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Informace pro chovatele v období porodu fen

1. Délka březosti:
Průměrně 63 dní (62-65dní), normální porod je ještě 58-71dní po krytí. Diagnostika březosti 

je možná od 25.dne březosti ultrazvukem a od 45. rentgenem. Zvýšená chuť k jídlu a celkové 
zklidnění nejsou příznakem gravidity.

2. Výživa a péče o fenu v období březosti:
První polovinu březosti normální výživa + střední zátěž. Od 25.dne (diagnostika gravidity) 

přecházet pomalu na kvalitnější stravu pro březí a kojící feny. Týden před porodem plně krmit 
stravou pro kojící feny. Krmit v menších dávkách 2-3x denně. Umožnit dostatek pohybu až do 
porodu.

Veterinární opatření:
- fena vakcinovaná na vše před háráním
- fena odčervená před háráním a 35. den gravidity

3. Příznaky blížícího se porodu:
Nástup porodu je charakterizován poklesem progesteronu pod 2ng/ml (lze stanovit z krve v 

laboratoři) a poklesem teploty o 1-1,5°C. Porod nastává do 24hod po těchto změnách.

Hlavní příznaky blížícího se porodu:
- uvolnění hlenové záty- medový výtok z vulvy- 1 týden před porodem
- časté močení, průjem- 1-2 dny před porodem
- neklid, hledání pelechu- 24hod před porodem
- nechutenství- den porodu
- zrychlený dech- den porodu
- pokles teploty o 1-1,5°C- do 12 hod porod

Metodika měření teploty: 
Materiální vybavení: teploměr, blok, tužka
První měření 55.-59. den od krytí v 19hod v klidu, od 60.dne měřit v 7 a 19hod, od 62.dne měřit v 7,
12 a 19hod.
Hodnocení: pokud po největším poklesu teploty dochází k vzestupu (např. 63.den v 12hod teplota 
36,8°C a v 19hod teplota 37,7°C, lze očekávat v noci, tj.12hodin po největším poklesu porod- 
pravděpodobnost asi 70%).
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4. Porod
Materiální vybavení: porodní místo- omyvatelná, teplá podložka, velikost: malý pes 1x1m, velký pes
1,5x2m, buničitá vata, ručníky, pleny, dezinfekce, nůžky, nit, váha, termofor- pro malé psy elektrická
vyhřívací dečka, bedna na štěňata 50x50cm

Porod probíhá ve 3 fázích: 
1. otevírací fáze: fáze začíná v době, kdy se objeví první stahy a končí v době, kdy se objeví 
plodové obaly- trvá 10-12hod

2. vypuzovací fáze: vlastní porod štěňat- od objevení se plodové vody dojde za 35-40min k 
vypuzení prvního štěněte, interval mezi štěňaty 10-30minut (ale může být až 3hod), celkově trvá 
porod 4-6hod.

3.fáze: vypuzení posledního lůžka- většinou jde lůžka bezprostředně za každým štěnětem. Trvá 5-
10min (až 1hodinu).

Kdy volat veterináře?
A- normální porod + chci asistenci:
- fena 6-12hod po nejnižší teplotě, hodně tlačí, z vulvy výtork světlé plodové vody
- v porodních cestách z vulvy trčí plodový vok
- nebo po telefonické konzultaci stavu

B- komplikovaný porod
- při poklesu teploty pod 37°C se porod nedostaví do 24hod
- z vulvy jde zelený výtok (plodové vody + děložní obsah) nebo krvácení, štěně není vypuzeno ani 
do 2hod
- z vulvy vyčnívá alantoidní vak déle jak 15min
- silné stahy déle jak 30min a není vypuzeno štěně
- v porodních cestách je uvízlé štěně- volat ihned!
- mezi štěňaty je interval větší jak 3hod
- nedojde k porodu všech štěňat během 18-24hod (u koťat 24-36hod).
- fena přenáší štěňata více jak 1 týden

5. Péče bezprostředně po porodu:
A. štěně- jsou 2 možnosti:

- fena se o štěně stará a celý porod si řídí sama:
- kontrolujeme životnost štěňat, krvácení z pupíku (podvaz), vývojové vady (vlčí 
drápky, rozštěp apod.)

- fena se o štěňata nestará:
- štěně uvolnit z plodových obalů
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- uvolnit dechové cesty (dětská odsávačka do pusinky a přiložit k čumáčku)
- podvaz pupíku 2cm od břicha a dezinfekce
- masáž hrudníku = vysušení + podpora dýchání
- za 0,5-1hod porodu přikládat štěňata ke kojení (pokud už nepije samo)

B. fena:
Po ukončení porodu se uklidní, jde se napít, je ochotná se vyvenčit. Líže štěňata, lehne jim ke 
kojení. 

Hlídat:
- u feny: - vypuzení všech štěňat a lůžek

   - kvalitu očistek- nesmí páchnout ani hodně krvácet
- u štěňat: - pití všech štěňat (i těch nejslabších)

     - krvácení z pupíku
     - vyměšování

6. Doba kojení:
A. štěňata: 

- 14dní pouze od matky
- od 14. dne zkoušet mléko- štěněcí sušená mléka, plný Sunar, 6% smetana, plnotučné 

mléko)
- od 21. dne zkoušet libové maso
- od 24. dne zkoušet štěněcí granule, případně maso + přílohy

Hlídat: jídlo, vyměšování, spánek, pohyb

Veterinární péče:
- ocásky- případné zkracování do 3, max.do 8 dnů
- odčervit 2., 4., 6. a 8. týden
- očkování od 6. týdne
- odstav v 7.-8. týdnu

B. fena:
Výživa: kvalitní, 3-4x denně, v neomezeném množství- i voda!

a) granule pro kojící feny
b) maso, přílohy, minerálně-vitaminózní přípravky, vajíčka, tvaroh, sýry, mléko

Hlídat: 
- vztah feny ke štěňatům- péče, kojení
- mléčnou žlázu- zatvrdnutí, zánět, poranění
- tělesnou teplotu, příjem krmiva, chování
- kvalitu očistek- normální je 5dní hojní, nepáchnoucí výtok + 6 týdnů nepatrný výtok

Veterinární péče: 
- odčervit 2 týdny po porodu se štěňaty
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