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 קיצוץ ציפורניים של כלבים וחתולים

לחתולים ! אלא זו הדרך בה הדבר אמור להתבצע, הליך קיצוץ ציפורנים רגוע ומהנה אינו רק אפשרי

או לנעוץ את ציפורניהם  ,יש את הנטייה המעצבנת הזו לשרוט כאות מחאה על ביקור אצל הווטרינר

קיצוץ ציפורנים סדיר יכול להשאיר את כלביכם פעילים . בבעליהם או באורחים בזמנים לא מתאימים

או אם משהו , אם אתם שומעים את הציפורנים של הכלב כאשר הוא הולך. פרקיםבת ווללא דלק

או  youtube-טונים בצפו בסר, המשיכו לקרוא. אל תשתהו. אז זהו הזמן לקיצוץ, נראה לא כשורה

 .בקרו אצל הווטרינר כדי שיראה לכם איך ניתן לקצוץ את הציפורניים של חיית המחמד שלכם

 יצירת אווירה

תלוי באופי של . כדאי להרגיל את חיות המחמד לקיצוץ ציפורניים עוד כאשר הם גורים, באופן אידיאלי

 .ול לקחת חודשיםתהליך ההרגלה יכול להתבצע בפעם אחת או שיכ, חיית המחמד

. במצב בו שניכם נינוחים, או עם הכלב על שמיכה, בחרו חדר שקט ושבו עם החתול על הברכיים

ואצל , עבור חתולים זה יכול להיות הזמן לאחר הארוחה. בחרו זמן בו הם רגועים או אפילו ישנוניים

יפורים או חיות לדוגמא צ, שימו לב שאין הסחות דעת. כאשר הם קשובים, כלבים לפני הארוחה

 .ילדים בסביבהחיות אחרות וללא ללא " אחד על אחד"הקפידו על זמן . אחרות בחלון

 כפה אחת בכל פעם

אם הם . ועשו אותן עד ספירה לשלוש, בעדינות קחו את הכפה של חיית המחמד בין אצבעותיכם

. על מגע עדיןזרמו עם התנועה של הרגל ושימרו . אל תלחצו או תצבטו אותה, מושכים את הרגל

ופר קטן או ליטוף 'אז שחררו ותנו צ, לחצו קלות על כף הרגל כדי שהציפורן תצא, כאשר החיה נרגעה

 . עשו זאת פעם ביומיים על רגל אחרת בכל פעם עד שתעברו על כולן. לעידוד

יתן נ. ניתן להרגיל את חיית המחמד לצליל של קוצץ הציפורניים לפני שאתן מנסים לקצוץ הציפורניים

מקמו את הקוצץ , בזמן עיסוי הכפה והוצאת הציפורן. להשתמש בספגטי לא מבושל למטרה זו

שחררו את האצבע ותנו להם . והספגטי ליד הציפורניים וקיצצו את הספגטי בזמן שהציפורן עדיין בחוץ

 (.ופר'ליטוף או צ)חיזוק חיובי 

 אף פעם אל תחתכו עמוק מדי

לחלק . השתמשו בקוצץ חד ותקין. עשו זאת לאט ובזהירות ,כאשר אתם מוכנים לדבר האמיתי

. שם קיימים עצבים וכלי דם, מהכלבים ולרוב החתולים ניתן לראות אזור ורדרד בבסיס הציפורניים

עדיף להיות זהירים ולחתוך פחות מאשר להסתכן בפגיעה וגרימת . קיצצו את החלק המת של הציפורן

 .מתחת הקו הצהוב –ראות את האזור הבטוח לחיתוך בתמונות הבאות ניתן ל. כאב ודימום

  

 vet@ketura.co.il, מרפאה וטרינרית קטורה

 עדן( ריק)ר ראובן "ד
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ניתן להפסיק דימום זה עם אבקה לעצירת דימום  . זה קורה ולא נורה – לעיתים יכול להיגרם דימום

בלי . אשר כדאי להכין מבעוד מועד למקרה הצורך, (או מעט עמילן תירס ומעט לחץ עם נייר טישו)

 . הדימום אמור לעצור תוך שבע דקותלהתערב כלל 

 עשו אותה ולחצו על, קחו אחת מהאצבעות שלהם בידכם, בחרו מקום נוח לכם ולחיית המחמד שלכם

מלמעלה למטה להבדיל ), קיצצו אותה אנכית? האם היא זקוקה לקיצוץ. כף הרגל עד שהציפורן יוצאת

. אצל כלבים אפשר לקצוץ קצת יותר. קיצצו רק את הקצה החד של הציפורן, אצל חתולים(. מצד לצד

ספר אל תקצצו יותר ממ. קיצצו ציפורן נוספת, אם הם לא שמו לב. שחררו את האצבע ותנו להם פרס

פר אותם 'הקפידו לצו .בסדר - כל עוד הם נינוחים  .שימו לב לסימני התנגדותו, ציפורניים בכל פעם

 !לאחר מכן

 הימנעו מהרמת הקול ומהענשה. 

 אל תמהרו. 

 אל תנסו לקצוץ את כל הציפורניים במכה אחת. 

 לוח זמנים לקיצוץ ציפורניים

מדרכות מחוספסות וכבישים יכולים לעזור לבלאי ופעילות סדירה לכלבים על , עמוד גירוד לחתולים

וכמה מהר , תדירות קיצוץ הציפורניים תלויה ברמת הפעילות של חיית המחמד. טבעי של הציפורניים

באופן כללי אתם צריכים לקצץ את הציפורניים של החתולים שלכם לפני שהן . הציפורניים שלם גדלות

ם אם אתם יכולים לשמוע אותן על הרצפה כאשר הם ואת הציפורניים של הכלבי, מפתחות קצה חד

יכול לגרום לפגיעה , זמן רב מדי העובר בין קיצוץ לקיצוץ  .או אם משהו נראה לא בסדר, הולכים

 פשוט להתבטאפגיע לאדם או חייה שכינה או , הםברגלילנזק במפרקים וארטריטיס , עצבהבטופר או 

אם חיית . ה ימים עד שבועיים היא התחלה טובהשגרה של קיצוץ כל עשר. ...בעת תנועה בכאב

 .לטיפול בבית אנו כאן כדי לעזור המחמד מסרבת

http://www.vetmed.wsu.edu/ClientED/cat_claws.aspx

