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  شش هفتگي

ناهنجاري آشكاري مانند فتق يا  هر هاي گوش و جرب ،شپش ،كك نظر ببريد. او حيوان را ازدامپزشك  توله را نزد

 ،ود داشته باشداين موارد وج يك از هر كه يدر صورت؛ كند دقت معاينه مي هها به داخل(انتروپيون) ب برگشتگي پلك

  :كردها برخورد خواهد  مناسبي با آن ي به شيوه

   ؛كند ميبراي تصحيح نقايص پيشنهاد زمان مناسبي  و ها را درمان انگل -

   ؛كردتغذيه را توصيه خواهد  دقت در -

د بع تا ده روز كند مينسخه  همان موقع داروي نوبت دوم را نيز در و دخوران به حيوان ميداروي ضد كرم را  -

  ؛ده شودخوران

 ،است وجود داشته باشد محصورد منزل يا باغ صاحب خو در اين مورد كه توله كامالً ترين ترديدي در اگركم -

عليه د. واكسن سرخك ايمني بسيارخوبي كردامپزشك واكسن سرخك را به داخل عضله توله تزريق خواهد 

محافظت  آن انتظار نبايد از چند هفته دوام مي يابد و كند ولي اين ايمني تنها ها ايجاد مي و سختي پنجه ديستمپر

  داشت. را هميشگي 

 15ولي دراين صورت بايستي تزريق دوم درسن  ؛توان دراين مرحله تجويزكرد ويروس رانيز مي واكسن پاروا -

  .هفتگي انجام شود



 ه هفتگين

زندگي توله سگ  رين زمان درت شايد مهم است ودامپزشك  اين سن زمان مناسبي براي دومين مراجعه به دكتر

 ولپتوسپيرا  ،ها و سختي پنجه واكسن تركيبي ديستمپر نخستين نوبتدامپزشك ، توله در صورت سالم بودنباشد. 

را تا زماني كه تزريق دوم انجام نشده همچنين به شما خواهد گفت كه حيوان  را تزريق خواهد كرد. او تورم كبد

اختالل  نه هفتگي تب داشته باشد يا سرفه كند يا دچار نگاه داريد. چنانچه توله در ديگر هاي سگ جدا از ،است

 .كرد درمان خواهد اين عوارض را معالجه و ،تلقيح واكسن پيش از دامپزشك ،باشد گوارشي

   هفتگي 11–21

عليه ن مرتبه او واكسن يادآور را دامپزشك كه حاال با شما آشنا شده است مراجعه كنيد. اي ديگر به دكتر يك بار

ششم  ي هفته هايي كه در ناهنجاري ي كليهد تا مطمئن شود كرمعاينه خواهد  را كامالً   توله ولپتوسپيروز تجويز 

 .اند ميان رفته از كامالً هوجود داشت

  هفتگي 15

 .شود ويروس تزريق مي واكسن پاروا

  شش ماهگي

خواهد بود. او دهان توله را معاينه خواهد كرد تا مناسب بسيار دامپزشك ديگر به  ي مراجعه يك باراين سن  در

ها را  گيري منظم دندان شايد جرم اند و هاي شيري شده درستي جايگزين دندان ههاي هميشگي ب دندان مطمئن شود

رژيم غذايي  وحيوان را بررسي همين زمان وضعيت عمومي  در . اوكندها پيشنهاد  پوسيدگي آن براي پيشگيري از

 .دكرفعاليت جسماني روزانه را يادآوري خواهد  مناسب و

  نهساال

ماه يك 12 اين است كه هر بهترين كارولي كنند  هاي جديد براي دوسال ايمني ايجاد مي واكسن اگرچه بعضي از

دامپزشك شما اين به  ،كسن يادآور. مراجعه براي تزريق واصورت گيردهاي كشنده  عليه بيماريتزريق يادآور 

اضافه وزن و  ،ها انگل ،ها مورد دندان هايي را در توصيه و سالمت عمومي حيوان را بررسي كهدهد  فرصت را مي

 مطمئناً ،دقت انجام دهيدا پيشگيري را ب ي ساده ي شما اين برنامه اگرمجموع  بنابراين در كند؛آوري يادغيره 

خطرناك  ها حداقل يك ناخوشي طوالني و آن يك از كه هر ،هاي كشنده بيماري عمري طوالني را بدون ابتال به

  د. دابه حيوان خود هديه خواهيد  ،كنند را ايجاد مي

تورم  ،ها سختي پنجه، درمان ديستمپر، هاي جديد آنتي بيوتيك رغم دسترسي ما به طيف وسيعي از حقيقت علي در

ها  هاي بالغ درمان كرد ولي درتوله توان درسگ را ميويروس  است. پاروا آميز ندرت موفقيت هب ،لپتوسپيروز كبد و

  . كشنده است معموالً
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