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Klipp av klør.
Hvor ofte du trenger å klippe klørene på
din hund avhengier en del hvor mye tur og
på hvilket underlag den går. Det er også
mulig at enkelte hunder vokser klørene
fortere enn hos andre. Men det er ikke
uvanlig at man må klippe klørene rundt en
gang i uka til hver fjortende dag.
Hvorfor klippe klør. Du trenger å klippe
klørene for ellers kan de vokse og bli svært
lange og ubehagelige. Jeg har sett hunder
som har så lange klør at kloen går rundt og
inn i tredepoten. Hvilke lidelser det dyret
må være utsatt for på grunn av de klørene går det nesten ikke ann å forestille seg. Dessuten
så er det nødvendig å klippe klørene gjevnlig, for jo lenger kloen blir jo lenger ut går
nerver og blodårer, og det blir vanskelig å klippe kloen ned om den blir klipt skjeldent,
siden nerven er kommet langt ut.
Hvordan klipper du klørene.
Du kan ha hunden enten liggende i fanget, eller
på et bord. Enkelte foretrekker at hunden står på
et bord. Det er en smak sak. Finn en stilling
som både du og hunden trives med.
Du bruker du en klo tang eller klo saks. Vær
obs på at du ikke klipper for langt inn. Treffer
du en blod åre, kan det blø temmelig mye.
På lyse klør kan du til en viss grad se blodåren,
og lett se hvor langt du kan klippe.
På sorte klør må du se på undersiden av kloen, der vil du se at det er en flat underside
formet som en omvent v. Du må ikke klippe lenger inn enn til spissen av veen. Ofte danner
det seg et hornlag som stikker mer ut enn den flate undersiden det er den nye tilveksten
som skal klippes vekk. Er du usikker så kan du klippe mindre enn det du tror og file deg
videre til du har kloen i riktig lengde. Ops. hvis du klipper kloen ofte vil nerven og
blodåren trekke seg litt til bake, og du kan få gradvis kortere klør.
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Jeg anbefaler å ha Kaliumpermanganat i beredskap.
Det er et pulver som kan drysses på såret om uhellet er
ute. Det får blodet til å koagulere i en fart, og hindrer
betennelse.
Når du har klippet klørene er det ofte kvasse kanter på
kloen, som kan henge seg opp i klær, og ute vil de lett
flise seg opp når de tråkker på stein.
Dette unngår du ved den siste finpuss med en metall
fil. Bruk en slik som er beregnet på menneske negler.
Fin klipp pelsen rundt klørene, med
liten saks som har avrunnet tupp. Det
hindrer at du stikker i huden på hunden.
Smør gjerne helt til slutt inn potene med
spenol, vaselin, eller potesalve. Det gjør
potene mer smidig og hindrer dannelse av
sår og sprekker. ( Om vinteren påse at du
ikke smører inn potene med noe som
inneholder vann. Da vil potene kunne
fryse, og bli skadet.)

Klo før og etter klipp.
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Puddelen skal man klippe kort pelsen på potene, både over under og mellom tredepotene.
PS. Husk at hunden har svømmehud mellom tærne.
Men også andre raser kan ha fordel av å klippe pels
under og mellom tredepotene om vinteren. For snø og
isklumper kan feste seg i pelsen og gjøre det
smertefullt å gå. Ved å ha helt kort pels mellom og
under potene er det lite eller ikke noe som isen og
snøen kan henge seg fast i og man gjør tilværelsen
mye bedre for hundene.
På puddel bruker en klippe maskin på potene. Det
kan en nok gjøre med andre raser også.
Men om en bare skal klippe pelsen kort for å spare
hunden for problemer om vinteren kan du fint gjøre
det med en saks som er butt i enden så den ikke
stikker hunden. Vær nøye med at du ikke klipper
hull i huden på hunden.

.
Clas Olson har en slipemaskin til å slipe ned klør til hunder som kan være grei å bruke om en er redd for å
klippe for mye.
Men vær ops på at når en sliper med maskin så kan det fort blir varmt og gjøre vondt fordi man får en
brennende føelse. Så slip kun i korte økter på noen få sekunder om gangen for å unngå varmgang. Og bytt
klo. Ikke slip for lenge på samme klo med maskin sliper.
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