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Kołnierz SMART COLLARTM 
 
 "Aby chronić psy i koty przed nimi samymi"  
 
• Lekki 
• Wygodny 
• Przezroczysty 
• Ułatwia dopasowanie 
• Dobre, łagodne rozwiązanie 
• Wyłożony na obydwu krawędziach 
 
Jak wiele urazów i drobnych otarć pogarsza się jeszcze bardziej, 
w wyniku lizania i wygryzania ran przez naszych małych 
pacjentów. W postaci przewlekłej, takie samookaleczanie może 
być kłopotliwe i kosztowne, a ostatecznie może zagrozić życiu 
zwierzęcia. 

Obecne konstrukcje elżbietańskich kołnierzy pozabiegowych są 
niezgrabne, niewygodne i wymagają czasu przy zakładaniu i 
regulowaniu. Właściciele bardzo przeżywają widząc cierpienia, 
których doznają zazwyczaj aktywne, młode psy, uderzając w 
meble i wpadając w niebezpieczne zdezorientowanie. 

Kołnierz Smart CollarTM został zaprojektowany tak, aby 
rozwiązać wiele z tych problemów. Wykonany z przezroczystego 
tworzywa sztucznego, zapewnia psu lub kotu szerokie pole 
widzenia, co naturalnie zwiększa zaufanie zwierzęcia. Posiada 
wyłożenie z miękkiej gumy neoprenowej na części szyjnej, dzięki 
czemu nie musi być podpinany do zwykłej obroży psa, jak w 
przypadku innych konstrukcji.  

Lekarze weterynarii i właściciele zwierząt domowych będą 
zadowoleni, stwierdzając, że kołnierz Smart CollarTM można 
łatwo regulować. Zaledwie pięć rozmiarów będzie pasować do 
wszystkich ras psów, a najmniejszy rozmiar będzie odpowiedni 
nawet dla kotów. Spinki zatrzaskowe zapewniają, że zakładanie 
kołnierza Smart CollarTM jest szybkie i proste, nawet w 
przypadku zwierzęcia, które nie chce współpracować. 

Kołnierz Smart CollarTM został opracowany i przetestowany we 
współpracy z doktorem Rogerem Mugfordem z Animal 
Behaviour Centre, który poleca stosowanie tego dobrego i 
praktycznego rozwiązania, aby uniknąć samookaleczeń u psów i 
kotów. 

 

 

 

 

 

148-000 Kołnierz Smart CollarTM, rozmiar 0 KOTY 

148-001 Kołnierz Smart CollarTM, rozmiar 1 MAŁY 

148-002 Kołnierz Smart CollarTM, rozmiar 2 ŚREDNI 

148-003 Kołnierz Smart CollarTM, rozmiar 3 DUŻY 

148-004 Kołnierz Smart CollarTM, rozmiar 4 X-DUŻY 

148-005 Kołnierz Smart CollarTM, rozmiar 5 XX-DUŻY 

148-008 Kołnierz Smart CollarTM, rozmiar 6 XXX-DUŻY 
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