
LEMMIKIN MATKA-APTEEKKIIN: 
Matkapahoinvointilääke / rauhoittava lääke 
Ripulinhoitolääke
Antibiootteja 
Silmä- ja korvatippoja 
Kosteuspyyhkeitä 
Sideharsoa, sidetarvikkeita 
Kirppu- ja punkkipanta
Desinfiointiainetta 
Olemassa olevien sairauksien hoitoon tarvittavat 
lääkkeet  

MUITA VINKKEJÄ KOIRAN KANSSA MATKAILUUN:
Pidä usein taukoja, myös pitempiä.
Pisä raikasta juomavettä aina saatavilla. 
Mikäli mahdollista, älä jätä koiraa koskaan yksin autoon. 
Jos joudut jättämään koiran yksin, huolehdi siitä, ettet poistu yli 15 minuutiksi.
Jätä ikkunat aina hieman auki, jotta lemmikkisi saa riittävästi happea ja säästyy lämpöhalvaukselta! 
Ajaessasi ota huomioon, että ilmanveto voi vahingoittaa vakavasti koirasi silmiä. 
Ota selvää matkakohteen säännöksistä, jotka koskevat mm. eläinten kuljetusta, hihna- ja kuonokoppapakkoa jne. 
Ole matkakohteessa aina perillä siitä, mistä löydät tarpeen tullen eläinlääkärin. Jos huomaat koirassasi sairauden 
oireita tai se käyttäytyy epätavallisesti palattuanne matkalta, ota viipymättä yhteyttä eläinlääkäriin. Mainitse 
samalla kaikki maat, joissa koira on oleskellut.

MATKALLE KOIRAN KANSSA? TARKISTA NÄMÄ! 
Yksi HYMERin kanssa matkustamisen suurista eduista on, että nelijalkainen ystäväsi voi aina olla mukanasi. Jotta koirasi tuntisi 
olonsa hyväksi aina ja kaikkialla, olemme koonnet tähän tärkeimmät huomioitavat seikat:  

ENNEN MATKAA: 
Totuta koirasi pitkiin automatkoihin ennen lomaa matkailuautolla. Keskustele tarvittaessa eläinlääkärin kanssa, noudata hänen 
neuvojaan ja hanki lemmikillesi tarvittavat lääkkeet. Kaikille leirintäalueille ei saa tuoda eläimiä. Ota selvää jo matkareittiäsi 
suunnitellessasi, onko mietinnässä oleva kohde eläinystävällinen. Muista pyytää leirintäalueelta lupa koiran tuomiseen mukaan 
alueelle.  

Tarvittavat asiakirjat sekä (rokotus)todistukset  
Tiedot voimassa olevista lemmikkiänne koskevista 
vakuutuksista   
Kuonokoppa/hihna  
Kaulapanta, jossa on yhteystietonne
Kuljetuslaatikko 
Ruokaa, puruluita 
Purkinavaala 
Leluja 
Harja 
Muovipussi & pieni lapio 
Raikasta juomavettä pullossa ja vesikupissa ajoa varten 

MUKAAN MATKALLE: 
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