Så undviker du att din hund och katt blir åksjuka i bilen under semestern
Det kan vara stressande och obehagligt för din fyrbenta vän att åka med i bilen hela vägen till sommarhuset. Men
lyckligtvis finns det naturliga knep som kan hjälpa ditt husdjur.

Sommaren står för dörren, och det betyder traditionellt sett resor till sommarhuset, söderut eller till andra städer för
semestertörstande svenskar. Självklart vill vi gärna hjälpa våra husdjur att klara av de långa åkturerna på naturlig
väg. Företaget Ceva som står bakom produkter som bland annat hjälper djuren att känna sig tryggare vid transport,
märker tydligt att försäljningen av Adaptil hundhalsband som utsöndrar trygghetsskapande feromoner fördubblas i
juni och juli.

Mindre stress på åkturen
Leg. djursjuksköterska Karina Rom Baltzer kommer här med goda råd för hur man förbereder sitt husdjur inför
semestern. - En åktur kan vara en väldigt stressande situation för husdjuret. Därför är det mycket viktigt att man gör
lite förarbete. Man ska lära sitt djur att det är ofarligt att åka bil redan som valp eller kattunge. Börja med att ha
husdjuret i närheten av eller i bilen utan att köra, och kom ihåg att belöna djuret med godbitar. Därefter kan man
lugnt och stilla försöka köra korta sträckor samtidigt som man klappar djuret och fortsätter ge det godbitar, råder
Karina Rom Baltzer.
Det är samtidigt viktigt att inte ge djuret mat innan bilturen då det kan framkalla åksjuka och illamående som senare
kan utvecklas till nervositet och ångest vid tanken på att åka bil. Slutligen säger även Karina Rom Baltzer att man
kan ha stor nytta av feromonprodukter i kombination med åkturen. Produkter som kopierar de feromoner som djuren
själva producerar naturligt i andra sammanhang skapar en känsla av trygghet för både unga och vuxna djur. - Det
är inte kul att se sitt sällskapsdjur kräkas och dregla eller känna obehag. Därför rekommenderar vi helt klart produkter
som på ett naturligt sätt kan hjälpa djuren med dessa symptom i samband med åkturer, säger hon.
Förbered även inför vistelser på hund- och kattpensionat
Om ditt djur ska stanna på ett hund- eller kattpensionat under semestern kan det också vara en bra idé att förbereda
detta - Det är viktigt att vara ute i god tid med att boka en plats på ett ställe man känner sig trygg med. Det kan också
vara fördelaktigt att nyttja ett pensionat som djuret har varit på tidigare, och där omgivningen och ljuden är bekanta,
säger Karina Rom Baltzer.

Hon uppmanar också att man ska ge hundar och katter kuddar eller gosedjur de är vana vid tillsammans med
trygghetsskapande feromoner. - Några timmar innan ni skiljs åt kan man med fördel sätta på hunden ett Adaptil
halsband, medans kattägaren bör försäkra sig om att pensionatet använder sig av Feliway spray eller doftavgivare,
tillägger djursjuksköterskan.

Adaptil är en syntetisk motsvarighet til hundens trygghetsskapande feromon som bidrar till en känsla av naturligt välmående för både valpar och
vuxna hundar. Adaptil kan användas förebyggande eller i kombination med träning när ett beteendeproblem redan uppstått. Produkten är fri från
biverkningar och kan köpas hos veterinär, apotek, zoobutiker eller webshopar, som halsband, spray eller elektriskdoftavgivare. Närmsta
återförsäljare hittar du på www.adaptil./se
Feliway är en syntetisk motsvarighet til kattens ansiktsferomon som skapar en känsla av välbehag och trygghet i kattens närmiljö. Därför kan
Feliway användas för att hjälpa katten i pressade situationer och för att reducera stressnivån i samband med förändringar i deras miljö. Produkten
är fri från biverkningar och kan köpas som spray eller elektrisk doftavgivare för vägguttag. Feliway kan köpas hos veterinär, apotek, zoobutiker och
webshopar – din närmsta återförsäljare hittar du på www.feliway.se

