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OPASKI IDENTYFIKACYJNE DLA ZWIERZĄT - 
ANIMAL I.D. BANDS 
 
Istotną pozycją w tętniącej życiem praktyce weterynaryjnej lub w 
szpitalu dla zwierząt jest  opaska identyfikacyjna - prosty, ale 
skuteczny sposób, aby zapewnić jednoznaczne rozpoznanie 
każdego zwierzęcia, który jednocześnie dostarczająca dane 
kliniczne i inne istotne informacje. 
 
Opaski Animal ID Bands stanowią tani system identyfikacyjny - 
mają one długość 50 cm , a imię zwierzęcia, nazwisko właściciela i 
inne dane można zapisywać po dowolnej stronie opaski za 
pomocą długopisu lub ołówka, a oznakowanie to będzie trwałe. 
Opaski są miękkie i wygodne, nie będą się rozciągać lub rozerwać 
i są mocowane za pomocą samoprzylepnej naklejki. 
 
Są one dostarczane w opakowaniach po 500 szt. wyłącznie 
kolorze białym. Należy przy tym pamiętać, że opaski te nie ulegają 
biodegradacji, a zatem należy wyrzucać je do kosza lub 
specjalnego pojemnika – nie wolno spłukiwać ich do kanalizacji. 

Długość 50 cm. 

 
271-601 Opaski identyfikacyjne dla zwierząt - Animal I.D. Bands 
(x500)  

 

 

 
 
 

Kaganiec PROFESSIONAL SAFETY MUZZLE 
 
• Z miękkiego, ale trwałego tworzywa 

• Wytwarzany metodą wtryskową z trwałego plastiku 

• Może być sterylizowany w autoklawie lub dezynfekowany 
przed użyciem przez kolejne zwierzę 

• Bardzo łatwe i szybkie zakładanie 
 
Kaganiec Professional Safety Muzzle został specjalnie 
zaprojektowany z myślą o lekarzach weterynarii i psich fryzjerach, 
aby zapobiec urazom, gdy trzeba poradzić sobie z psem o 
trudnym charakterze. 
Dostępny jest w trzech rozmiarach, które można dopasować do 
psa każdej rasy i wielkości. Przewidziane zostały dwa otwory 
zostały dzięki czemu możliwe jest podawanie psu do nosa 
szczepionki przeciwko kaszlowi kenelowemu. Nie nadaje się do 
spacerów i ćwiczeń z psem. 
 
102-120 Kaganiec Professional Safety Muzzle MAŁY 

102-121 Kaganiec Professional Safety Muzzle DUŻY 

102-122 Kaganiec Professional Safety Muzzle dla psów o krótkim 
pysku 

102-123 Kaganiec Professional Safety Muzzle, zestaw wszystkich 
trzech typów 
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