Jak zadbać o swojego pupila w upalne dni?

Wysokie temperatury i długa ekspozycja na słońce są męczące i groźne tak dla ludzi, jak i dla
zwierząt. W upalne dni szukają one instynktownie ochłody i nie są skore do nadmiernej
aktywności. Wolą leniwe wylegiwanie się w chłodniejszym miejscu niż zabawę.
Oto kilka prostych rad, jak pomóc naszym pupilom przetrwać upał:
 zapewnij stały dostęp do wody, sprawdzaj zawartość miski, myj pojemnik, uzupełniaj
i wymieniaj wodę na czystą,
 udostępnij chłodne miejsce do wypoczynku, np. podłogę w łazience lub kuchni,
zasłoń okna roletami (zasłonami); jeżeli musisz wyjść – nie zostawiaj go zamkniętego
w małym, dusznym pomieszczeniu, możesz użyć wentylatora, jednak upewnij się,
czy nie znajduje się w miejscu, w którym może stanowić zagrożenie dla zwierzęcia
lub czy dźwięk wentylatora go nie niepokoi; jeśli Twój pupil przebywa w upalne dni
w ogrodzie, zadbaj o to, by miał dostęp do zacienionego miejsca, możesz dodatkowo
zamontować zraszacz lub pozostawić do jego dyspozycji specjalny basen (wersja
raczej dla psiaków ),
 ogranicz długość i intensywność spacerów lub zmień ich godziny – nie zmuszaj psa
do aktywności fizycznej w bardzo upalne i duszne dni, zwłaszcza w godzinach,
gdy słońce świeci najmocniej (między 11.00 a 17.00), dłuższy spacer zaplanuj
wieczorem albo wczesnym rankiem, a trasę wybierz tak, by przebiegała w cieniu
najlepiej z jak najkrótszym kontaktem psich łap z rozgrzanym asfaltem, np. po trawie;
na spacer zabierz koniecznie wodę,
 podawaj lekkostrawne posiłki, zmniejsz ich porcje,
 nigdy nie zostawiaj psa w zaparkowanym samochodzie – w krótkim czasie wnętrze
auta może nagrzać się bardzo mocno, nawet do 60˚C i doprowadzić do udaru
cieplnego zwierzęcia,
 nie stosuj kagańców weterynaryjnych! – pies chłodzi się poprzez ziajanie, dlatego
niedopuszczalne jest stosowanie kagańców weterynaryjnych (materiałowych, ciasno
okalających kufę), jeżeli musisz zastosować kaganiec, najlepszy jest fizjologiczny,
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 zastanów się nad kupnem maty chłodzącej, kamizelki chłodzącej lub po prostu połóż
wilgotny ręcznik na grzbiecie psa albo rozłóż go na podłodze, żeby mógł się na nim
położyć, możesz również wykorzystać spryskiwacz do kwiatów i delikatnym,
rozproszonym strumieniem wody spryskać swojego pupila ( ważaj tylko na uszy
i oczy),
 przygotuj chłodzący deser – zamroź ulubiony przysmak, kawałek pasztetu, itp. i włóż
go do zabawki, np. typu kong.
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