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RECOVERY SUIT® CÃO RECOVERY SUIT® GATO

Leia o código QR para mais informações ou vá para
www.suitical.com/cao

Leia o código QR para mais informações ou vá para
www.suitical.com/gato
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QUANDO USAR?

APÓS UMA INTERVENÇÃO MÉDICA
Castração • cirurgia abdominal • outras intervenções médicas 
em torno do peito, pescoço e tronco • feridas (com ou sem pontos)

NO CASO DE CONDIÇÕES MÉDICAS OU PROBLEMAS DE PELE
Lamber excessivamente • alergias • manchas vermelhas • as 
pomadas são melhor absorvidas • reduz arranhões e mordidelas 
em feridas

OUTRAS APLICAÇÕES
Protege de incontinência ligeira e durante o cio • cria momentos 
de tranquilidade às cadelas que alimentam as suas crias • limita 
a queda de pelo em casa

CARACTERÍSTICAS DO RECOVERY SUIT® CÃO

Alternativa ao colar isabelino
Confortável e uma conceção totalmente fechada
Camada interior azul clara para fácil controlo de feridas
Molas de pressão para fixação segura
O sistema de retenção permite enrolar o fato. Assim, o cão 
pode fazer as suas necessidades durante um passeio!
Tecido elástico respirável de 4 vias
Disponível em 3 padrões e 10 tamanhos

QUANDO USAR?

APÓS UMA INTERVENÇÃO MÉDICA
Castração • cirurgia abdominal • outras intervenções médicas 
em torno do peito, pescoço e tronco • feridas (com ou sem pontos)

NO CASO DE CONDIÇÕES MÉDICAS OU PROBLEMAS DE PELE
Lamber excessivamente • alergias • manchas vermelhas • as 
pomadas são melhor absorvidas • reduz arranhões e mordidelas 
em feridas 

OUTRAS APLICAÇÕES
Proporciona momentos de tranquilidade para alimentar 
gatinhos • reduz o pelo e as bolas de pelo em casa

CARACTERÍSTICAS DO RECOVERY SUIT® GATO

Alternativa ao colar isabelino
Confortável e uma conceção totalmente fechada
Camada interior azul clara para fácil controlo de feridas
Molas de pressão para fixação segura
A abertura especial na parte de trás permite que a maioria dos 
gatos continue a utilizar a caixa sanitária para gatos
Tecido elástico respirável de 4 vias
Disponível em 1 padrão e 4 tamanhos

Usaria um colar isabelino?



RECOVERY SLEEVE(S)® CÃO DRY® COOLING VEST CÃO

Leia o código QR para mais informações ou vá para 
www.suitical.com/manga 

Leia o código QR para mais informações ou vá para
www.suitical.com/colete  

*Um cão NUNCA deve ser deixado sozinho no carro, NEM 
mesmo à sombra ou se estiver a usar um colete DRY® Cooling!
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QUANDO USAR?

APÓS UMA INTERVENÇÃO MÉDICA
Cirurgia ao cotovelo • outras intervenções médicas em torno 
das patas dianteiras • feridas (com ou sem pontos) • protege uma 
terapia intravenosa na pata dianteira

NO CASO DE CONDIÇÕES MÉDICAS OU PROBLEMAS DE PELE
Lamber excessivamente • alergias • manchas vermelhas • as 
pomadas são melhor absorvidas • reduz arranhões e mordidelas 
em feridas

CARACTERÍSTICAS DE RECOVERY (DOUBLE) SLEEVE(S)® 

Faixa elástica macia
Tecido elástico respirável de 4 vias
Molas de pressão para fixação segura
Disponível em 1 cor e 8 tamanhos

Uma manga: Para a pata dianteira esquerda ou direita e pode 
ter um efeito calmante devido à confortável pressão no peito.  

Duas mangas: Protege ambas as patas dianteiras e dá conforto 
extra nos cotovelos. Devido à pressão constante, as mangas 
podem ter efeito calmante.

QUANDO USAR?

DURANTE PASSEIOS, FÉRIAS OU QUANDO NECESSÁRIO
Arrefece em passeios, caminhadas, escaladas ou trail running 
• em férias ou viagens de carro* • dentro e fora de casa

CONTROLO COM TEMPERATURAS MAIS ELEVADAS
Para cães com problemas respiratórios • cães mais velhos ou 
doentes • cães de trabalho

NO CASO DE CONDIÇÕES MÉDICAS OU PROBLEMAS DE PELE
Proporciona arrefecimento em caso de ferida ou alergia. 
Consulte o seu veterinário em caso de utilização (médica).

CARACTERÍSTICAS DE DRY® COOLING VEST

Sistema de arrefecimento seguro para cães
Tampa de enchimento para encher o colete com água
Faixas elásticas ajustáveis
Arrefecimento imediato até 3 dias e pode ser cheio até 800 
vezes
Arrefece as costas, peito e barriga do cão
O colete é 100% seco
Disponível em 1 cor e 5 tamanhos

Escolha o conforto e liberdade!



A Suitical é a empresa líder na área de
desenvolvimento e fabrico de vestuário de 

proteção para animais de estimação.

A NOSSA MISSÃO

A nossa missão é fazer com 

que a recuperação do seu 

animal de estimação seja 

mais rápida e confortável, 

fazendo vestuário de proteção 

confortável. Os animais de 

estimação são uma parte 

importante das nossas famílias. 

Por isso, em momentos difíceis, 

proporcione-lhes a segurança 

e o conforto para uma 

recuperação agradável.

CONCEBIDO EM 
COLABORAÇÃO COM 
VETERINÁRIOS DE TODO O 
MUNDO

Os nossos produtos são 

desenvolvidos em estreita 

colaboração com veterinários 

e outros profissionais de 
modo a poder garantir a 

melhor adaptação e segurança 

para os nossos animais de 

estimação. Todos os produtos 

são continuamente melhorados 

com base na experiência e 

no feedback de profissionais 
e donos de animais de 

estimação. 

COMO ESCOLHER O TAMANHO PARA O MEU 

ANIMAL DE ESTIMAÇÃO

Meça sempre o seu animal de estimação para 

encontrar o tamanho certo na nossa tabela de 

tamanhos. Consulte o nosso website 

www.suitical.com/tamanho ou leia o código QR 

abaixo para obter a tabela de tamanhos e tutoriais. 

TABELA DE TAMANHOS SOBRE NÓS



O seu animal de

estimação aqui?

IDENTIFIQUE-NOS E QUEM SABE, 
TALVEZ A SUA FOTOGRAFIA ESTEJA 
LÁ EM BREVE! @SUITICAL

Informação do ponto de venda:

Verifique o nosso localizador de 
lojas em www.suitical.com/lojas ou 

leia o código QR.

Para mais informações, visite www.suitical.com. 

Siga-nos nas redes sociais @suitical e tenha acesso 

às mais recentes publicações, experiências de 

clientes e dicas.

Mantenha sempre o seu animal de estimação 

sob a supervisão de um adulto responsável 

enquanto utiliza os nossos produtos.


