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TESTOVANIE I   Teplomery

KRUUSE Teplomery
Súčasťou štandardného klinického vyšetrenia zvierat by malo byť meranie teploty.

Rektálna teplota je najpresnejšia a poskytne vám spoľahlivé meranie. 

Vlastnosti všetkych teplomerov

 Memória pre poslednú zaznamenanú teplotu
 Viac ako 5 000 meraní
 Presnosť merania               +/- 0.1 °C . +/- 0.2 °F
 
 Stupnica merania v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita (prepínateľné)
 Vodeodolný
 Vymeniteľná batéria 

 

KRUUSE Premium digitálny teplomer   
- Flexibilný hrot 

 Pružný hrot pre väčšie pohodlie pacienta

 Veľký, ľahko čitateľný digitálny LCD displej

 Rýchle a presné meranie ~ 10 sekúnd

Katalógové číslo: 291128

KRUUSE Premium digitálny teplomer 

 Ľahko čitateľný digitálny LCD displej  

 

KRUUSE digitálny teplomer 

 

 

 Malý ľahký prístroj  

KRUUSE digitálny teplomer 

 Ľahko čitateľný digitálny LCD displej  

 Rýchle a presné meranie ~ 15 sekúnd

 Malý ľahký prístroj

Katalógové číslo: 291127 (bez loga KRUUSE) 



Funkcia automatického vypnutia 

















Rýchle a presné meranie ~ 10 sekúnd

Katalógové číslo: 291129

Ľahko čitateľný digitálny LCD displej  

Rýchle a presné meranie ~ 15 sekúnd

Katalógové číslo: 291126 (s logom KRUUSE) 
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  TESTOVANIE    I   Teplomery

KRUUSE digitálny teplomer Digi-Vet SC 12
Teplomer pre veľké zvieratá 

 Veľký ľahko čitateľný digitálny displej
 Úložné puzdro so sponami do vrecka
 Rýchle meranie ~ 10 sekúnd
 Memória pre poslednú zaznamenanú teplotu
 Presnosť +/- 0,1 ° C. +/- 0,2 ° F 

Katalógové číslo: 291102 

KRUUSE Digi-temp Express
Teplomer v najvyššej kvalite, primárne pre veľké zvieratá

 Veľký ľahko čitateľný digitálny displej
 Rýchle meranie ~ 10 sekúnd
 Uhlový teplomer pre ľahkú manipuláciu počas používania
 Memória pre poslednú zaznamenanú teplotu 

Katalógové číslo: 291114

KRUUSE Kryty teplomerov, 1000 / bal

 Pre ľahkú manipuláciu a ochranu teplomera
 Hodí sa k mnohým štandardným digitálnym teplomerom 

Katalógové číslo: 299020
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    TESTOVANIE A DIAGNOSTIKA    I   Náhubky

BUSTER Easy-ID nylonový náhubok pre psov 
Rada vysoko kvalitných farebne kódovaných nylonových náhubkov, ktoré majú bočnú ľahko odopínateľnú pracku

  Vysoko kvalitný vodeodolný

  Farebne odlíšené pre ľahké rozpoznanie

  Extra polstrovanie okolo nosa

  Náhubky s nastavovacími remienkami, aby pohodlne sedeli

  Ľahký nylon

  Vystužené švy, ktoré zabezpečujú dlhodobé používanie

  Dostupné v 10 veľkostiach od 2XS do 5XL 

FAREBNE ROZLÍŠENÉ

PRE ĽAHKÚ IDENTIFIKÁCIU VEĽKOSTI
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   TESTOVANIE A DIAGNOSTIKA    I   Náhubky

Katalógové
Veľkosť

Hmotnostný 

rozsah (kg)

Hmotnostný

rozsah (lbs)

Obvod 

ňufáku (cm)

Obvod 

ňufáku  (“)
Farba Plemeno

279465 2XS < 2 kg < 5 lbs 9 cm 3½" Chihuahua

279466 XS 2-4 kg 5-10 lbs 11.5 cm 4½" Toy Poodle

279467 S 4-11 kg 10-25 lbs 13 cm 5¼" Dachshound 

279468 M 11-18 kg 25-40 lbs 15 cm 6" Cocker Spaniel

279469 L 18-31 kg 40-70 lbs 16.5 cm 6½" Bull Terrier

279470 XL 31-45 kg 70-100 lbs 20 cm 8" Doberman

279471 2XL 45-68 kg 100-150 lbs 25 cm 10" German Shepherd

279472 3XL 45-54 kg 100-120 lbs 28 cm 11" Labrador Retriever

279473 4XL 54-68 kg 120-150 lbs 30 cm 12"  Great Dane

279475 5XL > 68 kg > 150 lbs 35 cm 14" Giant Breeds

279477 XXS-5XL Sada 10 ks BUSTER Easy-ID psích nylonových náhubok Ass. All

279487 S-2XL Sada 5 ks BUSTER Easy-ID psích nylonových náhubok Ass. All

279489 XS – 2XL Sada 5 ks BUSTER Easy-ID psích nylonových náhubok + 1 BUSTER náhubok pre mačky (veľ. M) Ass. All

Usmernenie  hmotnosť / plemeno

Obvod

Výber správného náhubku pre vášho psa

  Pomocou šnúrky zmerajte obvod okolo nosa vášho psa podľa priloženého obrázku
  Dajte ukazovák pod šnúrku, aby ste zabezpečili dostatočný priestor pre pohodlie psa.  

 Šnúrku neutahujte; mala by voľne pohybovať okolo nosa vášho psa
  Šnúrku položte na pravítko, aby ste dosiahli primeranú dĺžku, potom vyberte správný náhubok

 Náhubok nesmie byť utiahnutý. Je lepšie trochu voľné ako príliš tesné 





číslo
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POOPERAČNÁ STAROSTLIVOSŤ   I   Topánky

BUSTER topánky
Ochranné topánky pre aktívne zotavenie

Veterinárne ochrannné topánky vyrobené z nepremokavého a priedušného nylonu.

Pohodlie a bezpečnosť pre psov pri zotavovaní z úrazu alebo chirurgického zákroku.

  Vodoodolný a priedušný nylon

  Utesnené švy a ochrana proti oderu

  Horné zapínanie na šnúrku 

  Nastaviteľné elastické pásky na suchý zips pre dokonalé prispôsobenie

  Farebne označené veľkosti

  Možno prať v práčke
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POOPERAČNÁ STAROSTLIVOSŤ    I    Topánky

BUSTER Bootie, tvrdá podrážka (Hard Sole)

obväzom dlhšie ako niekoľko týždňov.

K dispozícii v 8 veľkostiach a štartovacom balení.

BUSTER Bootie, mäkká podrážka (Soft Sole)

Veterinári odporúčajú verziu Soft Sole (mäkká podrážka)
na mäkké obväzy po poranení labky alebo po operácii
na pár týždňov používania.

K dispozícii v 7 veľkostiach a štartovacom balení.

Katalógové č.
Soft Sole

Katalógové č.
Hard Sole

Veľkosť Farba Výška  
cm/inch (A)

Horný  
obvod  
cm/inch (B)

Obvod podrážky cm/inch (C)

161678 161669 X Small Žltá 15,5 / 6 20/8 18.5/7.25 

161679 161670 X Small 2 Ružová 21/8.25 28/11 22/8.5

161680 161671 Short Oranžová 15/7 26/11 25.5/10 

161681 161672 Small Modrá 27/10.5 30.5/12 26.5/10.5 

161682 161673 Medium Červená 33/13 38/15 33/13 

161683 161674 Large Zelená 46/18 44.5/17.5 36.5/14 

161684 161675 X Large Fialová 58/23 53.5/21 40.5/16 

161676 Robert Jones Sivá 53.5/21 56/22 44.5/17.5

161685 161677 XS, SH, S, M, L Štart. balík

Horná
šnúrka
uzáver  

 
 

Nastaviteľný
elastický háčik
a slučkové remene 

 
 

Vodeodolný / 
priedušný 
nylonový plášť 

 
 

 
 

Chránič

Mäkká, pružná
a silná
gumová podrážka 

 
 

Ľahká, pružná
a odolná
gumová podrážka 

 
 

Veterinári odporúčajú verziu Hard Sole (tvrdá podrážka)
pre poranenia psov, ktoré si vyžadujú silnejšiu dlahu 
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  VETIS    I    Kŕmne sondy
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KRUUSE kŕmne sondy
U zvierat kritickej starostlivosti sa bežne používajú rôzne typy postupov podávania sondou, napr. umiestnenie kŕmnej sondy cez nos alebo 
papuľu: kŕmenie orogastrickou a nasoezofageálnou sondou, ako aj invazívne metódy, ako je ezofagostómia, gastrostómia a jejunostómia. 

Kŕmiace sondy neobsahujú ftaláty, sú vyrobené z PVC s obsahom polyadipátového zmäkčovača, ktorý je schválený pre potraviny a je toxikologicky 
testovaný.

 Mäkký, matný a zalomeniu odolný PVC materiál pre väčšie pohodlie zvieraťa
 Mäkký okrúhly hrot pre atraumatické zavedenie
 Matný povrch eliminuje potrebu mazív
 Rádiová nepriehľadná čiara na zaistenie správneho umiestnenia sondy
 V závislosti od postupu môže byť sonda ponechaná po dobu až 4 týždne
 10/balenie 

Kat. č.  Veľkosť Typ  Farba  

230809 1.7 mm x 50 cm / 5 Fr x 20” Uzatváracia čiapka, Luer Slip Sivá   
230810        2.0 mm x 50 cm / 6 Fr x 20” Uzatváracia čiapka, Luer Slip Zelená 
230811      2.7 mm x 50 cm / 8 Fr x 20” Uzatváracia čiapka, Luer Slip Modrá 
230812        3.3 mm x 50 cm / 10 Fr x 20” Uzatváracia čiapka, Luer Slip Čierna 

Kat. č.  Veľkosť Typ  Farba lievika  

230817    4.3 mm x 105 cm / 12 Fr x 41”     Odnímateľný Luer Slip  Biela  
230818 4.7 mm x 105 cm / 14 Fr x 41”     Odnímateľný Luer Slip    Zelená  
230819 5.3 mm x 105 cm / 16 Fr x 41”     Odnímateľný Luer Slip  Oranžová 
 

Kat. č.  Veľkosť Typ  Farba lievika

230820            4.7 mm x 125 cm / 14 Fr x 49” Otvorený lievik  Zelená  
230821            5.3 mm x 125 cm / 16 Fr x 49” Otvorený lievik  Orangžová  
230822            6.0 mm x 125 cm / 18 Fr x 49” Otvorený lievik  Červená          













Vlastnosti a výhody
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KRUUSE Fun-Flex bandáže                                
Pri našej známej vysokej kvalite sme venovali ešte väčšiu starostlivosť 
bandážam KRUUSE Vet-Flex

KRUUSE Fun-Flex bandáž

Pošlite svojich pacientov domov s milou správou. Zaželajte im veľa šťastia, povedzte im, 

že boli hviezdou, alebo nájdite svoje vlastné špeciálne posolstvo v novej rade kohéznych 

obväzov Fun-Flex Care. 

 

 

164020 KRUUSE Fun-Flex Care 5 cm x 4.5 m, miešané, 10/bal., 2x každého vzoru

164022 KRUUSE Fun-Flex Care 7.5 cm x 4.5 m, miešané, 10/bal., 2x  každého vzoru

164023 KRUUSE Fun-Flex Care 10 cm x 4.5 m, miešané, 10/bal., 2x každého vzoru

www.vetis.sk

  VETIS    I    Starostlivosť o rany

Lucky Star Love Happy Pawfect
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KRUUSE Fun-Flex
Vynikajúca kvalita flexibilnej kohéznej bandáže na fixáciu obväzov a kontrolovaná podpora vyvrtnutia a deformácií. Silný, pohodlný 
a užívateľsky príjemný. Ľahko sa trhá. 

Doporučenie na použitie KRUUSE Fun-Flex

  Kontrolovaná podpora a stlačenie kĺbov, vyvrtnutie
  Fixačné obväzy

Inštrukcie na používanie
Aplikácia

Koniec obväzu zafixujte a rovnomerne naneste a rovnomerne 
naneste, aby nad poranenou časťou tela bol obväz zoztiahnutý
a primerane tlačil na ranu.
Keď je aplikácia hotová, zafixujte koniec obväzu. 
Nepretáčajte; pri odstránení budete mať ťažšiu prácu. Po nanesení 
vrstvy jemne stlačte, aby ste vylepšili súdržnosť. Použite KRUUSE 
Fun-Flex ako sekundárny / terciárny obväz na vrch 
primárneho / sekundárneho obväzu. 

 
 
 

 
 

Odstránenie

Rozviňte obväz alebo ho opatrne narežte obväzovými nožnicami, pozor
na kožu zvieraťa. 

 

Nepoužívať

Ak je pacient alebo užívateľ alergický na latex.
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Len na veterinárne použitie

Jedinečné vlastnosti a výhody                              
Spoľahlivá a stabilná fixácia

Vysoká hmotnosť materiálu, 35 g / m2, zabezpečuje, 
že obväz je silný a pevný, napriek tomu pohodlný.
Poskytuje dobrú kompresiu. .

Ľahko sa trhá

Bez použitia nožníc, pretože je možné trhať v jednej priamke. 

Priateľský k pokožke

KRUUSE Fun-Flex je potiahnutý latexom, ktorý je kohezívny a
sa drží na sebe, ale nie na povrchoch, ako je pokožka alebo vlasy.
Obväz je tiež pôrovitý a zabezpečuje prechod vzduchu.

Veľmi flexibilný 
Bandáž je možné natiahnuť na takmer dvojnásobok
rozvinutej dĺžky; je možné obviazať všetky druhy poranení
zvieracieho tela a riadiť kompresiu. 

Veľmi dobrá elasticita

Obväz má spandexové nite - vhodný materiál na
zmršťovanie, ktoré je potrebné na pevné stlačenie a na
fixáciu. Nebude sa zužovať, pokiaľ nebude použité nesprávne. 

Ľahko odstrániteľný 

Kohezívny obväzu KRUUSE Fun-Flex je veľmi ľahko odstrániteľný 
aj bez nožníc. 

Hygienický

Vodoodolný, vynikajúci na udržanie obväzu v suchu.
Každá rolka je zabalená jednotlivo v ľahko roztrhateľnom vrecku. 

Konfortný pre zvieratá

Obväz je veľmi ľahký, nezúži sa a nie je lepivý na dotyk.

Ľahko sa trhá Latexové nite Spandexové vlákna

  VETIS    I    Starostlivosť o rany
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  VETIS    I   Stetoskopy

Rad profesionálnych stetoskopov KRUUSE
Náš výber profesionálnych stetoskopov je akusticky veľmi citlivý na optimalizáciu auskultácie

  Všetky stetoskopy KRUUSE majú čierne hadičky

  Každý stetoskop obsahuje súpravu náhradných dielov s dvoma sadami štupľov do uší a jednu membránu 

Len na veterinárne použitie
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KRUUSE profesionalný stetoskop 

  Akusticky citlivé
  Dvojitá hlava
  Mäkké koncovky do uší 
  Celková dĺžka:  77cmm
  Veľkosť membrány: 44 mm
  Z nehrdzavejúcej ocele a binaurálne prevedenie

Katalógové číslo: 292400

KRUUSE stetoskop s dual hadičkou 

(tiež známy ako Rappaport alebo Sprague)

Akusticky citlivé
Dvojité hadičky
Dvojitá hlava
Mäkké koncovky do uší
Celková dĺžka : 74,5 cm
Veľká membrána: 40 mm
Malá membrána: 26 mm
Zliatina zinku a hliníkové binaurálove prevedenie

Katalógové číslo: 292401

Katalógové číslo: 292403Katalógové číslo: 292402

  VETIS    I   Stetoskopy













KRUUSE profesionalný stetoskop 

  Akusticky citlivé
  Dvojitá hlava
  Mäkké koncovky do uší 
  Celková dĺžka:  76.,5 cm
  Veľkosť membrány: 40 mm
  Z nehrdzavejúcej ocele a binaurálne prevedenie













 
 
 
 
 
 













 
 





KRUUSE kardiologický stetoskop 

  Akusticky citlivé
  Dvojitá hlava
  Mäkké koncovky do uší 
  Celková dĺžka:  72,5 cm
  Veľkosť membrány: 44 mm
  Zliatina zinku a hliníkové binaurálne prevedenie
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