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KOSZULKA POOPERACYJNA Pies
SAMIEC rozm. 3 S/M 27cm
Cena

26,00 zł

Numer katalogowy

1569

Kod producenta

samiec 3 S/M 27

Kod EAN

5904181452021

Opis produktu
KOSZULKA POOPERACYJNA Pies SAMIEC mix kolorów rozm. 3 S/M 27 cm - (1569)

Koszulka pooperacyjna – opatrunek

Producent: NETCOM

Ubranko zawiązywane na szyi i na plecach na troczki. Wersja pies – samiec.

Koszulki pooperacyjne – „opatrunek”, zabezpieczające szwy brzuszne i boczne oraz zmiany skórne. Wyprodukowane z
dzianiny która zabezpiecza szwy przed rozlizywaniem ich przez zwierze i namaczaniem śliną oraz przed zabrudzeniami np.
podczas spacerów. Koszulki produkowane są w dziesięciu rozmiarach i kilku mixach kolorów. Zwierzę chore nie musi być
smutne a wesoły wygląd poprawi nastrój właścicielowi. Charakteryzują się też, bardzo wysoką estetyką i jakością wykonania.
Wersja dla psów. Pies samiec swobodnie załatwiają w niej potrzeby fizjologiczne. Koszulka posiada w tym celu specjalny
rozporek zapinany na rzep. Może być rozpięty stale lub tylko podczas spacerów.
Koszulki wydajemy losowo pod względem kolorystycznym. Możliwy wybór koloru, ale jedynie gdy jest dostępny w magazynie.

Rozmiar 3 S/M 27cm – odległość między przednią i tylną łapką, na wysokości mankietów koszulki.

Należy wykonać pomiar przed zakupem.

Ja często zakładam zwierzakowi po operacji różne koszulki, od różnych producentów. Najważniejsze to zrobić dobrze pomiar
na zwierzaku. Każdy producent podaje tak jakby trochę zaniżony rozmiar, po to aby zwierzaka dobrze zapakować w koszulkę.
Po operacji na brzuchu musi być tak jak opatrunek, dosyć dobrze przylegać ("uciskać") do zwierzaka, aby rzeczywiście
spełniało swoją funkcję. Zwierze nie może też wyjść samodzielnie z koszulki, a gdy koszulka będzie luźna, to kotek lub piesek
wyjdzie z niej bez trudu. Impulsywne kotki potrafią w ciągu kilku sekund wydostać się z opatrunku - koszulki nawet jeśli jest
dopasowana, a co dopiero ze zbyt luźnej. Kot musi być dobrze zapakowany w koszulkę, trochę jak baleron. No niestety nie jest
to komfortowe dala niego. Niektóre kładą się na boku w bezruchu. Inne wiją się próbując wydostać się z koszulki. Ale aby spać
spokojnie i w miarę nie martwić się o szwy, musimy zapakować dokładnie i obciśle zwierzaka w koszulkę. Aby dobrze zmierzyć
przed zakupem, najlepiej mierzyć gdy zwierzę śpi. Oczywiście idealnie jest gdy jest w narkozie tuż przed operacją. Mierzymy
odległość o środka piersiowej, do środka miednicznej kończyny, najlepiej wtedy gdy te kończyny są ustawione pod kątem
prostym do całego ciała, w miejscu blisko brzucha i klatki piersiowej, czyli na wysokości mankietów koszulki - patrz zdjęcie.
Mierząc ten wymiar na koszulce trzeba ją nieco rozciągnąć. Zakładając na zwierzę należy podciągnąć wysoko na uda i ramię
miejsce z otworami - mankietami. Troczki należy dobrze związać. Czasem jest lepiej gdy ostatni troczek wiążemy z
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przedostatnim z drugiej strony, ale to trzeba wypróbować w praktyce. Oczywiście nie można założyć przodu na tył, bo
suczka nie będzie mogła załatwiać swoich potrzeb fizjologicznych. Na przód zakładamy tą stroną gdzie troczek jest wszyty w
tzw. tunel i jest ruchomy.
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