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Thundershirt
Den bedste løsning mod angst hos hunde

Thundershirt kan bruges i forbindelse med: 
n Frygt for torden
n Nytårsangst
n Nervøsitet i forbindelse med dyrlægebesøg
n Problemer med at hunden gør
n Generelt træningsværktøj
n Angst for støj
n Separationsangst
n Bil- eller rejseangst
n Uro
n Angst for transportkassen 
n Generel frygtsomhed
n Hiven i snoren

Sådan virker den
Thundershirts patentanmeldte design påfører et konstant, blidt tryk på hundens krop, og dette tryk har en fantastisk beroligende effekt på 
de fleste hunde. Tryk er blevet anvendt til at reducere angst i mange år, på både dyr eller f.eks. ved behandling af mennesker med autisme, 
hvor der anvendes pres for at lindre vedvarende angst.

Thundershirt kræver ikke ret meget træning for, at være en effektiv løsning mod mange former for uro og nervøsitet. Hos mange hunde,  
vil man kunne se en reduktion eller eliminering i symptomer på uro og nervøsitet allerede første gang Thundershirt anvendes.  
Nogle hunde skal prøve den tre eller fire gange, før de begynder at vise forbedringer. 

Indledende tilpasning og tilvænning
Når du skal begynde at anvende Thundershirt til din hund, anbefales følgende trin, mens hunden IKKE er utryg og bange: 
1. Før du sætter Thundershirt på din hund for første gang, kan du tilbyde din hund en lille godbid ved brug af den foldede Thundershirt som  
 en “foderskål”. Hunde bliver typisk mere fortrolige med og tillidsfulde over for noget, de forbinder med mad.
2. Derefter skal du blot følge “Tilpasningsvejledningen”. Lad hunden have Thundershirt på i 5-10 minutter.

Disse enkle instruktioner giver mulighed for, at lære at bruge Thundershirt mens hunden er rolig og tryg. Herved undgås også risikoen for,  
at hunden begynder at associere Thundershirt med det, der generer den. Det kan også være fordelagtigt at sætte Thundershirt på hver 
4.-8. uge mens hunden er tryg. 

Efter tilpasning og tilvænning
1. Når en angstudløser er sandsynlig eller allerede til stede (f.eks. når tordenvejr nærmer sig) sættes Thundershirt på din hund.  
 Vær opmærksom på resultaterne. Mange hunde behøver ikke yderligere behandling for forskellige typer nervøsitet og uro.  
 Hvis du ikke er tilfreds med forbedringen, skal du fortsætte til næste trin.
2 (Ikke nødvendigt i mange tilfælde): Hvis din hund har brug for yderligere hjælp til at dæmpe uro og nervøsitet, anbefaler vi at integrere   
 Thundershirt i et træningsprogram. 

Varenr.  Str. Brystmål Vægt
278100 XXS 23 - 33 cm < 4 kg
278101 XS 33 -43 cm 4-6 kg
278102 S 43 - 53 cm 7-11 kg
278103 M 53 - 64 cm 12-18 kg
278104 L 64 - 76 cm 19-29 kg
278105 XL 76 - 94 cm 30-50 kg
278106 XXL 94 - 127 cm > 50 kg

Sikker, effektiv, 

medicinfri og let at 

anvende
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