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JAK NA TO
Tipy a triky

Nevolnost při jízdě autem
Nûkteﬁí psi jezdí autem k smrti rádi, jiní na jízdu reagují naprost˘m zdû‰ením.
Proã? Pokud vá‰ pes pohlíÏí na pohyb na ãtyﬁech kolech jako na zlo
srovnatelné s oãkováním u veterináﬁe, dÛvodem je ãasto nevolnost.

1.

V autû byste vÏdy
mûli mít po roce roli
kuchyÀského papíru
a sáãek na odpadky. Auto tak
zÛstane v pouÏitelném stavu
i v pﬁípadû, Ïe se va‰emu
psu obãas udûlá nevolno.

2.

Místo v autû, kde
je vá‰ pes zvykl˘
jezdit, pokryjte
prací dekou, kterou bude
moÏné v pﬁípadû potﬁeby
rychle vyprat a usu‰it.

3.
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SVùT PSÒ 4/06

Nehubujte svého
psa, kdyÏ se mu
chce zvracet nebo

kdyÏ kÀuãí. Jeho stres by
to jen dále zhor‰ovalo.

7.

4.

Zaﬁazujte
opakované
pﬁestávky,
zvlá‰tû pﬁi dlouh˘ch
jízdách autem, aby
se pes mohl vyprázdnit
a trochu uvolnit.

5.

Z homeopatick˘ch
léãiv b˘vají
doporuãovány
Tabacum D6, Cocculus D6
a Petroleum D30. Úãinné
látky by se mûly podávat
preventivnû jiÏ dva aÏ tﬁi
dny pﬁed plánovanou jízdou.

Psy, kteﬁí mají
sklon k nevolnosti
v autû, byste
rozhodnû nemûli krmit
tûsnû pﬁed jízdou.
Poslední jídlo jim
dejte nejménû tﬁi
hodiny pﬁed odjezdem.
Nedávejte svému
psu léky proti
kinetóze. Jsou
vhodné v˘hradnû pro lidi
a dokonce by mu mohly
po‰kodit zdraví.

6.

SnaÏte se vyhnout
dlouh˘m jízdám
autem v období
letních veder. Vysoké
teploty mohou rovnûÏ
vyvolat nevolnost.

8.
9.

Pﬁi „cestovní
horeãce"
mohou
pomoci i Bachovy kvûty.
Léãitelé doporuãují
scleranthus (proti
nevolnosti) a Rock Rose
(proti strachu z jízdy).

10.

Stoupenci
muzikoterapie
sázejí na
hudbu od Vivaldiho,
která je podle nich tou
nejlep‰í prevencí proti
nevolnosti pﬁi jízdû.

11.

Kanadská
specialistka na
zvíﬁata Linda
Tellington-Jonesová pouÏívá
pﬁi potírání nevolnosti
metodu obvazování tûla. Za
tímto úãelem jsou psu kolem
hrudi obvazovány elastické
bandáÏe, jednou zkﬁíÏené
nad hﬁbetem a následnû
uvnitﬁ mezi pánevními
konãetinami a dále vedené
po vnûj‰ích stranách stehen.
Obvazy na tûle zﬁejmû
pozitivnû pÛsobí na psychiku
psa a tím pomáhají pﬁekonat
nevolnost. L. Tousignantová
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noha psÛm se
v autû prostû obrací
Ïaludek. ShromáÏdili
jsme pro vás tipy, které
by vám mohly pomoci
tento problém vyﬁe‰it.

