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OPERATSIOONIJÄRGNE HOOLDUS   I   BUSTER kraed koertele

BUSTER Quick Collar 
BUSTER Quick Collar takjakinnitusega kraed on mugav kasutada 

igal loomal. 

Buster Quick Collar omadused:
n	 Hõlpsasti kohandatav igale loomale
n	 Lihtne kinnitada ja eemaldada
n	 Ei piira koera vaatevälja
n	 Takistab ligipääsu kogu keha ulatuses
n	 Valmistatud pehmest silikoonist ja 100% polüpropüleenist 
n	 Saadaval 7 suurust ja komplekt

BUSTER Quick Collar krae sobib kasutamiseks: 
n	 Operatsioonijärgne hooldus 
n	 Haavade hooldus 
n	 Steriliseerimisest / kastreerimisest taastumine 
n	 Hot spot ja teised nahaprobleemid 
n	 Nahahaigused

Kasutusjuhis
n	 Pange krae kaela ümber 
n	 Märgistage pastapliiatsiga soovitud asend
n	 Jätke krae ja kaela vahele kahe sõrme jagu ruumi
n	 Hoidke kinnituskohta kogu suuruse määramise ajal kohakuti 
n	 Eemaldage kinnitusdetaililt liimivooder
n	 Kinnitage kleepuv osa märgitud kohale 
n	 Lõigake üleliigne kraematerjal ära
n	 Paigaldage krae 

Vaata videot! 

Skanneeri telefoniga

QR-kood

Krael on pehmendatud väline silikoonist serv, et vältida kraapimist 

ning pehme silikoonist siseserv, mis tagab mugavuse. Krael on augud, 

mis võimaldavad hõlpsat koera kaelarihma külge kinnitamist.
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OPERATSIOONIJÄRGNE HOOLDUS   I   kraed koertele

Hoiatus loomaomanikele
Loomade esialgne vastumeelsus krae suhtes on normaalne. 
Lemmiku ohutuse tagamiseks hoidke looma siseruumides või piiratud alal.
Kui tunnete muret oma lemmiku käitumise või paranemise pärast, konsulteerige oma loomaarstiga. 

Krae hooldus: 
Pühkida niiske lapiga

Kood          Suurus Pakend Sobib tõugudele Kg 
273511 7.5 cm / 3”  Pomeranian, chihuahua

Yorkshire'i terjer, käharakarvaline bichon, malta bichon
Taani-rootsi õuekoer, papillon, cairni terjer, borderterjer
Hollandi väike veelinnukoer, šoti terjer, beagle, iiri terjer
Austraalia karjakoer, inglise springerspanjel, staffordshire'i bullterjer
Labradori retriiver, siberi husky, iiri setter
Kuldne retriiver, bokser, collie, saksa lambakoer

1-3 
273512 10 cm / 4”  3-5 
273513 12.5 cm / 5 5-10 
273514 15 cm / 6”  10-15 
273515 20 cm / 8”  15-25 
273517 25 cm / 10”  25-30 
273518 30 cm / 12” 

5/tk 
5/tk 
5/tk 
5/tk 
5/tk 
5/tk 
5/tk 25-35 

273519  Komplekti suurused 7,5 - 30 cm 7/tk
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