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KOŁNIERZ SOFTE SMART COLLARTM 
 
"Całkowicie nowa koncepcja"  

Całkowicie nowa koncepcja w dziedzinie kołnierzy medycznych, 
która umożliwia zwierzętom 
odzyskanie zdrowia po zabiegu chirurgicznym w komfortowych 
warunkach, jest już dostępna w Polsce. 

Kołnierz SoftE Collar stanowi skuteczną barierę przed dostępem 
do obszaru poddawanego leczeniu, 
jednocześnie zapewniając zwierzęciu możliwość jedzenia, picia i 
spania w wygodny sposób. Umożliwia on 
wykonywanie swobodnych ruchów głową, szyją i resztą ciała, 
dzięki czemu zwierzę 
może zachowywać się normalnie, bez narażania go na stres. 

Bardzo prosty w stosowaniu i montażu, zastosowano w nim 
troczki mocujące, 
które umożliwiają zamocowanie kołnierza dokładnie i bezpiecznie, 
dzięki miękkiej 
tkaninie, która zapewnia również maksymalny możliwy komfort 
zwierzęciu. Kołnierz SoftE Collar jest dostępny 
w pięciu rozmiarach i jest odpowiedni zarówno dla psów, 
jak i kotów i jest wytrzymały na drapanie pazurami 
i gryzienie. 
Kołnierz SoftE Collar wykonany jest z niebieskiego 
niepowlekanej włókniny, która jest 
nieuczulająca, nietoksyczna oraz  
nie wchłania wody, a zarazem jest bardzo wytrzymała 
na rozdzieranie pazurami i zębami. Bardzo 
elastyczna i lekka, ale także daje 
się płasko złożyć, co ułatwia przechowywanie, po czym powraca 
z powrotem do swojego pierwotnego kształtu  "elżbietańskiego" 
kołnierza. 
148-020 Kołnierz SoftE Smart CollarTM, rozmiar 1 KOT 

148-022 Kołnierz SoftE Smart CollarTM, rozmiar 2 MAŁY 

148-023 Kołnierz SoftE Smart CollarTM, rozmiar 3 ŚREDNI 

148-024 Kołnierz SoftE Smart CollarTM, rozmiar 4 DUŻY 

148-025 Kołnierz SoftE Smart CollarTM, rozmiar 5 X-DUŻY 

148-026 Kołnierz SoftE Smart CollarTM, rozmiar 6 GREYHOUND 

 
 
 

Długość 
 
 

Wielkość 
szyi 
(Obw.) 

Należy zmierzyć szyję zwierzęcia, aby dobrać odpowiedni rozmiar 

 OBWÓD SZYJI DŁUGOŚĆ 
Rozmiar 1 Kot 24 cm 10 cm 
Rozmiar 2 Mały 31 cm 14 cm 
Rozmiar 3 Średni 40 cm 16 cm 
Rozmiar 4 Duży 50,5 cm 20 cm 
Rozmiar 5 Duży X 53 cm 24 cm 
Rozmiar 6 
Greyhound 

40 cm 32 cm 
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