
Как да се грижа за кожата на моето 

куче ?   

 

Поддържане на козината в добро състояние 

Поддържането на кожата, очите и ушите на Вашето куче в добро състояние е 

необходимо за запазване на доброто му здравословно състояние и 

благосъстоянието му.  

Състоянието на кожата и козината често са отражение на неговото здравословно 

състояние.  

Първата стъпка в редовното поддържане на чистотата на Вашето куче е честото 

сресване и почистване на козината му. Това Ви дава възможност да изследвате 

кожата му и да отстраните мъртвите косми и мръсотия, осигурявайки растеж 

на здравите. Това трябва да се прави по-често през пролетта и есента.   

Кожата на Вашето куче е покрита с филм, който играе важна роля в поддържане 

на екосистемата на кожата. Домашния Ви любимец трябва да бъде къпан 

редовно с шампоан,  предназначен за кучета (pH на кожата на кучетата е 

различно от това на човешката кожа), особено когато живее в градски условия.  

Почистване на очите 

Очите на Вашето куче са чувствителни и са предразположени към 

възпаление и травми.  

Ако очите на Вашето куче са зачервени или с гнойни секрети, трябва да бъде 

прегледано от ветеринарен лекар.   

Редовното почистване на очите на Вашия домашен любимец е превантивна 

мярка, която е необходима за предотвратяване и/или откриване на проблеми, 

свързани с очите.  

Някои породи са по-предразположени от други към заболявания на очите и 

затова трябва да бъдат по-внимателно наблюдавани. 

Честотата на почистване зависи от начина на живот на Вашето куче и 

породната му предразположеност. Препоръчва се използване на подходящ 

лосион, предназначен за ветеринарномедицинска употреба.   

Почистване на ушите 

Често ушите на кучето са инфектирани и възпалени. Слуховият канал е 

чувствителен при допир. Ако ушите са зачервени или с неприятна миризма, 

домашният Ви любимец трябва да бъде прегледан от ветеринарен лекар. 

Редовното поддържане на ушите на Вашето куче в добро състояние позволява 

своевременно откриване на евентуални проблеми, което намалява вероятността 

да станат хронични. 



Кучета, предразположени към възпаление на ушите или към алергии, или от 

определени породи (кокер, лабрадор) или дори ловните кучета трябва да бъдат 

внимателно наблюдавани, защото при тях вероятността за наличие на чуждо 

тяло в ухото е по-голяма.  

 


