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CCKKCC  RReeggiissttrraattiioonn  ##  111111664400  

  

AA  CCaanniinnee  TTeemmppeerraattuurree  
    
AA  ccaanniinnee  tteemmppeerraattuurree  ccaann  vvaarryy..  HHeerree''ss  tthhee  gguuiiddeelliinnee  ffoorr  aa  nnoorrmmaall  ddoogg  tteemmppeerraattuurree  aanndd  hhooww  ttoo  ttaakkee  iitt  yyoouurrsseellff..  
AA  ggoooodd  iiddeeaa  iiss  ttoo  ttaakkee  yyoouurr  ddoogg''ss  tteemmppeerraattuurree  aa  ffeeww  ttiimmeess  wwhheenn  hhee  iiss  wweellll..  TThhee  rreeaassoonn  ffoorr  tthhiiss  iiss  bbeeccaauussee  aalltthhoouugghh  aa  
""nnoorrmmaall""  hhuummaann  tteemmppeerraattuurree  iiss  ssuuppppoosseedd  ttoo  bbee  9988..66  ddeeggrreeeess  FF,,  iitt  iiss  nnoott  ttrruuee  ffoorr  eevveerryyoonnee..  SSoommeeoonnee  mmaayy  hhaavvee  aa  
tteemmppeerraattuurree  ooff  9977..88  aanndd  bbee  ppeerrffeeccttllyy  hheeaalltthhyy..  TThhaatt  mmeeaannss  iiff  tthheeiirr  tteemmppeerraattuurree  iiss  9999  oorr  110000,,  tthheeyy  pprroobbaabbllyy  hhaavvee  aa  mmiinnoorr  
iillllnneessss  bbuutt  iiff  tthheeyy  ggeett  aa  ffeevveerr  ooff  110022,,  tthheeyy  aarree  rreeaallllyy  ssiicckk..  
  
IInn  ccoonnttrraasstt,,  aa  nnoorrmmaall  ccaanniinnee  tteemmppeerraattuurree  iiss  110011  FF..  SSoo  aa  rraannggee  ooff  110000..55  ttoo  110022..55  iiss  nnoorrmmaall..  
  
  

HHooww  ttoo  TTaakkee  aa  DDooggss  TTeemmppeerraattuurree  
  
UUssee  aa  ddiiggiittaall  tthheerrmmoommeetteerr..  YYoouu  ccaann  bbuuyy  oonnee  aatt  aannyy  ddrruugg  ssttoorree..  KKeeeepp  iitt  wwiitthh  yyoouurr  ddoogg  ssuupppplliieess..    
  
NNoorrmmaallllyy  yyoouu  ppuutt  aa  lliittttllee  ppeettrroolleeuumm  jjeellllyy  oorr  oolliivvee  ooiill  oonn  tthhee  ddoogg  tthheerrmmoommeetteerr  ssoo  iitt  gglliiddeess  rriigghhtt  iinnttoo  tthhee  aannuuss..  YYoouu  ccaann  
hhaavvee  tthhee  ddoogg  llyyiinngg  ddoowwnn  oorr  ssttaannddiinngg  uupp,,  wwhhiicchheevveerr  iiss  mmoosstt  ccoommffoorrttaabbllee..  YYoouu  sshhoouulldd  ggeett  aa  rreeaaddiinngg  bbeettwweeeenn  110000  aanndd  110033  
FF..  
  
TTaakkee  tthhee  tteemmppeerraattuurree  aanndd  rreeccoorrdd  iitt  ssoo  yyoouu  kknnooww  wwhhaatt  iiss  ‘‘nnoorrmmaall’’  ffoorr  hhiimm..  
  
NNoottee::  KKeeeepp  aann  eeyyee  oonn  tthhaatt  tthheerrmmoommeetteerr  ttoo  mmaakkee  ssuurree  iitt  ddooeessnn''tt  ffaallll  oouutt,,  oorr  ggeett  ddrraawwnn  iinnssiiddee..    
  
AA  FFeevveerr  iinn  DDooggss  CCaann  BBee  MMiissttaakkeenn  
  
AA  NNoorrmmaall  DDoogg  TTeemmppeerraattuurree  CCaann  vvaarryy  aass  mmuucchh  aass  22  ddeeggrreeeess  aatt  tthheessee  ttiimmeess::  
••aafftteerr  eexxeerrcciissee  
••aafftteerr  eeaattiinngg  
••aafftteerr  bbaarrkkiinngg  
  
  
AAnndd  aa  ddoogg  tteemmppeerraattuurree  ccaann  bbee  lloowweerr::  
••ffoorr  aa  ppuuppppyy  
••ffoorr  aa  sseenniioorr  ddoogg  
  
OOnnccee  yyoouu  kknnooww  tthhee  nnoorrmmaall  tteemmppeerraattuurree  ffoorr  yyoouurr  ddoogg,,  yyoouu  ccaann  tteellll  mmoorree  eeaassiillyy  wwhheenn  hhee  iiss  ssiicckk  aanndd  iitt  hheellppss  iiff  aa  pphhoonnee  
ccoonnssuullttaattiioonn  iiss  nneeeeddeedd  wwiitthh  yyoouurr  vveett''ss  ooffffiiccee..  
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