
Twój zespół weterynaryjny potrzebuje Twojej pomocy, aby wizyta Twojego zwierzaka była jak najbardziej wolna od 
strachu. Jedną z rzeczy, którą możesz zrobić, to upewnij się aby Twoje zwierzę trafiło do szpitala weterynaryjnego  
spokojne. Poniższe wskazówki pomogą Tobie i Twojemu zwierzakowi dotrzeć na miejsce w jednym kawałku i w 
spokoju.

Odtwarzaj uspokajającą muzykę skomponowaną 
specjalnie dla kotów i psów.
Zastosuj uspokajające feromony lub zapachy takie 
jak lawenda. 6 do 8 rozpyleń uspokajającego 
feromonu lub 2 lub 3 rozpyleń rozcieńczonego 
zapachu lawendy. Zrób to 10 do 15 minut przed 
wejściem Twojego zwierzaka do transportera lub 
samochodu.
Schłodź lub ogrzej samochód do komfortowej 
temperatury przed włożeniem zwierzaka do środka.

Unikaj pośpiechu! Jeśli jesteś zestresowany, Twój zwierzak 
wyczuje to i może się zestresować. 

Aby zapobiec chorobie lokomocyjnej, przyspieszaj powoli, 
pozwól sobie na dodatkową odległość między innymi 
pojazdami, aby zapobiec nagłemu hamowaniu, skręcaj powoli.

Bądź rzeczowy i nie rozmawiaj ze swoim zwierzakiem w 
wysokich tonach. Jeśli jesteś spokojny, szczęśliwy i 
zrelaksowany, Twój zwierzak też będzie.

Koty potrzebują od 5 do 10 minut, aby przyzwyczaić się do 
nowego otoczenie i czuć się bezpiecznie. Jeśli nie możesz 
uniknąć czekania w poczekalni, umieść transporter dla kota na 
podwyższonej powierzchni i pokryj przód i dwie strony 
ręcznikiem z feromonami (możesz poprosić o taki personel 
lecznicy). W zależności od preferencji psa, możesz: zaczekać w 
pojeździe, przejść się na krótki spacer lub poczekać w 
poczekalni.

Poinformuj zespół lecznicy weterynaryjnej o 
swoim przybyciu. Zamiast przywozić zwierzę 
najpierw zadzwoń na recepcję i poinformuj, że 
jesteś na parkingu. Będą mogli do Ciebie 
zadzwonić lub wysłać SMS-a, gdy gabinet 
będzie gotowy.

Prawidłowo zabezpiecz bagażnik/skrzynię w pojeździe. 

Powierzchnia antypoślizgowa powinna znajdować się w i 
pod transporterem/skrzynią lub na foteliku 
samochodowym.
Umieść ręcznik lub koc nasączony feromonami na 
transporterku, pozostawiając jedną stronę odkrytą dla 
wentylacji. 
Miejsce za fotelem pasażera jest najbardziej bezpieczne dla 
małego transporterka dla zwierząt. 
Zabezpiecz duże skrzynie lub wózki, aby zapobiec 
przesuwaniu się.
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JAK SPRAWIĆ BY PODRÓŻ 
DO LECZNICY BYŁA WOLNA 

OD STRESU

Twój zwierzak powinien dobrowolnie wejść do 
transportera/klatki lub musi być przyzwyczajony do 
pasów bezpieczeństwa. Daj przepisane suplementy lub 
leki przeciw nudnościom bądź przeciwlękowe zgodnie z 
zaleceniami lekarza weterynarii.

Koty powinny wcześniej wygodnie odpoczywać w 
nosidełku umieszczone w pojeździe. Odprowadzaj psy 
do samochodu z użyciem smyczy. Zarówno koty, jak i 
mniejsze psy mogą być dostarczone do lecznicy w 
transporterku. 

Przewożąc kota lub małego psa w transporterku, 
zminimalizuj jego ruch w środku. Po opuszczeniu auta 
jeśli to możliwe, wesprzyj transporter od dołu, z jednej 
strony opierając o klatkę piersiową, tak jak nosisz 
delikatny prezent. Pomoże to Twojemu zwierzakowi 
czuć się bezpieczniej i zapewnia, że nie jest on oko w 
oko z innymi zwierzętami, gdy wchodzisz do przychodni 
weterynaryjnej.

Przygotuj samochód tak, aby sprzyjał spokojnemu 
otoczeniu.


