
O czym musimy pamiętać  
przed podróżą:

Ważne dokumenty:  
Paszport unijny z aktualnym potwierdzeniem szczepień 
i odrobaczenia, jak również kopia ubezpieczenia OC.

Sprawdź jakie szczepienia obowiązują w kraju docelowej 
podróży (w przypadku ich niedopełnienia pies może 
zostać zatrzymany na przejściu granicznym).

Zawieszka przy obroży psa wraz z adresem urlopu.

Leki i profilaktyka przeciwpasożytnicza: 
Lekarz weterynarii doradzi jak skompletować 
indywidualną apteczkę podróżną.

Sprawdź, czy w kraju podróży docelowej istnieje obo-
wiązek założenia psu kagańca i prowadzenia na smyczy.

Zabierz miskę na pokarm, wodę.

Zabezpiecz odpowiednią ilość wody na podróż.  
Nie zaleca się karmienia psa w trakcie podróży, ale 
należy zapewnić mu świeżą wodę. Dobrze jest podać 
niewielką przekąskę przed rozpoczęciem podróży.

Karma dla psów. Na pierwsze dni zabierz wystarczającą 
ilość suchej karmy. Jeśli na miejscu kupisz nową,  
zmieszaj ją najpierw z dotychczasową, aby zwierzę 
mogło się do niej przyzwyczaić.

Zadbaj, aby pies w samochodzie posiadał odpowiednie 
zabezpieczenia (np. pasy czy maty), by zwiększyć  
bezpieczeństwo podróży.

Pamiętaj o kocu, ulubionej zabawce i przysmakach.

Zabierz worki na psie odchody.

LATEM NIE ZOSTAWIAJ PSA W ZAMKNIĘTYM SAMOCHODZIE,  
NAWET NA CHWILĘ! TEMPERATURA SZYBKO OSIĄGA  
60 – 70°C, CO ZAGRAŻA JEGO ZDROWIU I ŻYCIU!

!

DLA ZWIERZĄT, DLA ZDROWIA, DLA CIEBIE.

12 godzin  
przyjemnej PODRÓŻY

NON STOP  
NA URLOPIE!

Z PSEM CZY BEZ PSA?
Środki uspokajające (np. acepromazyna) 
oraz przeciwhistaminowe okazały się  
skuteczne w niewielkim stopniu i działają  
na psa nasennie.

Choroba lokomocyjna ogranicza wielu  
właścicieli psów do tego stopnia, że nie  
znajdują oni innego rozwiązania niż  
wyjazd bez psa!

MAMY ROZWIĄZANIE!
Dobra wiadomość jest taka, że chorobie 
lokomocyjnej możemy w prosty sposób 
zapobiec.

Stosując lek opracowany specjalnie dla  
psów, który działa długo i skutecznie,  
nie wywołując przy tym uczucia senności  
czy otępienia!

Dzięki niemu będziecie z przyjemnością  
planować podróże – wspólnie ze swoim 
czworonożnym przyjacielem! 

O tabletki przeciwwymiotne Zoetis  
pytaj u lekarza weterynarii!
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CHOROBA LOKOMOCYJNA
Choroba lokomocyjna może być wywołana 
podczas poruszania się dowolnymi środkami 
transportu.

Często pojawia się już w okresie szczenięcym.

Na chorobę  
lokomocyjną  

cierpi więcej niż 

wszystkich psów*

STYMULACJA UCHA  
WEWNĘTRZNEGO

STRES

ŚLINIENIE
WYMIOTY

STRACH

NIEPOKÓJ MDŁOŚCI

Przyczyny Symptomy

* Zoetis Market Research Pet Owners Harris interactive p 10, 17, 24. 2008.

 16%

NON STOP  
NA URLOPIE?
Podróże to jakość życia!
To naturalne, że właściciele czworonogów  
chcą pozostać mobilni w trakcie urlopu.

Jeśli Twój pies cierpi na chorobę lokomocyjną, 
może to w znacznym stopniu ograniczać  
Twoją swobodę.

Często jesteś zmuszony planować podróż 
uwzględniając problem choroby lokomocyjnej,  
a to jest czasochłonne i frustrujące.

Jak powstaje choroba lokomocyjna  
i co można zrobić, aby pies pozostał  
z Tobą na pokładzie w dobrej formie?

Co można zrobić, aby uprzyjemnić  
swojemu psu czas podróży?

•  Do jazdy samochodem przyzwyczajać 
psa sukcesywnie.

•  Zostawić uchylone okno, aby w trakcie 
podróży pies miał stały dopływ świeżego 
powietrza.

•  Jechać ostrożnie, unikając niepotrzebnego, 
gwałtownego hamowania czy przyspieszania.

•  Zadbać o to, by w samochodzie nie było  
ani za gorąco, ani za zimno.

•  Zaplanować przerwy w podróży, aby pies 
mógł wysiąść i napić się.

•  Wrzucić na luz! Pies będzie miał długo  
w pamięci dobre wspomnienia – i chętnie 
pojedzie z wami również następnym razem!

ŻEGNAJ CHOROBO LOKOMOCYJNA!


