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Zou jij een kraag dragen?
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WANNEER TE GEBRUIKEN?
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WANNEER TE GEBRUIKEN?

NA EEN MEDISCHE INGREEP

NA EEN MEDISCHE INGREEP

Castratie • buikoperatie • andere medische ingrepen rondom de
borstkas, nek en romp • wonden (met of zonder hechtingen)

Castratie • buikoperatie • andere medische ingrepen rondom de
borstkas, nek en romp • wonden (met of zonder hechtingen)

BIJ MEDISCHE AANDOENINGEN OF HUIDPROBLEMEN

BIJ MEDISCHE AANDOENINGEN OF HUIDPROBLEMEN

Overmatig likken • allergieën • hotspots • geeft zalfjes tijd om in
te trekken • vermindert krabben en bijten aan wonden

Overmatig likken • allergieën • hotspots • geeft zalfjes tijd om in
te trekken • vermindert krabben en bijten aan wonden

OVERIGE TOEPASSINGEN

OVERIGE TOEPASSINGEN

Beschermt bij lichte incontinentie en loopsheid • biedt
voedende teefjes rustmomenten • beperkt haar in huis

Biedt voedende poezen rustmomenten • vermindert haar en
haarballen in huis

KENMERKEN RECOVERY SUIT® HOND
Alternatief voor de kraag
Comfortabel en een volledig gesloten ontwerp
Lichtblauwe binnenlaag voor gemakkelijke wondcontrole
Drukknopen voor een goede fixatie
Met het hold-up systeem kan de Suit opgerold worden. Zo kan
de hond toch zijn behoefte doen tijdens een wandeling!
Ademende 4-weg-stretchstof
Verkrijgbaar in 3 printjes en 10 maten

Scan de QR-code voor meer informatie of ga naar
www.suitical.com/suithond

KENMERKEN RECOVERY SUIT® KAT
Alternatief voor de kraag
Comfortabel en een volledig gesloten ontwerp
Lichtblauwe binnenlaag voor gemakkelijke wondcontrole
Drukknopen voor een goede fixatie
Door de speciale opening aan de achterkant kunnen de meeste
katten gebruik blijven maken van de kattenbak
Ademende 4-weg-stretchstof
Verkrijgbaar in 1 kleur en 4 maten

Scan de QR-code voor meer informatie of ga naar
www.suitical.com/suitkat

Ga voor comfort & vrijheid!
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DRY® COOLING VEST HOND
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RECOVERY SLEEVE(S)® HOND
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WANNEER TE GEBRUIKEN?

NA EEN MEDISCHE INGREEP

TIJDENS WANDELEN, VAKANTIES OF WANNEER NODIG*

Elleboogoperatie • andere medische ingrepen rondom de
voorpoten • wonden (met of zonder hechtingen) • beschermt
een infuus in de voorpoot

Biedt verkoeling tijdens wandelen, hiken en klimmen
• tijdens vakantie of autoritten* • voor binnen en buiten
CONTROLE TIJDENS HOGERE TEMPERATUREN*

BIJ MEDISCHE AANDOENINGEN OF HUIDPROBLEMEN

Overmatig likken • allergieën • hotspots • geeft zalfjes de tijd
om in te trekken • beperkt krabben en bijten aan wonden

Voor honden met ademhalingsproblemen • oudere of
zieke honden • werkhonden
BIJ MEDISCHE AANDOENINGEN OF HUIDPROBLEMEN*

KENMERKEN RECOVERY (DOUBLE) SLEEVE(S)® HOND
Zachte elastische band en ademende 4-weg-stretchstof
Drukknopen voor een goede fixatie
Verkrijgbaar in 1 kleur en 8 maten
Enkele mouw: Voor de linker- of rechtervoorpoot en kan een
kalmerend effect hebben door de comfortabele druk rond de
borst.
Dubbele mouwtjes: Beschermt beide voorpoten en biedt extra
comfort bij de ellebogen. Door de constante druk kunnen de
mouwtjes een kalmerend effect hebben.

Scan de QR-code voor meer informatie of ga naar
www.suitical.com/mouwtjes

Kan verkoeling bieden bij een wond of allergie.
Consulteer de dierenarts bij medisch gebruik.
KENMERKEN DRY® COOLING VEST HOND
Een veilig koelsysteem speciaal voor honden
Te vullen met water en hervulbaar tot wel 800 keer
Gereed binnen 1 minuut en koelt tot wel 3 dagen
Het vest is 100% droog waardoor jouw hond niet gaat ruiken
Koelt de rug, borst en buik van de hond
Jouw hond is niet gelimiteerd tot één plek (i.t.t. koelmat)
Verkrijgbaar in 1 kleur en 5 maten

Scan de QR-code voor meer informatie of ga naar
www.suitical.com/koelvest
*Laat de hond NOOIT alleen achter in de auto, ook NIET in de
schaduw of met een DRY® Cooling Vest aan!

MAATTABEL

OVER ONS
Suitical is het toonaangevende bedrijf op het
gebied van het ontwikkelen en produceren van
beschermende kleding voor huisdieren.

ONZE MISSIE

WELKE MAAT HEEFT MIJN HUISDIER NODIG?

Onze missie is het herstel
van jouw huisdier sneller
en comfortabeler te laten
verlopen door het maken van
comfortabele beschermende
kleding. Huisdieren zijn
een belangrijk onderdeel
van onze families. Bied ze
daarom in moeilijke tijden
de zekerheid en het comfort
voor een prettig herstel.

Meet altijd jouw huisdier op om de juiste maat te
vinden in onze maattabel. Bezoek onze website
www.suitical.com/maat of scan de onderstaande
QR-code voor de maattabel en tutorials.
ONTWORPEN IN
SAMENWERKING
MET DIERENARTSEN
WERELDWIJD
Onze producten worden
ontwikkeld in nauwe
samenwerking met
dierenartsen en andere
professionals om zo de beste
pasvorm en veiligheid voor
onze huisdieren te kunnen
garanderen. Alle producten
worden continu verbeterd
op basis van ervaringen en
feedback van professionals en
huisdiereigenaren.

TAG ONS & WIE WEET STAAT JOUW
FOTO ER BINNENKORT TUSSEN!
@SUITICAL

Jouw dier

hier?

Bezoek www.suitical.com voor meer informatie.
Volg ons op social media @suitical voor de
nieuwste blogs, klantenervaringen en tips.
Houd jouw huisdier altijd onder toezicht van
een verantwoordelijke volwassene tijdens het
gebruik van onze producten.

Check onze store locator op
www.suitical.com/winkels of scan
de QR-code.

Informatie van verkooppunt

