EL PART
1-Quan?
La duració normal de la gestació és de 60-64 dies des del dia de l’aparellament.
La temperatura rectal de la femella baixa per sota 37 ºC, just el dia que comença
el part.
2-Quins són els símptomes?
El part consta de tres fases:


En la primera fase hi ha contraccions uterines de manera regular, que cada
cop es fan més freqüents. El comportament de la gossa canvia, està més
nerviosa, perd la gana i “fa niu”. Dura 10-24 hores i és quan té lloc la dilatació
del coll de l’úter. A més hi ha una descàrrega vaginal clara i de tipus mucós.



En la segona fase hi ha esforços visibles per expulsar els cadells mitjançant
contraccions musculars abdominals, i al cap de 10-60 minuts comencen a
sortir. Els cadells surten amb les bosses amniòtiques que acostumen a
trencar-se abans produint una sortida de líquid. La femella llepa els cadells
immediatament per extreure’ls de les membranes romanents i començar la
respiració. Si l’animal no ho fa, ha de ser el propietari que ha de treure les
membranes de la cara del cadell, extreure el líquid de les vies aèries amb una
xeringa. Tot seguit s’ha d’estimular la respiració, assecant-li el cos amb una
tovallola. Es lliga amb un fil i es talla el cordó umbilical i s’hi posa iode. Cal
tenir en compte que algunes femelles són molt protectores amb els seus
cadells i poden ser agressives fins i tot amb el seu propietari



En la tercera fase hi ha l’expulsió de les placentes, que poden sortir unides als
cadells o posteriorment. És important que el propietari compti les placentes (ha
de ser igual al nombre de cadells) i les retiri, per tal que no quedi cap a dins la
matriu i ocasioni problemes. Els cadells cal posar-los en una caixa petita i
calenta (paper, tovalloles), mentre la resta van sortint per evitar traumatismes
involuntaris per part de la mare.

