
FÖR DJURENS RESEAPOTEK:
Anti åksjuka/lugnande medel 
Medel mot diarré 
Antibiotika 
Ögon- och örondroppar 
Ögonförband 
Förbandsmaterial 
Lopp- och fästingkrage 
Desinfektionsmedel 
Medicin för eventuella redan existerande sjukdomar

TIPS FÖR ATT RESA MED EN FYRBENTAD:
Ta pauser ofta och tillräckligt länge.
Ge alltid färskt dricksvatten.
Om möjligt, lämna aldrig din hund ensam i bilen.
Om du någonsin skulle behöva lämna honom ensam, vänligen bara kort – inte längre än 15 minuter.
Lämna alltid fönstren på glänt så att ditt husdjur får tillräckligt med syre och inte får värmeslag!
När du kör, tänk på att drag allvarligt kan skada din hunds ögon.
Ta reda på reglerna i ditt aktuella länder angående djurtransport, krav på koppel eller munkorg etc
När du kommer till din destination, fråga om närmaste veterinär. När du kommer tillbaka, märker du ovanligt 
beteende eller symtom på sjukdom hos din hund? Då ska du anmäla detta till din veterinär så snart som möjligt! 
Ange alltid de länder du har besökt tidigare.

Alla nödvändiga papper/gränspapper och vaccinationskort 
Försäkringsnummer och ansvarsadress 
Koppel (ev munkorg) 
Halsband med adress och namnskylt 
Transportkorg/sovkorg 
Mat, godsaker, tuggben 
Konservöppnare 
Leksaker 
Borste 
Hundpåsar   
Färskt dricksvatten på flaska och en vattenskål för resan

RESA MED HUND? CHECKLISTA!
En av de stora fördelarna med en resa med HYMER är att du alltid kan ha din fyrbenta vän med dig. Det finns dock några 
saker att tänka på och vi har gjort en lista på de viktigaste. 

INNAN RESA: 
Vänj din hund vid långa bilresor innan du reser. Låt din veterinär ge råd. Du kan behöva medicinering, såsom fästing- och 
hjärtmaskprofylax. Djur är inte tillåtna på alla campingplatser. När du planerar din resplan, ta reda på om din önskade destination 
är djurvänlig. 

ATT TA MED: 
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