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Klatka z ogranicznikiem ruchu - TRAP TRANSFER 
RESTRAINER 
Klatka z ogranicznikiem Trap Transfer Restrainer została 
zaprojektowana głównie w celu ułatwienia wykonywania zastrzyków 
lub wykonywania kuracji innymi metodami w przypadku 
pobudzonych lub krnąbrny kotów (także malutkich ras psów i innych 
małych zwierząt). 
Urządzenie składa się z klatki przenośnej wyposażonej w ruchomą 
przegrodę wewnętrzną - są to dołączane ruchome pręty wystające 
poza klatkę i tworzące na zewnątrz coś w rodzaju uchwytów. W 
praktyce przegroda ta jest przemieszczana do przodu, aż zwierzę 
zostanie delikatnie, ale w sposób pewny, przyciśnięte do ścianki 
klatki i unieruchomione. W takim położeniu zastrzyk (lub jakakolwiek 
inna odpowiednia procedura) może zostać wykonany w sposób 
łatwy i skuteczny. Szczególnie przydatną funkcją jest to, że gdy 
przegroda zostanie już prawidłowo ustawiona, uchwyty można ze 
sobą ścisnąć i przytrzymywać przegrodę jedną ręką, pozostawiając 
drugą rękę wolną w celu np. podania lekarstwa. 
Przewidziano podnoszone przesuwne drzwiczki na jednym końcu 
klatki. Gdy drzwiczki zostaną podniesione, umożliwia to 
przeniesienie kota z dowolnej z pułapek Cat Trap. 
Eliminuje to konieczność fizycznego chwytania  dzikich lub 
agresywnych kotów i umożliwia przeprowadzanie leczenia w 
bezpieczny sposób. 

Długość 46 cm x Szerokość 29 cm x Wysokość 29 cm. 
Waga 3,1 kg. (bez panelu) 
236-354 Klatka przenośna z ogranicznikiem ruchu Trap Transfer 
Restrainer 

236-353 Klatka Cat Restrainer (bez drzwiczek końcowych) 

236-354H Klatka Trap Transfer Basket (otwieranie na końcu) 

236-350C Zapasowy pręt do pokrywy 

KLATKA NURSES’ BEST FRIENDTM  
Klatka Nurses’ Best Friend TM jest klatką kocią nakładaną od góry, 
w której wykorzystano  
unikalny system wyjmowania kotów o trudnym charakterze z ich 
klatek. Posiada również panel ograniczający, umożliwiający 
przytrzymanie kota w taki sposób, że możliwe będzie wykonanie 
zastrzyku. 
W ruchliwych centrach weterynaryjnych, schroniskach dla kotów i 
innych zwierząt, trafiają się niekiedy koty, które trudno jest wyjąc z 
ich klatek. 
W przypadku klatek Nurses’ Best FriendTM wystarczy po prostu 
wysunąć 
przesuwaną podłogę, następnie należy opuścić klatkę nad 
wybranym kotem, wsuwając następnie z powrotem ruchomą 
podłogę pod kotem bezpiecznie zamkniętym we wnętrzu klatki. 
To proste w obsłudze urządzenie eliminuje szarpanie się , stres i 
zdenerwowanie kota, które to zjawiska były wcześniej związane z 
próbą schwytania zwierzęcia w pułapkę. W wyniku tego prostego 
procesu można całkowicie wyeliminować ryzyko obrażeń ciała, co 
zapewni Państwu doskonałe rozwiązanie dla tego trudnego zadania. 

Długość 46 cm x Szerokość 30 cm x Wysokość 30 cm. Waga 3 kg. 
 
236-355 Klatka Nurses’ Best FriendTM 

236-356 Klatka Nurses’ Best FriendTM (bez panelu 
ograniczającego) 

236-357 Zapasowy panel podłogi 
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