Dosering af Zylkène

Dyrets vægt

75 mg

225 mg

450 mg

Mindre end 5 kg

-

-

5 - 10 kg

-

-

10 - 20 kg

-

Uro og utryghed kan have mange årsager:

20 - 30 kg

-

30 - 60 kg

-

-
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•
•		
•		
•		

60 - 90 kg

-

-

Læs mere om Zylkène på www.Zylkène.dk
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Flytning
Alene hjemme
Rejser
Nyt barn eller kæledyr i familien
Tordenvejr
Kennelophold
Trimning
Fyrværkeri

Fordi hunde
også kan blive
urolige og
utrygge

-

ved uro og utryghed

Hvordan kan jeg vide, at
min hund er utryg?

Uro

og utryghed hos din hund

En vis grad af stress og uro er normalt i en hunds liv.
Bliver påvirkningen for voldsom for hunden, kan det
dog påvirke dens adfærd og føre til ubehag for både
hunden og dens ejer.
Ændringer af hundens rutiner eller omgivelser kan
være årsag til uro og utryghed. Nogle hunde har
sværere ved at vænne sig til forandringer end andre.
Ubehagelige oplevelser, høje lyde, pludselige
bevægelser eller genstande og
situationer som hunden ikke har
stiftet bekendskab med før, kan
også skabe uro og utryghed.

Hvis du mener, at din hund er udsat for
utrygge situationer e
 ller virker urolig,
bør du kontakte din dyrlæge. Dyrlægen
kan undersøge om ændringerne i din
hunds adfærd skyldes sygdom og/eller
smerter. I samarbejde med dyrlægen
kan du herefter afgøre hvordan hun
den bedst muligt kan hjælpes.

Hunde kan ikke fortælle os hvordan
de har det, men de kan alligevel
lade os det vide, ved at ændre deres
adfærd.
De kan vise tegn på utryghed og uro
på mange måder – nogle måder er mere
tydelige for os end andre.
Utryghed kan hos nogle hunde være vanske
ligt at opdage, fordi de trækker sig tilbage. De
er mindre sociale, de gemmer sig og måske
prøver de at holde sig væk fra visse områder
eller personer.

Typiske tegn på uro og utryghed:
• Urenlighed
• Øget/mindsket samvær med mennesker eller andre dyr
• Gnaver eller slikker sig mere end normalt
• Ændret søvnmønster
• Ændret brug af omgivelserne
• Mindre lyst til leg
• Ændret kropsholdning og/eller store pupiller
• Ændret opførsel overfor mennesker og dyr
• Ændret aktivitetsniveau

ved uro og utryghed

Hvad kan jeg gøre for min hund?

Hvad er Zylkène?
Zylkène er et naturligt produkt, der kan hjælpe hunde, som er unødigt
urolige og/eller hjælpe hunde med at tilpasse sig til forandrede situa
tioner. Zylkène kan bruges i en kortere eller længere periode. Zylkène
kan også bruges til katte.

Hvordan anvendes Zylkène?
Zylkène er et velsmagende pulver i en kapsel. Det er let at give
Zylkène – åbn blot kapslen og bland pulveret med hundens mad eller
en godbid. Hunden skal kun have Zylkène én gang dagligt. Skulle du
foretrække at give hunden kapslen uåbnet på samme måde som en
tablet, er dette også en mulighed.
I tilfælde hvor du ved hunden vil komme i en situation, som kan gøre
den urolig eller utryg, hvis den f.eks. skal i pension, kan du starte med
at give Zylkène nogle dage før opholdet starter.

