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Pokud Vám nefunguje tlačítko ODESLAT FORMULÁŘ 
pro přímé odeslání na náš e-mail, uložte si prosím vyplněný dotazník a odešlete nám ho 

jako přílohu na e-mail: animalclinic@seznam.cz

Doporučujeme Vám 
 uložení formuláře pro jeho případnou budoucí aktualizaci.

Potřebujete poradit? 
Jsme Vám k dispozici na telefonu +420 775 322 829

9. Pokud jste v minulosti kvůli zdravotním potížím střídali různá krmiva, uveďte je níže:

10.   Jak často koupete Vaše zvíře? Pokud používáte šampón, uveďte jeho název:

11.   Nedochází přechodně ke zhoršení kožních problémů ( v létě/v zimě/v noci/na louce/po krmení)?

12.   Nebylo Vaše zvíře v poslední době v neobvyklém prostředí (psí hotel, návštěvy, hlídání)?

13.   Máte doma ještě jiná zvířata? Jsou zdravá?

14.   Má Vaše zvíře kromě kožních problémů ještě další obtíže? Popište je:

15.   Pokud máte kočku/ kocoura, odpovězte prosím na následující otázky:

  Chodí někdy ven nebo je pouze doma?

  Nedošlo v poslední době ve Vaší domácnosti k nějaké změně

  (nový nábytek/ nový člen domácnosti/ cestování se zvířetem)?

16.   Ostatní poznámky a postřehy:
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