P E N T U O P A S
RANSKANBULLDOGGIPENNULLE

ONNEA UUDESTA PERHEENJÄSENESTÄ
Olette valinneet lemmikiksenne ranskanbulldogin ja olemme kokeneiden kasvattajien kesken
keränneet ohjeita ja vinkkejä, jotta yhteinen elämä pennun kanssa sujuisi mahdollisimman hyvin ja
turvallisesti.
Kasvattaja antaa teille vielä yksityiskohtaiset ohjeet esimerkiksi pennun ruokinnasta ja näitä
neuvoja kannattaa noudattaa. Ongelmatilanteissa kannattaa aina kysyä ensin neuvoa pennun
kasvattajalta.
Myös yhdistyksen pentuneuvonta voi olla tukena, jos et tavoita kasvattajaa.
Pentuneuvonnan sähköpostiosoite: pentuneuvonta (a) suomenranskanbulldogit.fi
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UUTEEN KOTIIN
Valmista kotisi pennun tuloa varten. Muista, että kotiisi on muuttamassa perheenjäsen joka on
loputtoman utelias, terävähampainen ja suhteellisen oppimaton yksilö. Se haluaa tutustua
haistamalla ja maistamalla kaikkea mahdollista mihin se vain suinkin pääsee ja yltää.
Piilota sähköjohdot hampaiden ulottumattomiin ja varmista huonekasviesi myrkyttömyys.
Huonekasveista esimerkiksi kirjovehka on myrkyllinen. Poista ulottuvilta pienet esineet, kuten
lasten legot, kynät, kumit ym. Ulkona saattaa pienien kivien ja käpyjen syönti aiheuttaa
suolistotukoksia.
Tyypillinen ranskanbulldogin pentu on utelias ja peloton tutustumaan uusiin ympäristöihin ja
ihmisiin. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että kyseessä on koiranpentu, joka on joutunut eroon
tutusta ympäristöstä, emostaan, sisaruksistaan ja tutuista ihmisistä. Kaikki on ympärillä uutta ja
ihmeellistä. Ensimmäiset päivät olisi siten syytä rauhoittaa ja antaa pennun tutustua uuteen kotiin
ja perheeseen. Muutamien päivien jälkeen voi ystäviä tulla käymään pentua katsomassa, mutta
täytyy myös antaa pennun säilyttää oma ruoka ja nukkumisrytminsä. Tasapainoinen alku on
tärkeää tasapainoisen kehityksen kannalta. Liiallista pennun kuljettamista ympäriinsä on syytä
välttää. Tuttuja ja turvallisia koiraystäviä voi tavata, mutta varovaisuutta on syytä noudattaa ja
pennun tutustuttamista vieraisiin koiriin odottaa siihen saakka, että pennulla on riittävä
rokotussuoja. Pentu ennättää nähdä koiratuttuja myös hieman vanhempana.
Pennun tullessa uuteen kotiin, on koko perheen kesken sovittava, miten uuden perheenjäsenen
kanssa toimitaan.
Mikä on tänään sallittua tekemistä, on se myös huomenna sallittua ja mikä on kiellettyä tänään, on
se myös kiellettyä huomenna. Pennun henkisen tasapainon kehityksen kannalta on tärkeää, että
toimitaan johdonmukaisesti. Pennun on mahdotonta tietää, miten kuuluu toimia, jos säännöt
vaihtelee päivittäin. Pentu tulee sitkeästi kokeilemaan mikä on tänään luvallista, jos toimitaan
koulutuksessa epäjohdonmukaisesti.
Seuraa lasten käyttäytymistä pennun kanssa ja opeta heille ettei pentua saa käsitellä
kovakouraisesti. Pennun tapa purra pienillä hampaillaan sormia, varpaita yms. saattaa olla aluksi
hauskaa ja naurattaa, mutta pian pennulle on jäänyt ikävä tapa, joka ei enää naurata ja tavan
karsiminen pois onkin jo hankalaa. Ohjaa siis alusta asti pennun puremisentarve sallittuihin asioihin.

TARPEELLISIA TAITOJA
Pennulle opetetaan alkuun muutama tärkeä käsky: tänne, seis, irti, hyvä, ei sekä oma nimi
Tänne ja oman nimen oppiminen on tärkeää ja luo turvallisuutta. Koska luoksetulo ei ole vielä
alkuun varmaa, on syytä tarkkaan harkita missä pentua voi pitää vapaana. Pentu voi lähteä
juoksemaan kuullessaan lasten ääniä ja jäädä vaikkapa auton alle. Vapaana oloa on kuitenkin syytä
harjoitella turvallisessa ympäristössä.
Seis sanan tarkoituksena on saada koira pysähtymään liikkeestä ja näin lopettaa esimerkiksi
karkausyrityksen.
EI sanan oppiminen on tärkeä, koska tällä sanalla voidaan estää pentua joutumasta vaaraan.
Omistajan sanoessa EI, tulee pennun keskeyttää tekeminen ja keskittyä käskyn antajaan.
Irti sanalla saadaan pennun suusta sinne kuulumaton esine pois.
Hyvä sana on tärkeä ja sillä viestitään kun koira on toiminut oikein.
Pennun toimiessa oikein, on sitä kehuttava ja palkittava (nami, hyväily tai hetken leikki).
Pennulle on tärkeää, että se saa kiitosta onnistuneen suorituksen jälkeen ja palkka on oikein
aikataulutettu.

OMA PAIKKA
Koira tarvitsee oman rauhallisen makuupaikan. Häiriintymätön uni on ehdottoman tärkeää
kasvavan pennun henkiselle ja ruumiilliselle kasvulle. Pennun ja aikuisen koiran on saatava nukkua
rauhassa ja paljon, eikä sitä saa mennä häiritsemään kesken unien.
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YKSINOLON OPETTELU
Pennun sosiaalistamisesta puhutaan paljon. Sosiaalistamisen vähintäänkin yhtä tärkeä kääntöpuoli,
nimittäin yksinolokoulutus, jää helposti sosiaalistamistyön varjoon. Molemmat ovat kuitenkin
pennun tulevan elämän kannalta yhtä tärkeitä koulutustarpeita.
Mitä sosiaalisempi koiranpennusta tulee positiivisten elämänkokemusten kautta, sitä tärkeämpää
pennun on osata yksin ollessa rauhoittuminen. Koiranpentu ei osaa automaattisesti olla yksin, ja
vain harva pentu selviytyy testistä jossa se jätetään yllättäen yksin omistajan poissaolon ajaksi.
Yksinolon kouluttamiseen kannattaakin panostaa vähintään yhtä paljon kuin koiranpennun
sosiaalistamiseen.
Pennun yksinolotilaksi kannattaa rajata pienempi ja turvallinen alue. Pentu tulee levottomammaksi
hakiessa isossa tilassa ihmisiä, jotka eivät ole paikalla ja silloin se saattaa myös päästä käsiksi
sellaisiin esineisiin, jotka voivat sitä vahingoittaa.
Pennun tila voidaan rajata yhteen huoneeseen ja oviaukkoon laitetaan portti. Huomioi ettei pentusi
pää mahdu porttipinnojen väliin ja jää jumiin niiden väliin. Vaihtoehtona on myös hankkia
lemmikkieläinliikkeestä pentuaitaus pienelle pennulle.
Ensin pennun rauhoituttua voit aloittaa harjoittelun parin minuutin oven takana ololla. Mikäli pentu
itkee/vinkuu, odota hetken hiljaisuutta ennen kuin menet ovesta takaisin sisään. Pentu oppii, että
vinkumalla se saa sinua palaamaan ja isompana se jaksaa pitää ääntä pidempään.
Tärkeää on, ettei pentu opi ennakoimaan hetkeä liian tarkasti jolloin palaat. Vaihtele poissaolon
aikaa ja aloita aina ulko-ovesta poistuminen sanomalla pennulle aina samat sanat, vaikka ”menen
kauppaan” tms. Älä koske koiraan tai kiinnitä siihen erityistä huomiota, jolloin se pysyy rauhallisena.
Koira oppii että ovesta poistuminen on normaali asia, joka tarkoittaa että se on hetken lepäämässä.
Kun pentu osaa olla 20 minuuttia yksin se todennäköisesti osaa olla jo 30 minuuttia ja 40 minuuttia
ja sitten tunnin yksin jne.
Jos kotiin palaamisesi on tarkoitus olla ihan arkipäiväinen asia, et toivo koirasi innostuvan siitä
voimakkaasti. Odota, että koirasi rauhoittuu paluusi jälkeen ja sen jälkeen voit kutsua sen
silitettäväksi ja huomioitavaksi.
Muista, että myös koiraan katsominen on huomion antamista, joka voi voimakkaasti vahvistaa
koiran innostunutta odotustasi.

RUOKINTA
Kääpiökoiranpennut luovutetaan hyvin usein 8 viikon iässä ja ne ruokailevat usein vielä neljä kertaa
päivässä. Suosittelemme käyttämään eläintarvikeliikkeiden laadukkaita ruokia pennun
mahdollisimman terveen ja tasapainoisen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi.
Kasvattaja antaa mukaan ruokaa mitä pentu on syönyt ja sillä kannattaa jatkaa ruokintaa uudessa
kodissakin. Turhia ruokamerkkien vaihteluja on syytä välttää, jotta pennun vatsa ei mene niistä
sekaisin. Pentu ei kaipaa vaihtelua ruokaan, ja mikäli vatsa toimii hyvin, kannattaa samalla ruoalla
mennä eteenpäin kunnes on aika vaihtaa penturuoka aikuisten ruokaan noin ½ vuoden iässä.
Pienen pennun ruoka kannattaa turvottaa. Hyvä vinkki on keittää vedenkeittimellä vettä, kaataa se
nappuloiden päälle ja ruoka on tarjoiluvalmista siinä vaiheessa, kun ruoka on kädenlämpöistä.
Ruuan sekaan voi laittaa esimerkiksi raakaa jauhelihaa.
Tässäkin on vaihteluja ja jotkut pennut haluavat syödä jo luovutusiässä kuivaruuan vähemmän
turvotettuna. Kasvattaja neuvoo miten juuri sinun pentusi on tottunut ruokansa syömään.
Isompana ne usein syövät nappulat kuivana.
Pentu alkaa noin 3-4 kk ikäisenä jättämään yhden ruuan väliin, mikäli ruokailu on luovuttaessa ollut
neljä kertaa päivässä. Silloin on helppo siirtyä kolmeen ruokintakertaan. Osa kasvattajista ovat
totuttaneet pennut jo luovutusiässä kolmeen ruokintakertaan helpottaakseen ruokinnan
päivärytmiä ja kumpikin tapa on hyväksyttävä. Noin puolen vuoden iässä siirrytään kahteen
ruokintakertaan.
Mikäli pentu on syönyt jotain sopimatonta ja vatsa on mennyt sekaisin, niin apteekista saa eläinten
maitohappobakteereja vatsaa rauhoittamaan esim.Vetcare Canius, Inubakt tai Tehobakt.
Muista että koira ei ole kotiruokien jätesanko vaan pentu tarvitsee kasvaessaan tasapainoisen ja
ravitsevan ruoan.
Ihmisten kotiruoka ei sisällä tarpeeksi rakennusaineita pennun kehitykselle, vaan laadukkaat
kuivamuonat takaavat koiran tarvitsemat vitamiinit, ravinto- ja hivenaineet. Myös mm. mausteet,
suola ja sipuli ihmisten ruuissa ovat sopimattomia ja jopa myrkyllisiä koirille.
Useimmat ihmisille tarkoitetut ruuat myös aiheuttavat turhia ilmavaivoja koiran suolistoon ja
kannattaa muistaa, että ilmavaivat eivät ole rotuominaisuus, vaan useinkin saatu aikaan
ruokinnalla.

Pentu ei saa olla laiha eikä lihava. Hyvä mittari on kylkiluut, ne eivät saa näkyä, mutta niiden tulee
tuntua kädellä tunnustellessa.
Aikuista koiraa voi ruokkia 1-2 kertaa päivässä. Usein kuitenkin vatsa pysyy rauhallisempana
kahdella ruokintakerralla
Toisinaan aikuisella ranskanbulldogilla saattaa olla ranskalaiset tavat ja iltaruoka maistu paremmin
kuin aamuinen ruoka.
Silloin kannattaa ruoka annostella 1/3 aamulla ja 2/3 illalla.
Mikäli koira joskus pulauttaa keltaista sappea, niin vatsa saattaa olla tyhjä ja ärtynyt eli tulee
tyhjänvatsan oksentelua. Silloin kannattaa tarjota hieman koiran omaa ruokaa tai laktoosittomia
tuotteita esimerkiksi piimää tai kermaviiliä vatsahappojen rauhoittamiseksi.
Ruokintavälit kannattaa pitää tasaisena, välttyäkseen tyhjänvatsan pulautteluilta.
Ruokinta kannattaa ajoittaa siten ulkoilun jälkeiseen aikaan esimerkiksi antaa ruoka ennen töihin
lähtöä ja iltalenkin jälkeen.
Mikäli koiran korvat alkavat likaantua ja niihin tulee tummaa töhnää säännöllisestä puhdistuksesta
huolimatta saattaa ruoka olla liian proteiinipitoista ja pentu/junioriruoka kannattaa vaihtaa
aikuisenkoiranruokaan. Mikäli tämä ei auta, niin kuivaruuan (esim. eri liha raaka-aineissa) vaihtoa
kannattaa myös kokeilla. Ruuan vaihto kannattaa tehdä asteittain uutta ruokaa lisäämällä ja vanhaa
vähentämällä. Usein toistuvat korvatulehdukset ja tassujen nuoleminen voivat olla myös merkki
siitä, että käytössä oleva ruoka ei ole sopivaa. Markkinoilla on tarjolla useilla ruokamerkeillä myös
allergiaruokia, mutta huomioitavaa, että allergiat eivät kuitenkaan useinkaan oireile alle vuoden
ikäisillä koirilla.
Ongelmatilanteessa kannattaa kysyä neuvoa kasvattajalta tai eläinlääkäriltä.

JUOMA
Raikas vesi on koiran janojuoma. Huolehdi, että vettä on aina saatavilla ja vaihdat sen päivittäin.
Koira tarvitsee noin 50 ml vettä painokiloa kohden vuorokaudessa tarkoittaa, että esimerkiksi 10 kg
painava koira juo päivässä noin 0,5 litraa vettä.

SISÄSIISTEYS
Kaikessa pennun opetuksessa on oikeudenmukaisuus, kärsivällisyys ja johdonmukaisuus tärkeää.
Niin on myös sisäsiisteyden opettelussa.
Vie pentu ulos aina kun se on herännyt, syönnin jälkeen, leikkituokioiden keskellä sekä ennen
nukkumaanmenoa. Ranskanbulldoggi ei ole kaikista nopein rotu oppimaan sisäsiistiksi, mutta
säännöllinen ja riittävän tiheä ulkoilutus edesauttaa sisäsiisteyden oppimisessa. Kannattaa laittaa
pissapaperi sisälle lähelle ulko-ovea tai miten pennulle on rajattu alue yksin ollessaan. Jos pentu
erehtyy pissapaikasta niin siivoa jäljet pois mahdollisimman eleettömästi ja huomioimatta pentua.
Älä milloinkaan rankaise huutamalla tai fyysisesti tarttumalla pentuun vaan huomioi ja kehu
ylistävästi silloin, kun tarpeet tehdään oikeaan paikkaan joko paperille tai ulos.
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PENNUN KEHITYSKAUDET
Nopean oppimisen kausi 7 – 16 viikon iässä: Tässä iässä pentu on yleensä muuttanut uuteen
kotiinsa. Se oppii ymmärtämään ihmisten puhetta, käskyjä ja eleitä. Pennulle tulisi puhua
mahdollisimman paljon ja mahdollisimman selkeästi. Se oppii kiellot ja alistuu niitä noudattamaan.
Tällä kaudella pennulle opetetaan hyvät tavat ja niiden opettamisen voi aloittaa heti, kun pentu on
kotiutunut uuteen paikkaansa. Kauden päättyessä pennusta on kehittynyt enemmän tai vähemmän
sosiaalinen, riippuen siitä kuinka hyvin sen koulutukseen on paneuduttu. Pennun on hyvä tottua
muihin ihmisiin ja jos mahdollista johonkin tuttuun kilttiin koiraan. Erilaisiin tautiriskeihin on
kuitenkin suhtauduttava vakavasti ja yritettävä etsiä sellaiset puhtaat ulkoilureitit, joissa ei käy
paljon muita koiria.
Arvojärjestyksen ja lauman muotoutumiskausi 3 – 4 kk iässä: Nimi kertoo parhaiten mitä kauden
aikana kehityksessä tulee tapahtumaan. Jos pentu olisi edelleen yhdessä sisarustensa kanssa, niin
tällä kaudella tapeltaisiin ja nokkimisjärjestys lauman sisällä tulisi vähitellen selväksi. Toisin sanoen
dominoivat yksilöt ottaisivat määräysvallan. Ongelmia syntyy silloin, kun pentu ottaa kotona
määräysvallan ja on kaiken huomion keskipisteenä. Unohdetaan, että pentu on koira ja pidetään
sitä liikaa ihmisen kaltaisena. Tämä vaihe vaatii omistajalta pitkäjänteisyyttä sillä ranskanbulldoggi
on tyypillisesti kovapäinen ja tarvitsee määrätietoisen omistajan. Eli vielä kertauksena, mikä on
kerran kiellettyä, on aina kiellettyä ja mikä on kerran sallittua, on aina sallittua. Kaikkien
perheenjäsenten tulee noudattaa samoja sääntöjä koiran kanssa. Näin vältytään koiran
epävarmuuden tunteelta ohjeita kohtaan.
Laumanjärjestäytymiskausi 5 – 6 kk iässä: Pennun kehityksessä on havaittavissa auktoriteetin
tunnustamisen tarvetta. Pentu on aikaisempaa alistuvampi ja kaikki yhteistyö ihmisen ohjauksessa
tuottaa sille mielihyvää. Tämä tarkoittaa kaikkea kuljeskelua erilaisissa ympäristöissä yhdessä
pennun kanssa. On myös muistettava antaa pennun pakollisen koulutuksen ohessa myös sen itse
oppia tuntemaan ympäristöään. Yhteiset lenkit, automatkat yms. olisi pennun opittava tässä iässä.
Tämän kauden tulisi olla mahdollisimman aktiivista.
Puberteettikausi 7 kk – 1 vuosi: Kausi on koiralle yhtä vaikea kuin omamme meille ihmisille. Pentu
voi olla oikukas ja tasapainoton. Esiintyy vastaanhangoittelua ja arkuutta asioissa, jotka aiemmin
sujuivat kitkatta. Ne virheet, jotka pennun aikaisemmassa sosiaalistumisessa on tehty tulevat nyt
voimakkaasti esiin. Nyt on aika antaa ranskiksen rauhassa seestyä, toisaalta sen itsepäisyys ei ole
hävinnyt, joten muistathan kehittää edelleen sen käyttäytymistä määrätietoisuudellasi.
Tällä kaudella uros saattaa alkaa ”merkkailemaan” huonekaluja ja tämä tapa kannattaa karsia heti
pois. Lemmikkieläinkaupoissa on myytävänä urosvöitä jolla saadaan sisälle merkkailu vähenemään.
Narttukoiran ensimmäiset juoksut alkavat useimmiten tässä iässä.

ROKOTUKSET
Pennut ovat saaneet suojaa tarttuvia tauteja vastaan emoltaan, mikäli emä on ollut rokotettu. Tämä
suoja pienenee iän karttuessa ja pennulla ei ole riittävää suojaa enää luovutusiässä. Tämän vuoksi
turhia kontakteja vieraisiin koiriin on syytä välttää ensimmäisten viikkojen aikana, sillä aikuiset
koirat voivat olla oireettomia ja silti tartuttaa pennun. Samoin ulkoilu kannattaa tehdä
mahdollisuuksien mukaan kotipihassa tai lähialueella.
Pennulle annetaan sisäloishäätö eli matolääke viikko ennen rokotuskäyntiä. Kysy mitä lääkettä
kasvattajasi on antanut pennullesi.
Ensimmäinen rokotuskäynti on 12 viikon ikäisenä, jolloin annetaan rokote penikkatautia, tarttuvaa
maksatulehdusta, parvovirusripulia ja kennelyskää vastaan.
Tehosterokote edellisiin annetaan 16 viikon ikäisenä ja samalla käynnillä usein annetaan myös
Rabies- eli raivotautirokotus.
Nämä kaksi rokotusta voidaan myös ottaa eri rokotuskerroilla, jotta elimistölle ei tule niin suurta
kuormitusta. Tästä kannattaa puhua rokottavan eläinlääkärin kanssa niin hän kertoo vaihtoehdot.
Rabies tarttuu raivotautisen eläimen puremasta tai rabiesviruksia sisältävän syljen joutuessa
limakalvoille, esimerkiksi silmiin, suuhun tai nenään. Sen saaminen kaupunkiolosuhteissa on erittäin
epätodennäköistä.
Rokotukset tulee uusia vuoden kuluttua ensimmäisistä rokotuksista ja tämän hetken ohjeiden
mukaan tämän rokotuksen jälkeen seuraava uusinta on vasta kolmen vuoden kuluttua ja jatkossa
kolmen vuoden välein.
Rokotukset ja tehosterokotukset tulee olla annettu hyvissä ajoin ennen kuin pennun kanssa
aloitetaan harrastamaan lajeja, joissa on muita vieraita koiria. Samoin koirapuistoja on syytä välttää
ennen rokotusten voimaantuloa. Koirapuistojen suhteen kannattaa muutenkin olla varovainen siellä
leviävät helposti niin tarttuvat taudit kuin sisä- ja ulkoloiset. Myös liian rajut leikkikaverit tai jopa
yllättävät tappelut voivat vahingoittaa pentua tahtomattaan.

LEMMIKKIELÄINPASSI
Jos koirasi kanssa matkustetaan ulkomaille, se tarvitsee oman lemmikkieläinpassin. Eläinlääkäri voi
kirjoittaa koirallesi passin aikaisintaan ensimmäisen rabies-rokotuksen yhteydessä. Passi maksaa
erikseen. Passiin merkataan rokotukset ja niiden voimassaoloaika.
Eläinlääkärin kanssa on syytä keskustella mitä lisärokotuksia tai loishäätöjä on syytä tehdä. Viroon,
Latviaan, Liettuaan, Venäjälle sekä Ruotsiin matkustettaessa myös leptospiroosirokotus on syytä
antaa. Lisäksi usein maasta poistuessa tai maahan tullessa joutuu koiralle antamaan
ekinokokkilääkityksen.

PUNKKILÄÄKITYS
Kesäisin ympäri Suomea jopa riesaksi asti levinneet punkit aiheuttavat päänvaivaa koirien
omistajille. Mitä kannattaa huomioida miettiessä onko tarpeellista käyttää lääkitystä ja mikä niistä
soveltuu juurikin minun koiralleni. Mikäli punkkeja on koirassa perin harvoin niin voi jättää
lääkitykset käyttämättä koska myös lääkkeisiin liittyy omat riskinsä. Älä anna punkkilääkettä
pennulle vaan tutki pennun turkki ulkoa tullessanne. Vaatteisiin käytettävä teippiharja on hyvä
keino saada kävelevät punkit pois turkista.
Kannattaa tutustua Sara Kyrkön kirjoittamaan artikkeliin, jossa hän vertailee eri lääkkeitä. Osa
valmisteista karkottaa ja tappaa punkkeja, osa vain tappaa. https://sarakyrkko.com/suuripunkkilaakevertailu-mita-tulee-ottaa-huomioon-koiran-ja-kissan-punkkilaakkeen-valinnassa/
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LELUT JA PURESKELTAVAT
Varaa pennullesi jo valmiiksi jokunen lelu ja purtavaa. Leluja ostaessa huomioi ettei niissä ole
helposti irtilähteviä osia. Ei leluja, joissa on esimerkiksi muovisilmät ja-nenä koska nämä osat
kiinnostavat mahdollisesti eniten, jolloin ne pyritään irrottamaan lelusta ja ne saattavat mennä
suolistoon. Hanki riittävän isoja leluja, joita ei pieni pentu yritä nielaista. Isompina useimmat
ranskalaiset pyrkivät ”suolistamaan” pehmolelut eli pyri ostamaan mahdollisimman vahvoja ja
vältyt vanutukoilta lattialla.

Kuva Tanja Hultman
Puruluiden valinnassa kannattaa käyttää suurta harkintaa! Ranskanbulldogilla ei ole kovin terävä
purukalusto. Niille on tyypillistä purra luita ja yrittää niellä loppuosa kerralla. Tämän vuoksi
esimerkiksi siankorvat eivät ole turvallisia, koska hyvin usein yritetään niellä loppuosa
pehmenneestä korvasta liian suurena palana ja pala on vaarassa jäädä kurkkuun jumiin. Samoin voi
käydä liian pienille puruluille ja etenkin solmuluiden solmuille. Usein ranskanbulldogit syövät
nahkaluuta pehmittäen sen ensin ja yrittäen niellä pehmenneen osan. Toisinaan omistaja joutuu
kaivelemaan kiireellä näitä palasia koiran nielusta koska koira saattaa tukehtua, kun ei saa happea.
Turvallisinta on ostaa riittävän suuria luita ja antaa niitäkin vain valvotusti. Loppuosa luusta on
syytä ajoissa heittää roskiin.
Hyviä ostoksia pureskeltavaksi ovat esimerkiksi poronsarvi (myydään pätkinä) sekä isot
hirvennahkarullat.
Kaikkea sitkeää kannattaa varoa koska ne tyypillisimmin voidaan nielaista ahneena lähes
kokonaisena aiheuttaen vaaratilanteita (ankka- ja kanafileet herkkupusseissa).

ULKOINEN HOITO
Opeta pentu siihen, että sitä käsitellään ja tutkitaan päivittäin, vaikka mitään varsinaista
hoitotoimenpidettä ei juuri silloin tehtäisi.
Tee näitä käsittelyjä ja tutkimisia välillä myös koiran seistessä pöydällä jotta eläinlääkärikäynnit ja
näyttelypöytään totuttelu sujuisi jo ilman pelkoa korkeasta paikasta.
Kynnet Pennun kynnet leikataan kerran viikossa ja mikäli kynsien kasvu on runsasta, niin kolme
kertaa kahdessa viikossa on sopiva tahti huolehtia, että kynnet pysyvät riittävän lyhyinä. Lyhennä
niitä noin 1 mm kerrallaan.
Mikäli pentu rimpuilee niin tee hoitotoimenpide silti päättäväisesti loppuun ja palkitse pentu sen
jälkeen. On tärkeää, että et anna periksi vaan teet hoitotoimenpiteet loppuun määrätietoisesti ja
rauhallisesti. Mikäli sinulla on ongelmia pienen pennun kanssa, niin ongelma kasvaa koiran koon
kasvaessa.
Lemmikkieläinliikkeet tarjoavat myös maksua vastaan kynsienleikkuupalveluja. Mikäli et itse onnistu
leikkaamisessa, niin hae rohkeasti apua. Pitkäksi kasvaneet kynnet on iso ongelma oikealle
askeltamiselle. Ammattilaiset varmasti kertovat sinulle keinoja joilla itsekin kotona onnistut.
Korvat Koiran korvia puhdistetaan vain tarpeen mukaan, mutta on tärkeää totuttaa pentu korvien
koskettelulle jo pienestä lähtien. Vanutuppo tai vanupuikko sopii hyvin puhdistukseen, mutta on
muistettava että älä työnnä puikkoa korvakäytävään.
Turkki Lyhytkarvaisen koiran turkinhoito on helppoa ja harjaus kumisukalla sekä pyyhkiminen
kostealla säämiskällä on usein riittävä. Koiran turhaa pesemistä kannattaa välttää, koska se
kuivattaa ihoa. Pese koira vain silloin, kun se on likainen (tai menossa näyttelyyn). Kasvattaja osaa
neuvoa myös mitä pesuaineita hän suosittelee. Ihmisten pesuaineet eivät koirille sovi, koska pH arvo
on erilainen. Lemmikkieläinliikkeistä saa hyviä neuvoja pesuaineiden valintaan ja myös apteekeissa
myydään koirien pesuaineita. Hyväkuntoinen turkki kiiltää kauniisti. Mikäli iho hilseilee tai turkki on
kiilloton, kannattaa lisätä ruokaan öljyä. Pieni loraus ruokaöljyä tai apteekista/eläinkaupasta
saatavaa lohi- tai kasviöljyä tekee ihmeitä ruokaan sekoitettuna turkille. Myös kananmunan
keltuainen ruuan joukkoon lisättynä silloin tällöin on turkin kunnolle hyväksi Välillä voi aikuiselle
koiralle myös antaa biotiinikuurin turkin kuntoa ylläpitämään. Huono turkin kunto voi olla merkki
myös sisäloisista.

Hampaat Ranskanbulldogilla on alapurenta, joka tarkoittaa, että alahampaat ovat hieman
ylähampaita edempänä. Hampaat alkavat vaihtumaan maitohampaista pysyviksi noin 4 – 6
kuukauden iässä ja viimeistään 7 – 8 kuukauden iässä pitäisi kaikkien hampaiden olla vaihtunut.
Mikäli pysyvä hammas tulee näkyviin ennen kuin vastaava maitohammas on irronnut, kannattaa
maitohammasta yrittää heiluttaa irti, mutta toisinaan ne joudutaan poistamaan eläinlääkärin
avustuksella. Täysikasvuisella koiralla on 42 hammasta.
Muut toimenpiteet Tarkkaile naamapoimuja, sekä hännän alustaa, jotta ne pysyvät puhtaina ja
kuivina. Joillakin on syvemmät poimut kuin toisilla ja erityisesti kesällä niitä kannattaa kuivailla.
Kuiva pehmeä paperi tai pumpuli on tähän tarkoitukseen hyviä.
Tulehdukset korvissa tai silmissä on syytä hoitaa huolella.
Aikuisen koiran kirsu saattaa kuivua, jolloin siihen voi välillä laittaa valkovaseliinia voiteeksi
pehmentämään kuivaa kuorikerrosta.

VAARANPAIKKOJA
Veden äärellä on syytä olla varovainen, koska pentu ei aluksi ymmärrä, että mm. laiturilta voi
pudota. Ranskanbulldoggi on melko raskasrakenteinen ja esimerkiksi laiturilta pudotellaan voi
vaipua pohjaan ja hukkua. Vesistöjen äärellä on koiralle hyvä pukea pelastusliivit, jotka pitävät sen
pinnalla veden varaan jouduttuaan. Useat ranskanbulldogit nauttivat uinnista, kunhan sitä ensin
harjoitellaan ja uinti tehdään turvalliseksi. Valitse huolella ranskanbulldogille sopivat pelastusliivit.
Liivin pitää kannattaa raskasta etuosaa ja, esimerkiksi Hurtta Life Savior on ollut mallina hyvin
toimiva ranskanbulldogeille.
Auto Autossa on koiran tärkeää olla kiinnitettynä joko koirien turvavyöllä auton turvavyöhön tai
sijoitettuna kevytmetallihäkkiin. Nylonhäkkikin käy, kunhan huolehdit, ettei lämpötila nouse liian
korkeaksi koiralle. Kevytmetallihäkki tuulettuu kankaista häkkiä paremmin.
Älä koskaan jätä koiraa kuumaan autoon! Vuosittain kuolee koiria lämpöhalvauksiin ihmisten
huolimattomuuksien takia. Auton sisälämpötila kohoaa yllättävän nopeasti myös varjossa ja
pilvisellä säällä. Lyhytkalloiset koirat ovat erittäin herkkiä saamaan lämpöhalvauksen!
Lämpöhalvaus on hengenvaarallinen tila, joten toimi nopeasti. Jäähdytä koira nopeasti viileällä
vedellä valelemalla ja pitämällä se varjossa. Mikäli koira ei nopeasti reagoi viilennyshoitoon, on syytä
lähteä eläinlääkärille välittömästi.
Vakuutus Useat eri vakuutusyhtiöt tarjoavat vakuutuksia koirien sairauksien, tapaturmien ja
kuoleman varalta. Eri yhtiöiden vakuutukset ovat hyvin erilaisia sisällöltään ja hinnoiltaan. Näitä
kannattaa vertailla tarkkaan. Jotkut yhtiöt ovat tehneet hyvin tiukat rajoitukset braky-roduille.
Eläinlääkärikulut ovat erityisesti suurissa kaupungeissa korkeita, joten vakuutus saattaa olla järkevä
ottaa.
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