
 

PENTUJEN IHON JA TURKIN HOITO 
 
Pentujen ihon ja turkin hoito kannattaa aloittaa jo pienestä pitäen niin oikein tuottein kuin tekniikoin. 
Pentujen ihon toiminta sekä turkin rakenne eroaa aikuisen ihosta ja turkista, mikä on syytä ottaa 
huomioon. Pennun keho rakentuu vielä pitkään ja se vie kaikki ravinteet ja rakennusaineet, jotka 
on mahdollista saada hyvälaatuisesta ruoasta. Vasta, kun pentu on saavuttanut sukukypsyyden 
jää riittävästi proteiineja ja ravinteita myös ihon toiminnan kehittymiseen ja hyvärakenteisen 
primäärikarvan kasvuun.  
 
Turkin tyypistä riippumatta pennun turkki on aina sekundaarikarvaa, joka ei rakenteeltaan ole yhtä 
hyvää ja vahvaa, mikä myös usein tarkoittaa, että pennun turkki on pehmeämpää, hennompaa ja 
samalla toki myös suloisempaa. Iho ei myöskään vielä toimi täysin ja tuota samanlaista suojaa 
kuin aikuisen iho, mikä tietysti altistaa pentua myös enemmän ulkoisille haittavaikutuksille ja 
tulehduksille. Tästä syystä sekä säännöllinen pesu että erityisesti hoitoaineen käyttö on tärkeää. 
Pennun iho ja turkki tarvitsevat aina hoitoaineen jokaisen shampoopesun jälkeen hoitamaan ja 
suojaamaan ihoa ulkoisilta vaikutuksilta. Shampoopesu puhdistaa lian lisäksi aina myös osan 
luonnollisista öljyistä, joita palautetaan hoitoaineen kautta takaisin iholle. Pennun 
omat talirauhaset alkavat toimia kunnolla vasta myöhemmin, jolloin hoitoaineessa annetut öljyt 
tulevat entistä tärkeämmiksi pentuiässä. 
 
Iv San Bernard on kehittänyt pennuille kolme tuotetta, jotka 
tukevat pentuiän turkin rakennetta ja ihon toimintaa. 
Shampoo Talco on hellävarainen puhdistava kaikille 
pennuille kehitetty shampoo, joka on hennon talkin 
tuoksuinen eikä ärsytä silmiä. Saman sarjan Talco hoitoaine 
taas on kaikille pennuille sopiva hellävarainen ja ravitseva 
hoitoaine. Tämän lisäksi kolmas tuote on palan muodossa 
oleva shampoosaippua Puppy Don’t Cry, joka on mainio 
esimerkiksi kuonon alueen ja tassujen puhdistamiseen. 
Siinä on lisäksi kevyt antibakteerinen vaikutus. Kaikki nämä 
tuotteet puhdistavat hellävaraisesti vahingoittamatta 
kosteustasapainoa.  
 
Aloita pesujen harjoittelu jo varhain, jotta pentu tottuu 
käsittelyyn, veteen ja kuivaamiseen. Koska Talco shampoo 
ja hoitoaine ovat hellävaraisia, pentuja voi pestä niin usein 
kuin on tarvetta. 
 
Pesuissa tärkeää on ensin saada turkki kokonaan 
kastetuksi ihoon asti. Mikäli turkki on kovin paksu, veden 
saamista turkin väliin voi auttaa esimerkiksi täyttämällä 
ammeen, laittamalla sekaan vähän hoitoainetta ja nostelemalla turkkia vedessä, jotta vesi pääsee 
tunkeutumaan joka puolelle turkkia. Usein hoitoaineen mukana olo auttaa turkin kastumisessa.  
 

Laimenna Talco shampoo 1:3 lämpimään veteen. Kokonaismäärä vaihtelee pennun koon mukaan. 
Levitä shampoo turkkiin huolellisesti ihoon asti. Mitä pidempi turkki on, sen varovaisemmin 
shampoota kannattaa hieroa turkkiin, ettei hieromisen vuoksi tee takkuja turkkiin. Pennut nauttivat 
siitä, että levitys tapahtuu myötäkarvaan. Hyvä järjestys on aloittaa vatsasta, rinnasta, jaloista ja 
peräpäästä, jotta shampoo saa vaikuttaa niissä kaikkein kauimmin. Nämä alueet ovat yleensä 
kaikkein likaisimmat, rasvaisimmat sekä alueita, johon suurin osa ulkoisista haittavaikutuksista 



 
kohdistuu. Tämän jälkeen kaula ja pää, viimeisenä selkä. Anna shampoon vaikuttaa 3 minuuttia. 
Huuhtele shampoo huolellisesti pois, ettei sitä jää mihinkään turkkiin eli kunnes turkista valuva vesi 
on kirkasta. Muista huuhdella lopuksi myös tassujen välit. Puristele hellästi ja painele pyyhkeellä 
saadaksesi liiat vedet pois turkista ennen hoitoaineen laittamista.  

 
Talco hoitoaine on tarkoitettu laitettavaksi lähes raakana turkkiin. Sekoita hoitoaine tasaiseksi 
pieneen määrään kuumaan vettä, jotta se aukaisee proteiineja ja vaikuttaa hieman paremmin. 
Varmista, ettei seos jää liian kuumaksi. Kokonaismäärä vaihtelee pennun koon mukaan. Yleensä 
hoitoainetta ei mene määrällisesti enempää kuin normaalistikaan, koska se pysyy paremmin 
turkissa ja sitä voi levittää Distrika-harjalla tai hoitoaineenlevityskammalla. Samalla tavalla kuin 
shampoon kanssa, levitä hoitoaine turkkiin huolellisesti ihoon asti ja mitä pidempi turkki on, sen 
varovaisemmin hoitoainetta kannattaa hieroa turkkiin, ettei sen vuoksi tee takkuja turkkiin. Myös 
hoitoaineen levitys tapahtuu myötäkarvaan ja sama järjestys: vatsa, rinta, jalat, peräpää, kaula ja 
pää, selkä. Hoitoaine tuo takaisin turkkiin siitä pois otetut öljyt ja rasvat ja suojaa ihoa ulkoisilta 
haittavaikutuksilta ja tällöin alaosaan tarvitaan pisin vaikutusaika. Anna hoitoaineen vaikuttaa 3 
minuuttia. Huuhtele hoitoaine huolellisesti pois ylhäältä alaspäin, ettei sitä jää mihinkään turkkiin. 
Vaikka karva voi tuntua liukkaalta, sormiin ei saisi jäädä tunnetta hoitoaineesta, kun kokeilet turkkia 
ja turkista valuvat veden tulisi olla kirkasta. Tässäkin huuhtele lopuksi vielä tassujen välit. 
 
Etenkin pentujen ihoa ajatellen, tulisi pennun turkki ja varsinkin iho kuivata huolellisesti ja nopeasti 
joka puolelta. Mikäli turkki tai iho jää kosteaksi se altistaa ihon bakteereille ja sitä kautta 
tulehduksille. Tämä on saattaa erityisesti pennulle olla haitallista, koska ihon suojamekanismi ei 
ole täysin toiminnassa. Tarkista kuitenkin, että ilma ei ole liian kuumaa, ettei se vahingoita turkkia 
eikä ihoa. 
 
Kun harjaat pentua pesujen välissä, käytä pyöreäpiikkistä tai muovipiikkistä (esim. Distrika) harjaa 
tai luonnonharjasharjaa. Näillä et vahingoita pennun ihoa ja harjaushetkestä tulee mukava 
yhteinen hetki. Käytä myös aina harjausnestettä, esimerkiksi Pek-hoitoaineesta tehty suihke, jotta 
karva saa joustavuutta harjauksen ajaksi. Harjausnesteet myös auttavat ennaltaehkäisemään 
sekä avaamaan takkuja. Takkuja on turha pestä eli avaa suurimmat takut ennen pesuun menoa. 
 
Viimeistään siinä vaiheessa pentu on saavuttanut sukukypsyyden ja alkaa kasvattaa 
primäärikarvaa osaksi turkkia, on aika vaihtaa turkin tyypin mukaiseen tuotteisiin (Lemon lyhyelle 
turkille, Banana keskipitkälle turkille ja Green Apple pitkälle turkille) tai erityisesti turkin kasvua 
tukeviin tuotteisiin. Tässä kohtaa saattaa olla lisätarvetta myös erityisille takkuja 
ennaltaehkäiseville sekä takkujen avaamiseen tarkoitetuille tuotteille. Kysy tarvittaessa juuri sinun 
nuorelle koiralle tai kissallesi sopivista tuotteista lisätietoja info@winner.dog. 
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