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ALAVIS™ CBD 

Vliv podávání veterinárního přípravku ALAVIS™ CBD na projevy kinetózy u psů

Pacient č. 1 

Nationále: pes, samice, vipet, 1,3 roku

Popis případu: 
Fenka před a při jízdě autem vykazuje vysokou míru stresu, sliní a zvrací. 

Fence byl opakovaně podán 5–30 minut před jízdou ALAVIS™ CBD. Jednalo se o cesty autem 
v délce 60 a 250km. Fenka po aplikaci nevykazuje žádné známky stresu, nevolnosti, nesliní, 
ani nezvrací.

Pacient č. 2 

Nationále: pes, samice, Jack Russell teriér, 1 rok

Popis případu: 
Fena při cestách autem vykazuje vysokou míru stresu, obvykle do 5 minut poprvé zvrací, 
poté podle délky cesty zvrací opakovaně. 

První podání ALAVIS™ CBD 30 minut před jízdou. Během dvouhodinové cesty fena nejprve
ležela a poté klidně seděla a rozhlížela se, bez známek stresu. Bylo to poprvé za dobu, 
po kterou ji majitelka má u sebe, kdy netrpěla kinetózou a nebyla zcela vystresovaná. 

Druhé podání 15 minut před dvouhodinovou cestou autem -  na jejím konci fena jednou 
zvracela, ale byla klidná. 

Třetí aplikace 30 minut před dvouhodinovou cestou – fena po celou dobu zcela klidná, nezvrací.

Čtvrtá aplikace 2 hodiny před devadesátiminutovou jízdou - fenka mírně sliní, ale je klidná.

Pacient č. 3 

Nationále: pes, samice, Parson Russell teriér, 1 rok

Popis případu: 
Neochota nastoupit do vozu. Během cesty vždy sliní. ALAVIS™ CBD podáván 30 minut 
před cestou. Při cestách 12 -220 km, fena opakovaně zcela bez hypersalivace po celou 
dobu jízdy.
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Pacient č. 4 

Nationále: pes, samice, border teriér, 1 rok

Popis případu: 
Fena trpí těžkou kinetózou – v průběhu celé cesty výrazně sliní a 3-6× zvrací.

První aplikace 60 minut před cestou – fena sliní a během cesty 2× zvrací. 

Druhá aplikace 60 minut před cestou ve dvojnásobné dávce - fena sliní a během cesty 2x zvrací.

Třetí, čtvrtá a pátá aplikace 2-4 hodiny před cestou v dvojnásobné dávce – fena sliní a během 
jízdy 1-2× zvrací. 

Komentář: U této feny se jedná o těžký případ kinetózy reagující jen na medikaci maropitantem 
(centrálně působící antiemetikum). Po aplikaci ALAVIS™ CBD došlo k redukci klinických projevů 
kinetózy, ale nikoli k jejich vymizení.

Pacient č. 5 

Nationále: pes, samice, Parson Russell teriér, 4 roky

Popis případu: 
Fena během každé cesty vozem sliní a někdy i zvrací. Feně byl ALAVIS™ CBD podáván 30 minut 
před cestou Během pěti jízd s proměnlivou délkou 12 až 660 km. Během žádné z cest fena 
neslinila. S výjimkou jedné cesty, kdy 1× zvracela, nezvracela.

Pacient č. 6 

Nationále: pes, samec, kříženec, 3 roky, 25 kg

Popis případu: 
Pes během jízdy v autě vždy vykazuje hypersalivaci. ALAVIS™ CBD podáván 30 minut 
před jízdou. První aplikace v doporučené dávce bez efektu – pes vykazuje výrazné slinění. 

Druhá, třetí a čtvrtá aplikace 1,5 násobku základní dávky 30 minut před jízdou – pes je zcela 
klidný a po celou dobu jízdy vozem nesliní.

Závěr: 
Všichni majitelé (kromě majitelky pacienta č. 4) popisují výrazný účinek veterinárního 
přípravku ALAVIS™ CBD na potlačení příznaků kinetózy a projevů stresu u psů během 
přepravy. Majitelé mají zájem ALAVIS™ CBD podávat dlouhodobě. 
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