RECOMANACIONS PER A PROPIETARIS DE GOSSES “PARTERES”
Durant la gestació:

•
•
•

Des del moment en que es diagnostica la gestació, i fins el deslletament de l’últim cadell, la gossa menjarà pinso
per cadells, a poder ser de gamma alta
S’administrarà una dosi de tractament antiparasitari intestinal (per exemple Drontal Plus® a raó de ¼ de
comprimit per cada 2,5 kg. de pes) uns 7 dies abans de la data prevista del part, i una altra 7 dies després del
part
Durant els 3 o 4 dies abans de la data prevista, prendre la temperatura rectal a la gossa. La temperatura normal
és d’entre 38.0 ºC i 39.0 ºC. Quan falten de 10 a 14 hores per començar el procés del part, la temperatura baixa
dels 37.7 ºC

La Caixa:
Es prepararà un espai adequat pel part i pels dies següents:

•
•
•
•
•
•

La gossa ha de tenir prou lloc com per estirar-se i deixar espai pels cadells
Les vores han de ser d’una alçària suficient perquè els cadells no en puguin sortir
La gossa hi haurà de tenir accés des d’uns 7 a 14 dies abans del part
La caixa s’haurà de col·locar en un lloc que a la gossa li sigui familiar, però amb un cert grau de privacitat
El llit de la caixa es pot preparar amb tovalloles o mantes (no usar paper de diari, sorra per gats o serradures).
La temperatura a l’interior de la caixa haurà de ser d’uns 24 ºC. No usar bosses d’aigua. Amb una bombeta
convencional pot ser suficient per assolir aquesta temperatura

El Part:
Les fases del part són:

•
•
•

1a.: Des del començament de les contraccions fins que es dilata el coll de la matriu (cèrvix). Aquesta fase pot
durar entre 6 i 12 hores. La gossa està inquieta, nerviosa, deixa de menjar, tremola, i pot vomitar. Quan
s’observin aquests símptomes, cal deixar-la tranquil·la i proporcionar-li un ambient íntim
2a.: La segona fase comença quan el coll de matriu es dilata, i acaba amb l’expulsió del fetus. Dura entre 10 i 30
minuts i no hauria de durar més d’una hora
3a.: La tercera fase comença als 5 a 15 minuts des que el fetus ha estat expulsat, i acaba quan s’expulsa la
placenta

Les fases 2a i 3a es repeteixen amb cada un dels cadells, i entre cada cadell poden passar fins a 4 hores (sobretot si se
la incomoda o se l’estressa).
En cas que aquests intervals de temps s’allarguin, caldrà trucar el veterinari. Ajudar la Gossa i Atendre el Part:
És habitual que la gossa mengi les placentes. En cas que no ho fes, no cal forçar-la a fer-ho.
Un cop ha nascut cada cadell, la mare el llepa i l’eixuga, li retira les membranes del cap i l’ajuda a expulsar el fluid viscós
de la cavitat bucal. També li mossega el cordó umbilical, trencant-lo.
Si passen 2 o 3 minuts i la mare no ha atès el cadell, caldrà que ho facin els propietaris:
•
Se l’agafa, es col·loca en una tovallola seca, i se li retiren les membranes de la cara
•
Se li obre la boca i es retira el contingut mucós
•
Per ajudar el cadell a expulsar el líquid de la boca i el nas, es subjecta entre les dues mans, orientant el cap a la
punta dels dits i la cua als canells, i es balanceja de dalt a baix, imitant el moviment de tallar amb una destral
•
Després se’l frega suaument amb la tovallola
Si la mare no mossega i talla el cordó umbilical, el propietari ho farà de la següent manera:
•
Fer un llaç (amb fil de cosir és suficient) que escanyi el cordó umbilical, a una distància de 2,5 centímetres del
cadell
•
Fer-ne un altre a uns 1,5 centímetres del primer (uns 4 cm. del cadell)
•
Tallar el cordó entre els dos llaços
Intentar intervenir i manipular els cadells tan poc com sigui possible.

