannalta on tärkeää että se tapaa jo pienenä muita koiria.
Koirapuistoihin, koiratapahtumiin tms. koiran voi viedä vasta 18 viikon iässä, kun nelosrokotukset ovat
voimassa. Kuitenkin rokotettuja, terveitä ja kilttejä koiria on hyvä tavata jo tätä ennen.
Hampaiden vaihtuminen
Koiranpennun maitohampaiden tulisi vaihtua noin puoleen ikävuoteen mennessä. Hampaiden
vaihtumista on syytä tarkkailla varsinkin pienikokoisilla koirilla. Jos maitohampaat eivät vaihdu
normaalisti pysyvien hampaiden tieltä, voivat ne muuttaa koiran purentaa tai aiheuttaa tulehduksia.
Tällöin maitohampaat tulee poistaa rauhoituksessa. Suuhun katsomista tulee harjoitella päivittäin.
Lisää hoito-ohjeita, ensiapuohjeita ja koiran kotiapteekin tarvikkeet löydät internetistä:

www.elainklinikkakurki.fi

