NAGELVERZORGING
Wanneer ga je op zoek naar informatie over de verzorging van de nagels van een hond?
Bij ons was een afgebroken nagel van de vijfde teen van een van de voorpoten de
aanleiding om te zoeken naar een oplossing om dit pijnlijke probleem te voorkomen.
Na het lezen van informatie over het knippen kijk je eens naar de nagels. Vanwege de
donkere kleur kun je niet precies zien waar het leven zit… Dan maar aan de dierenarts
vragen wat die adviseert.
Bij honden die voldoende beweging krijgen en op het trottoir en asfalt lopen zullen de
teennagels vanzelf op de juiste lengte afslijten. Ideaal, daar hoeven we niets aan te doen!
Alleen de nagel van de vijfde teen, het duimpje zou je kunnen zeggen. Volgens onze
dierenarts ook aan die nagel niets doen.
Bij het remmen tijdens het frisbeeën brak Seppl opnieuw de nagel van de vijfde teen. Hij
piepte er behoorlijk van en strompelde terug; met frisbee!
De nagel zat er nog aan, er kwam bloed uit het nagelbed. De nagel bleek gedeeltelijk
gescheurd.
Honden likken hun wonden en bespoedigen daarmee het genezingsproces. Zo was het
ook de eerste keer gegaan. Nu zag het echter ernstiger uit. De eerste keer viel de nagel
na een paar dagen uit, nu bleek hij nog vast te zitten.
Om de lichte ontsteking tegen te gaan gebruikten we een oud huismiddeltje: de poot twee
keer per dag vijf minuten in een lauw badje met afgekookt water met wat soda erin.
Naast soda wordt er ook wel Badedas of Biotex gebruikt. Deze methode zorgt ervoor dat
de wond schoon wordt, het ondersteund het genezingsproces.
In de paar dagen erna bleef de situatie ongewijzigd. Wat nu?
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Een dierenarts in Zwitserland, een echte
bovenstaande foto. Zijn advies was als volgt:

Entlebucher-vriend,

beoordeelde

de

1. Meestal zal de nagel beweeglijk zijn in het nagelbed, dus loszitten. In dat geval
moet de nagel eraf. Een bezoek aan de dierarts is niet nodig… Hoe pijnlijk het ook
klinkt: De nagel dient in één ruk uitgetrokken te worden. Dan de hond troosten en
iets lekkers geven! Geen verband aanbrengen. De hond doet de nabehandeling zelf
door te likken. De genoemde behandeling komt in de dierenartspraktijk regelmatig
voor en is een routinehandeling.
2. Als de nagel niet loszit en niet beweeglijk is ten opzichte van het nagelbed dan de
poot baden in kamillethee. Tweemaal daags. Het is mogelijk dat de nagel dan
alsnog loskomt. In dat geval handelen als onder 1.
3. Alhoewel de haren rondom de vijfde teen smoezelig en rood zijn is er op de foto
geen sprake van een ernstige ontsteking. Als dat wel het geval is dan meteen naar
de dierenarts gaan voor een antibioticakuur. Op dat moment kan de dierenarts
beslissen hoe hij de behandeling verder aanpakt.
Na deze behandeling zal het enkele weken duren alvorens de nieuwe nagel is
aangegroeid.
Na dit advies leek het erop dat de nagel niet los genoeg zat om volgens stap 1. tewerk te
gaan. We hebben een paar dag met kamillethee geprobeerd. En nu maar hopen dat de
nagel loskomt…
En inderdaad: Na een wandeling met een paar baantjes zwemmen in een Maasplas was
de nagel weg! Een dikke twee weken na het ongelukje bij het spelen met de frisbee.
Fris ziet het nog steeds niet uit, maar je kunt de nieuwe nagel al zien zitten. Die zal het
nagelbed over een paar dagen weer keurig afdekken.
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Nu dit pijnlijke voorval voor de tweede keer heeft plaatsgevonden hebben we besloten om
deze duimnagels in het vervolg preventief te gaan knippen.
Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.
Het wordt afgeraden om een nagelkniptang of nagelschaar te
gebruiken die voor mensennagels bedoeld is. Een
hondennagel zou daarmee samengeknepen worden tot in het
leven. Wat erg pijnlijk is. Hierdoor zal de hond een volgende
“pedicurebehandeling” weigeren.
Een andere methode is met een sneldraaiend slijptolletje, zoals
een Dremel. Hierbij is bestaat er een risico dat de nagel
oververhit raakt. Ook dat is erg pijnlijk. Als je besluit om het zo
te doen… goed opletten dus. En vooral voorkomen dat je te ver
doorgaat, tot in het leven.

Er zijn twee soorten nagelkniptangen voor
hondennagels. Vaak wordt het guillotine-type
aanbevolen, omdat daarmee de nagel minder
zou vervormen. Daarnaast is er de standaardtang. De stand tijdens het knippen verschilt
een beetje tussen deze types.
Op de eerste plaats stel je de hond op zijn gemak door
geruststellend met hem te praten. Vervolgens neem je zijn poot op
zodat de kussentjes naar boven wijzen en het scheenbeen in je
handpalm rust. Houdt hem zo stevig vast dat hij niet los kan
komen. De eerste keren kun je dit misschien beter met twee
personen doen.
Knip de nagels altijd op een goed verlichte plek. Bij licht gekleurde
nagels kun je vaak zien waar het leven zit. Bij donkere nagels is
dat helaas niet te zien. Aan de onderkant van de nagel zie je een
diepe groef. Aan het uiteinde van de nagel zit geen leven, knip de
nagels nooit te kort. Als dat toch gebeurt dan is dat een pijnlijke
ervaring, met bloeden tot gevolg.
Let op dat je de kniptang op de juiste plaats zet en dat je onder de
juiste hoek knipt. Knip een of twee millimeter boven het punt waar
de groef eindigt. Als er onverhoopt toch in het leven geknipt wordt
dan kan een bloedstelpend middel gebruikt worden. Bijvoorbeeld
een poeder of aluinsteen. Blijft het bloeden dan naar de dierenarts
om het dicht te branden. Na het knippen dienen de nagels een
beetje te worden afgerond door vijlen in één richting.
Tenslotte… Niet vergeten om de hond uitgebreid te belonen voor het getoonde geduld!
Rob
Bron: Gedeelte over het knippen van nagels is deels afkomstig van http://www.bamboopet.com/
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