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19.3.2014 – Kupujeme šampón na fretku

Dnes si povíme něco o tom, jak si vybrat vhodný šampón pro péči o kožíšek 
vašeho fretčího kamaráda.

Kupujeme šampón pro fretku

I fretka, chovaná jako domácí mazlíček, potřebuje správnou péči o svou srst. Ta zahrnuje v 
době línání odstranění odumřelých chlupů vyčesáním a v případě, že fretka bydlí s vámi v 
bytě a spí s vámi v posteli, tak i pravidelné koupání. Zvláště pak, chodí-li fretka ven na 
procházky. Tím, že je nízká, protože má krátké nohy, je ve větším kontaktu se špínou z 
chodníků a hlínou z trávníků. A že má fretka hlínu tuze ráda, to ví asi každý majitel fretky.

Kdy a proč fretku koupat?

Interval koupání
Jak často bude majitel své zvířátko koupat, záleží plně na něm. Ale přesto by interval mezi 
koupáním neměl být příliš krátký. Při častém koupání by se pokožka fretky nestačila 
promastit a byla by příliš vysušená. Suchá pokožka fretku svědí a ta se častěji a intenzivněji
škrábe. Zvýšenou intenzitou  škrábání tak dochází k podráždění pokožky, což může vést 
dokonce až k jejímu poranění. Proto by se fretka neměla koupat v kratším intervalu než 
jednou za tři až čtyři týdny. Mluvíme-li o koupeli spojené se šampónováním.

Vyjímku tvoří to, když se fretka ušpiní. Pokud nestačí pro očistu fretky pouze voda, pak je 
použití šampónu nezbytné. 

Fretce až tak nevadí samotné namočení srsti, problém vzniká při použití šampónu. Každý 
šampón totiž odstraňuje vrstvu kožního mazu. I když jsou některé šetrnější nebo obsahují 
oleje. Pokud dáváte přednost kosmetice s oleji, určitě doporučujeme oleje na rostlinné bázi.

Kožní maz
Právě kožní maz je příčinou nažloutlého až žlutého zabarvení srsti, což je zřetelné na 
fretkách s bílou a světlou barvou srsti mnohem více, než na fretkách s tmavou srstí. Kožní 
maz je tak příčinou nepěkného vzhledu a částěčně i zápachu fretky. Současně však kožní 
maz chrání její pokožku a srst. Proto je vhodné šampónovat s mírou a při výběru šampónu 
brát zřetel na vhodnost šampónu pro fretku.

Typy šampónů
Mnoho chovatelů stále ještě koupe své miláčky šampóny určenými pro psy. Někteří užívají 
šampóny pro kočky. A nakonec, jsou i takoví, kteří používají dětské šampóny.

V dnešní době už není problém, setkat se v obchodech s chovatelskými potřebami se 
šampóny určenými přímo pro fretky. Při výběru šampónu je důležité podívat se na návod k 
použití. Zejména proto, že některé šampóny mají odlišný postup použití a jeho 
nedodržením, může dojít k nežádoucím účinkům a reakcím, jako je například už zmíněné 
svědění pokožky, vypadávání a hrubnutí srsti. Kromě toho, mohou být některé fretky více 
citlivé k určitým složkám šampónu.
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Návod k použití – čtěte instrukce
U některých šampónů je uvedeno, že se mohou nanášet přímo na navlhčenou srst. U 
jiných, že se mají nejdříve rozředit s trochou vody nebo dokonce v určitém poměru. Když si
toto majitel fretky nepřečte, může tak nevědomky postupovat jinak a tím zapříčinit, že se 
jeho fretka po koupeli necítí dobře, protože ji pokožka svědí.

Jedno ale mají všechny šampóny pro normální koupání za pomocí vody společné. Všechny 
by se měly pečlivě opláchnout čistou vodou a tím pádem důkladně vymýt ze srsti a 
pokožky. Nestačí, když si fretka zaplave ve vaně napuštěné vodou se šampónem, ale 
mnohem lepší je koupel zakončit pořádným propláchnutím srsti čistou vodou. Tím, že se 
šampón důkladně vymyje ze srsti a pokožky, se zamezí nežádoucímu podráždění kůže 
fretky.

Pokud fretce nevadí sprcha, je nejlepším zakončením koupele, zbavit srst a pokožku všech 
zbytků šampónu, právě jejím důkladným vysprchováním. Nemá-li fretka zvuk sprchy ráda, 
pak je třeba šampón důkladně spláchnout v nádobě například za pomocí oplachování 
kelímkem. Anebo možná nebude vaší fretce vadit spláchnutí šampónu pod tekoucím 
kohoutkem. 

Způsoby koupání

Většina fretek nemá ráda zvuk tekoucí vody ze sprchy. V takovém případě je vhodné 
napustit fretce umyvadlo, nebo nějakou vhodnou nádobu jako lavor, či plastové umyvadlo. 
Teplota vody vhodná pro koupel fretky je mnohem vyšší, než jaká je doporučovaná pro 
koupel psa. Zatímco pes se koupe ve vlažné vodě, fretka by měla mít vodu příjemně teplou. 
Z mnoha zkušeností je dokázáno, že fretka snáší teplejší koupel mnohem lépe, než když je 
voda chladnější.

Nezaměňujme koupel účelovou s koupelí osvěžovací. Zatímco pro koupel osvěžovací v 
teplých letních měsících roku, kdy se fretka koupe sama bez šampónu, není nutné aby byla 
voda hodně teplá. Při koupeli účelové, tedy té, kde užíváme šampón, je třeba voda teplejší.

Někteří chovatelé napouštějí svým fretkám vanu, aby v ní mohly fretky plavat, nebo se 
potápět. Jsou totiž i fretky, které se potápějí rády. Když jim do vany dáte nějaké hračky, 
mohou se fretky pěkně vyřádit.

A pak jsou tu fretky, kterým sprchování nevadí a dokonce samy lezou do sprchového kouta,
aby si mohly smočit kožíšek, když se jejich pán sprchuje.

Nezapomeňte fretku po koupeli řádně vysušit a ponechat ji v teple. Zamezte průvanu, aby 
fretka neprochladla. Je vhodné, když fretka po koupeli zůstane doma alespoň 2-3 dny, než 
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se na její pokožce a srsti vytvoří nový film kožního mazu, který ji chrání před vlivy vnějšího 
prostředí.

Další péče o srst

Šampón suchý a bezoplachový
Kromě klasických šampónů, jak je známe, existují ještě další dva druhy šampónů. Jedním z
nich je suchý šampón, což je vlastně takový pudr, který se nasype na srst a po té se zvířátko 
řádně vykartáčuje. Další možností, je bezoplachový šampón, který je v rozprašovači. Ten se
nastříká na srst, rozetře se, zvířátko se vyčeše a vytře suchým ručníkem. Rozhodně však 
těmito dvěma zmíněnými druhy nelze nahradit klasickou koupel trvale. Hodí se například 
mezi koupelemi, pokud není zvířátko opravdu hodně špinavé.

Ostatní přípravky
Pro péči o srst vašeho fretčího kamaráda můžete použít ještě další přípravky. Krémové 
kondicionéry po koupeli, které se pak ještě oplachují, anebo deodoranty s kondicionéry v 
rozprašovači bez nutnosti opláchnutí. 

A závěrem?
Ať už si zvolíte jakýkoliv šampón, užívejte jej podle návodu použití. Vězte, že vždy můžete 
ubrat množství užitého šampónu a četnost koupelí, ale raději se vyhněte přemíry.
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