
"DYREREJSEAPOTEK":
Midler mod køresyge/beroligende midler
Midler mod diarré
Antibiotika
Øjen- og øredråber
Øjenservietter
Gazebind, forbindinger
Loppe- og flåtkrave
Desinfektionsmidler
Enhver medicin, der kræves til eksisterende sygdomme

TIPS TIL REJSER MED EN FIRBENET VEN:
Hold hyppigere, tilstrækkeligt lange pauser.
Sørg altid for frisk drikkevand.
Efterlad aldrig din hund alene i bilen, hvis det er muligt.
Skulle du nogensinde blive nødt til at lade dem være alene, skal du gøre det kort – højst 15 minutter.
Lad altid vinduerne stå let åbne, så dit kæledyr har nok ilt og ikke får hedeslag!
Når du kører, skal du være opmærksom på, at træk kan skade din hunds øjne alvorligt.
Find ud af reglerne i dit rejseland vedrørende dyretransport, krav til snor eller mundkurv mv.
Forhør dig hos den nærmeste dyrlæge på rejsedestinationen. Mærker du usædvanlig adfærd eller symptomer på sygdom 
hos din hund, når du vender tilbage? Så bør du kontakte din dyrlæge hurtigst muligt! Angiv altid de lande, du lige har 
besøgt. 

REJSER DU MED HUND? TJEK!
En af de helt store fordele ved at rejse med HYMER er, at du altid kan have din firbenede ven med dig. For at din hund altid skal 
have det godt og føle sig godt tilpas på turen, er der et par ting, du skal overveje. Vi har samlet de vigtigste til dig her:

FØR REJSEN:
Væn din hund til lange bilture, inden du påbegynder din autocampertur. Lad din dyrlæge rådgive dig, og få eventuelt nødvendig 
medicin såsom flåt- og ormekur. Dyr er ikke tilladt på alle campingpladser. Når du planlægger din rejserute, skal du undersøge, om 
din ønskede destination er dyrevenlig. Husk at få godkendt dit dyr i ferieboligen/campingpladsen.

DU SKAL HAVE:
Alle nødvendige papirer/grænsepapirer samt 
vaccinationsattester
Forsikringsnummer og ansvarsadresse
Mundkurv/snor
Halsbånd med adresse og navneskilt
Transportkurv/sovekurv
Mad, godbidder, tyggeknogler
Dåseåbner
Legetøj
Børste
Plastposer 
Vandflaske og vandskål 
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