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Zapewnij swojemu zwierzakowi możliwość załatwienia się 
wcześniej zanim opuścisz dom i jeszcze raz, zanim pójdziesz do 
przychodni weterynaryjnej. Nic nie eskaluje stresu bardziej niż 
pełny pęcherz lub okrężnica i brak dostępu do łazienki!

Zaplanuj dużo czasu, aby uniknąć pośpiechu. Jeśli jesteś 
zestresowany, twój zwierzak też będzie.

Jeśli lekarz weterynarii przepisał jakiekolwiek leki przeciw 
nudnościom lub suplementy albo leki przeciwlękowe, 
koniecznie podawaj je zgodnie z zaleceniami.

Porozmawiaj ze swoim lekarzem weterynarii, jeśli myślisz, że 
leki przeciwwymiotne/suplementy diety albo leki 
przeciwlękowe pomogłyby twojemu zwierzakowi w 
zredukowaniu nieprzyjemnych wrażeń w trakcie transportu i 
samych wizyt weterynaryjnych. 

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

Aklimatyzacja kota lub psa do podróży w warunkach 
zamkniętych.
Upewnij się, że Twój zwierzak ma wygodnie w trakcie podróży. 
Nosidełka dla kotów i małych psów lub klatki czy szelki przypięte 
w miejsce pasów bezpieczeństwa dla średnich i dużych psów są 
bezpieczną opcją podczas podróży samochodem. Używaj 
pysznych smakołyków, aby przyzwyczaić psa na do pasów 
bezpieczeństwa. Przechowuj transporterek/skrzynię w miejscu 
dostępnym przez cały czas dla zwierząt. W ten sposób nie będą 
mu się one kojarzyć jedynie z podróżami i wizytami w gabinecie.  
Połóż ulubione zabawki lub inne przedmioty swojego pupila w 
pobliżu lub w transporterze/skrzyni; baw się ze swoim 
zwierzakiem w pobliżu transporterka/skrzynia; umieść ręcznik 
lub kocyk nasączone feromonami albo ubranie przesiąknięte 
Twoim zapachem w środku; Wrzuć do środka trochę ulubionych 
przysmaków, spryskaj kocimiętką (dla naszych kocich przyjaciół) 
albo wrzuć tam KONGA z przysmakami. Możesz wreszcie 
zacząć karmić swojego pupila obok lub w środku. Spraw by to 
miejsce kojarzyło się jedynie z pozytywnymi rzeczami – jedzenie, 
zabawa lub kontakt socjalny z opiekunem. Potrzebuję pomocy? 
Zapytaj się personelu o program FEAR FREE. 

Przygotowanie do wizyty
Najlepiej jak będzie głodny! Jeśli nie ma przeciwwskazań z 
medycznego punktu widzenia, zmniejsz ilość pokarmu, który 
zwierzę spożywa przed wizytą weterynaryjną. Może to pomóc w 
zapobieganiu nudnościom podczas podróży samochodem, a 
przede wszystkim sprawić że smakołyki na wizycie 
weterynaryjnej będą bardziej atrakcyjne.

Częstuj często! Przynieś 50 do 100 ulubionych przysmaków 
swojego zwierzaka, ale w niewielkich ilościach. W razie potrzeby 
pokrój je. Twój zwierzak lubi różne smakołyki? Przynieś cały 
asortyment! Nawet ulubione puszkowane jedzenie dla kota 
może załatwić sprawę. Smakołyki nie powinny być  większe niż 
pół grochu lub pojedyncze liźnięcie. Możesz nie użyć wszystkich 
z nich, ale lepiej mieć ich za dużo niż za mało.

Ulubione zabawki i szczotka do pielęgnacji. Przynieś trochę 
znajomych przedmiotów, które lubi Twój zwierzak. Pomoże to mu 
się zrelaksować w przychodni. Personel weterynaryjny może 
poprosić Cię o użycie tych przedmiotów, które pomogą odwrócić 
uwagę Twojego zwierzaka podczas wizyty

Ręcznik, koszula, koc lub łóżko spryskane specyficznym dla 
gatunku uspokajającymi feromonami lub lawenda. Dostępne w 
sprzedaży uspokajające feromony mogą pomóc w odprężeniu. 
Jak wykazano, także zapach lawendy ma działanie 
uspokajające na psy podczas podróży samochodem. Przedmiot, 
który pachnie jak dom, np. koc, na którym śpi Twój zwierzak lub 
T-shirt, który nosiłeś może również zapewnić komfort Twojemu
pupilowi. Możesz rozważyć spryskanie bandany uspokajającym
feromonem i umieszczenie go na szyi psa. Kiedy używasz spraye
z feromonami, pozostaw feromon do wyschnięcia przez 10 do 15
minut przed wystawieniem zwierzaka na działanie spryskanego
przedmiotu.

Upewnij się, że Twój zwierzak jest zaaklimatyzowany do 
transporterka, klatki lub przyzwyczajony do pasów 
bezpieczeństwa i nie są one cały czas naprężone w czasie 
podróży.
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