
Wyprawka dla psa – praktyczna lista i nasze wskazówki
Niezależnie od tego czy kompletujesz wyprawkę dla szczeniaka czy dorosłego psa – najważniejsze jest, 
by twój nowy czworonożny przyjaciel miał wszystko, czego będzie potrzebować na co dzień. To sprawi, że 
od razu znajdzie swoje miejsce w twoim domu. Do wyprawki dla psa należą następujące rzeczy:

Elementy wyprawki do domu: Akcesoria spacerowe:

Miski na wodę i karmę
Najlepiej ceramiczne lub ze stali nierdzewnej
Łatwe do czyszczenia/nadające się do 
mycia w zmywarce
Dno powinno być antypoślizgowe

Ew. Podkładka pod miski
Łatwa do umycia (np. z silikonu)

Karma
Na początek najlepiej stosować taką 
samą karmę, jak u poprzednich właści-
cieli/w schronisku/w hodowli
Ewentualnie: Karma dla szczeniaków
Ewentualnie: Karma dla psów ze spec-
jalną dietą lub nietolerancją pokarmową

Legowisko dla psa
Łatwe do wyprania legowisko dla psa
Alternatywa: kosz dla psa i koce/kołdry

Smaczki i gryzaki 
Gryzaki dentystyczne
Zdrowe smaczki jako nagrody

Zabawki
Wybierz pasujące do wieku i rasy psa
Zwracaj uwagę na jakość wykonania 
(trwałe, nie rozbijają się na małe części)
Szczególnie polecamy rzeczy wykonane 
z naturalnych materiałów
Nie używajcie przedmiotów codziennego 
użytku jako zabawek (np. stare buty)
Zabawki dla psów takie jak: gryzaki, szar-
paki, zabawki do aportowania, zabawki 
interaktywne, zabawki pomagające przy 
ząbkowaniu szczeniaków

Obroża i/lub szelki
Wykonane z trwałego materiału (zwróć 
uwagę na szwy)
Wyściełane miękkim materiałem 
zwiększającym komfort noszenia
Dobrze dobrany rozmiar (nie za cias-
ny, nie uciska kręgosłupa, łopatki nie 
powinny być ściągnięte)
Dla szczeniaków: szelki, które rosną 
wraz z psem
Dla szczeniaków lub nieśmiałych psów: 
bezpieczne szelki z których pies nie 
może się wysunąć

Smycz
Szerokość smyczy i siłę karabinka do-
bierz do wielkości swojego psa

Torebki na nieczystości

Torebka ze smaczkami

Akcesoria do transportu:
Ew. pas bezpieczeństwa wraz z szelka-
mi do auta
Ew. transporter lub torba do noszenia
kaganiec (podczas przewożenia w 
transporcie publicznym)

Ew. ubrania dla psa
Peleryna przeciwdeszczowa
Ubranie na zimę (w zależności od klima-
tu i rasy)
 



Więcej informacji na temat wyprawki dla psa i przygotowania się do powitania czworonożnego przyjaciela 
w twoim domu, znajdziesz w artykule  „Opieka nad psem – sprawy organizacyjne“.

Akcesoria do pielęgnacji:

Szczotka, grzebień lub ewentualnie zgrzebło 
Psy z krótką sierścią: miękka szczotka z krótkim włosiem lub rękawica
Psy z długą sierścią: grzebień/szczotka z długim włosiem i zaokrąglonymi końcami
Psy szorstkowłose: grzebień/zgrzebło z krótkimi końcami
Psy z gęstym podszerstkiem: specjalne szczotki do podszerstka

Dobrze chłonący ręcznik

Ew. łagodny szampon dla psów

Narzędzie do usuwania kleszczy


