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KRUUSE rehabilitačné pomôcky  

Sme radi, že môžeme Vás oboznámiť katalóg rehabilitačných pomôcok KRUUSE 
obsahujúci našu kompletnú škálu rehabilitačných produktov.

 

Naše rehabilitačné výrobky sú navrhnuté starostlivo so zameraním na anatómiu 
psa a s cieľom pomôcť zvietaťu späť do normálneho života pri správnom pohybe. 
a s väčšou stabilitou. 

Rehabilitácia psov
Rehabilitácia psov je používanie fyzickálnych metód v spojení s terapeutickými cvičeniami 
na zlepšenie zotavenia pacientov po chirurgických stavoch a úrazoch. Cieľom je vrátiť 
pacienta zo zníženej funkcie k špičkovému výkonu.  

 

Fyzická rehabilitácia by mala začať okamžite po operácii, so zameraním sa na kontrolu 
zápalu v nasledujúcich dňoch vrátane pasívneho pohybu a ďalšími manuálnymi 
rehabilitačnými terapiami.  

 
 

Fyzioterapia psov môže pomôcť
 Zlepšiť rozsah pohybu  
 Zmierniť bolesť, opuch a komplikácie
 Zotaviť sa a obnoviť normálnu činnosť
 Zlepšiť svalovú silu
 Znížiť riziko ďalších zranení
 Znížiť potrebu liekov proti bolesti
 Zlepšiť činnosť svalov, nervov a kĺbov
 Stabilizácia
 Relaxácia

Výkonný riaditeľ pre medzinárodné 
záležitosti Akadémie veterinárnych 
chiropraktikov(IAVC) a 
spolumajiteľ veterinárnej ordinácie 
dr. Moffatta, pre chiropraktiku
a akupunktúru

 
 

Je známe, že schopnosť zúčastňovať sa kontrolovaných pohybových cvičení počas rehabilitácie je spojené 
so znížením bolesti. Neoprénové kĺbové  pomôcky  môžu poskytnúť túto príležitosť na pohyb a podporiť 
funkčný proces hojenia. 

  

 Poskytovanie prerušovanej podpory kĺbov geriatrickým psom sa dá ľahko dosiahnuť pomocou neoprénových
 zariadení na podporu kĺbov. To nielen priamo stabilizuje, dodáva teplo a zmierňuje bolesť spojenú so slabými 
artritickými kĺbmi, ale môže výrazne zlepšiť kvalitu ich života v neskorších rokoch. “ 

Pred 5 rokmi sme predstavili náš prvý katalóg KRUUSE Rehab a požiadavky na tento 
katalóg spolu s vývojom rehabilitačných produktov vo všeobecnosti spôsobili potrebu 
vypracovania tohto aktualizovaného vydania.  

Pred- a pooperačná rehabilitácia môže byť prospešná pre akúkoľvek formy poškodenia 
pohybového aparátu. Rehabilitácia bude prospešná aj pre ortopedické poranenia a 
stavy, ako sú poranenia krížových väzov, dysplázia bedrového a lakťového kĺbu, 
zlomeniny a svalové poranenia.

„Psy zapojené do rehabilitácie a pred alebo po chirurgickom zákroku môžu významne pro�tovať z pomôcok 
na podporu kĺbov. Poskytovanie stabilizácie, kompresie a prerušovaného tepla môže byť pre proces hojenia 
veľmi prospešné. 
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Veľkosť Kat.č. ľavá strana Kat.č.pravá strana Vhodné pre :

XXS  279562 279550 Boston Terrier, Cairn Terrier, Lhasa Apso, Shih Tzu

XS 279563 279551 Cocker Spaniel, Whippet, Irish Terrier, Sheltie

S 279564 279552 Collie, Springer Spaniel, Border Collie, Boston Terrier

M 279565 279553 Labrador Retriever, Dalmatian, Golden Retriever, Boxer

L 279566 279554 Rottweiler, German Shepherd, Golden Retriever, Rhodesian Ridgeback

XL 279567 279555 Large Rottweiler, Large German Shepherd, Large Golden Retriever, Leonberger

XXL 279568 279556 Great Dane, Berner Sennen, Mastiff, Newfoundland, Irish Wolfhound

Tabuľka veľkostí chrániča lakťa KRUUSE Rehab Pro XXS XS S M L XL XXL

A 7.5 cm 8.5 cm 9.5 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm

B 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm 12 cm

C 4.5 cm 5 cm 6.5 cm 7.5 cm 8 cm 9 cm 10 cm

D 9.5 cm 10.5 11.5 cm 13 cm 15 cm 18 cm 20 cm

A
D

BC

KRUUSE Rehab Pro chránič lakťov  

Chránič lakťov možno použiť na kompresiu a podporu kĺbov v súvislosti s osteoartrózou, 
OCD, poraneniami väzov ED a v iných prípadoch  
 
Vďaka extra polstrovaniu na špičke lakťa (olecranon) je KRUUSE Rehab Pro chránič lakťov 
vhodný na prevenciu a zmiernenie burzitídy (hygroma) a ďalších problémov 
súvisiacich s ľakťom.   
 
Chránič lakťov poskytuje kĺbu kompresiu a teplo, čo môže zmierniť bolesť a nepohodlie. 
Problémy s lakťom sú často obojstranné, a preto je možné v prípade potreby pripojiť ľavý 
a pravý chránič lakťa KRUUSE Rehab Pro naraz.  
 
Užívateľská príručka 
Polstrovaná časť je umiestnená na špičke lakťa a chránič je pripevnený dvoma remienkami 
okolo nohy. Kotvový popruh je pripevnený na laterálnej strane prednej končatiny a popruh 
cez chrbát psa je pripevnený v správnej dĺžke.  
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Veľkosť Kat.č. ľavá strana Kat.č. pravá strana Vhodné pre:

XXS  279982 279974 Bichon Frisé, Coton de Tulear, Shih Tzu, Tibetan Spaniel

XS 279983 279975 Sheltie, Cocker Spaniel, Fox Terrier, Cavalier King Charles Spaniel

S 279984 279976 Kelpie, Whippet, Beagle, Boston Terrier

M 279985 279977 Labrador Retriever, Border Collie, Springer Spaniel, Australian Shepherd

L 279986 279978 German Shepherd, Female Rottweiler, Boxer, Siberian Husky

XL 279987 279979 Rottweiler, Bernese Mountain Dog, Akita, Bloodhound

XXL 279988 279980 Great Dane, Berner Sennen, Mastiff, Newfoundland, Irish Wolfhound

Tabuľka veľkostí chrániča kolena KRUUSE Rehab Pro XXS XS S M L XL XXL

A 28 cm 32 cm 36 cm 45 cm 53 cm 61.5 cm 71 cm

B 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 17 cm 19 cm

C 9.5 cm 10.5 cm 11.5 cm 14.5 cm 16 cm 16.5 cm 19.5 cm

D 9 cm 10 cm 11 cm 14 cm 15 cm 16 cm 19.5 cm

E 4 cm 4 cm 4.5 cm 5.5 cm 6.5 cm 8 cm 9 cm

A

E
B

D
C

KRUUSE Rehab Pro Chrániče kolien

Chránič kolena s možnosťou výberu medzi mäkkou alebo tuhšou oporou. Chránič kĺbov 
poskytuje teplo a podporu pre bolestivé alebo inak funkčne poškodené kolenné kĺby. 
Chránič kolena sa môže použiť na predoperačnú podporu v prípade poranenia kolena 
alebo ako podpora na zlepšenie pohody v prípade chronického problému s kolenom. 

 

 
 
Chránič kolena má na oboch stranách kolenného kĺbu tuhé podporné dlahy, ktoré je možné 
odstrániť, ak je potrebná mäkšia opora. Chránič je držaný fixovaný pomocou bočného 
kotviaceho popruhu a pásov pripevnených k prednému postroju. Na postroj je možné 
pripevniť všetky pásy individuálne, v prípade potreby sa dajú skrátiť. Predný postroj 
zabezpečuje, že sťahovacia sila remienkov je nasmerovaná na prednú časť hrudníka, a nie na krk.    
 
Užívateľská príručka 
Nechajte psa vkročiť do predného postroja a postroj pripevnite zapínaním na suchý zips cez 
plecia. Vložte podložku kolennej časti na zad psa a nasaďte chránič kolena s patellou (čiapočkou) 
do otvoru. Upevnite kotvový pás na opačnú zadnú nohu. Pripevnite pásy od podložky na zadku 
ku krúžkom na prednom postroji. 
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KRUUSE Rehab kĺbové chrániče 
Navrhnuté ReDog of Sweden TM

Ortéza je ortopedické zariadenie, ktoré sa aplikuje mimo telo na kompenzáciu straty 
funkcie. Ochranné pomôcky KRUUSE Rehab chrániče pomáhajú psom s krívaním a 
bolesťami kĺbov k zlepšeniu kvality života pomocou povrchovej podpory.  
 

 Chrániče majú elastický aj stabilizačný účinok. Ochrana pomôže prispievať aj k vytvoreniu 
suchého tepla. 
 
Chrániče zmierňujú bolesť a opuchy protitlakom a zlepšujú rovnováhu medzi svalovými 
skupinami a zapojenými bodmi. Vylepšená flexibilita v napnutom svalstve umožňuje psovi 
rýchlo získať normálny vzor chodenia. Zvýšený tlak a znížená koncentrácia znižujú zaťaženie 
odľahčovacích kĺbov.  

 

 
 
Chrániče sú odolné voči vode a udržujú kĺby a svaly v suchu aj za mokra. Elastický materiál 
na koži psa zaručuje, že materiál je priedušný, takže sa dá vyhnúť problémom s pokožkou. 
V nepravdepodobnom prípade opuchu a začervenania musíte kontaktovať veterinára 
alebo fyzioterapeuta. 

 
 

 
 
Vo väčšine prípadov je možné medzi chránič a pokožku naniesť tenkú ponožku / vatový tampón, 
aby sa odstránili kožné problémy. 
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KRUUSE Rehab Chrániče kolien  
Navrhnuté ReDog of SwedenTM

„Kolenný kĺb je je kĺb, ktorý po úraze vyžaduje často dlhodobú rekonvalescencou.. 
 

 

Pri poranení kolenného kĺbu psa svalstvo rýchlo slabne a kĺb sa stáva nestabilným, čo môže viesť 
k poraneniu menisku a vývoju artrózy v kĺbovej chrupke. S chráničom kolena KRUUSE Rehab 
môžete psovi pomôcť priamo v spojení s určenou diagnózou a podporíte kĺb a svalstvo, až kým 
sa to už nepovažuje za potrebné.  

 

 
 

 
Mám skúsenosti s tým, že psy s ochranou kolenného kĺbu pred a po operácii predného krížneho 
väzu sa po poranení vždy rýchlejšie vrátia do normálnej funkcie.   
 
Chránič kolena je skonštruovaný tak, aby poskytoval čo najlepšiu stabilizáciu, aby sa napodobnila 
normálna funkcia predného krížneho väzu, vďaka čomu sa pes pri používaní chrániča cíti bezpečne. 
Často získate výsledok iba za 5 minút  po stanovením konečnej diagnózy. “ 

 
 
Stefan Rosén, ReDog AB 
 
Chránič kolena je možné použiť pred a po operácii a v prípade chronickej artritídy, pri poranení 
krížových väzov, OCD, pri poranení meniskusu, problémov s kolenami, tendinitídy atď. ,  
 
Užívateľská príručka 
Chránič kolena musí byť pozdĺž nohy natiahnutý nahor tak, aby sa dalo správne umiestniť. Urobte 
to tak, že sa chránič kolena natiahnite na nohu psa, aby sa správne zakrylo koleno psa. 
Veďte mäkký remienok, ktorý drží chránič na mieste pod bruchom a cez chrbát, a pripevnite ho
na príslušnom dotykovom zapínaní na vonkajšej strane chrániča.  
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Veľkostná tabuľka

A

B

E

C

D

 Tabuľka veľkostí ortézy KRUUSE Rehab XXXS 
(cm)

XXS 
(cm)

XS
(cm)

S
(cm)

M
(cm)

L
(cm)

XL
(cm)

XXL
(cm)

A Celková dĺžka pozdĺž okraja záhybu 7 12 20.5 25 26.5 26.5 33 33

B Šírka, horný okraj 6.5 7.5 11.5 13.5 14.5 15.5 17.5 18.5

C Šírka (0,5 cm) * 1 cm nad kolenom 5* 6* 8 10 10.5 11.5 12 13

D Šírka, spodný lem 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8

E Šírka, najširší bod 7 9 15 16.5 17.5 18.5 20.5 21.5

Popruh po celej dĺžke 50 55 60 61 90 91 96 96.5

Veľkosť Katalóg č. Vhodné pre:

XXXS, left 279944
Chihuahua, Japanese Chin, Maltese, Yorkshire Terrier, Papillon

XXXS, right 279945

XXS, left 279942
Bichon Frisé, Coton de Tulear,  Shih Tzu, Tibetan Spaniel

XXS, right 279943

XS, left 279849
Sheltie, Cocker Spaniel, Fox Terrier, Cavalier King Charles Spaniel

XS, right 279850

S, left 279851
Kelpie, Whippet, Beagle, Boston Terrier

S, right 279852

M, left 279853
Labrador Retriever, Border Collie, Springer Spaniel, Australian Shepherd

M, right 279854

L, left 279855
German Shepherd, Female Rottweiler, Boxer, Siberian Husky

L, right 279856

XL, left 279857
Rottweiler, Bernese Mountain Dog, Akita, Bloodhound

XL, right 279858

XXL, left 279885
Large Rottweiler, Large Bernese Mountain Dog, Great Dane, Leonberger

XXL, right 279886
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KRUUSE Rehab pätový a karpálny chránič  
Navrhnuté ReDog of Sweden TM

 

 
 

 
Doba hojenia je dlhá a pes potrebuje podporu okolo kĺbu, aby nezhoršoval poranenie počas 
obdobia hojenia. Dobre prispôsobený chránič kĺbov, ktorý odpudzuje vodu, je dôležitý, pretože 
chránič kĺbov ktorý sa dotýka zeme ľahko zvlhne. Mokrý chránič kĺbov ochladzuje kĺb a 
zhoršuje proces hojenia. 

 
 

 
Chrániče pätové a karpalné KRUUSE Rehab sú vyrobené z vodeodolného neoprénu. Všetko na 
vnútornej strane chrániča kĺbov zostáva suché aj za extrémne zlých poveternostných podmienok. 

 
 
Stefan Rosén, ReDog AB

Keď psy trpia zraneniami v dolných končatín, tj. v oblasti päty a kĺbov najčastejšie je to 
spôsobené traumatizujúcim incidentom. V súvislosti s poranením týchto zložitých kĺbov sú 
často nejakým spôsobom ovplyvnené väzy. Buď  prasknutím alebo natiahnutím. 
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Veľkosť Katalóg č. Vhodné pre:

XXXS 279933 Bichon Frisé, Chihuahua, Pomeranian, Maltese

XXS 279932 Boston Terrier,  Cairn Terrier, Lhasa Apso, Shih Tzu

XS 279839 Cocker Spaniel, Whippet, Irish Terrier, Cavalier King Charles Spaniel

S 279840 Collie, Springer Spaniel, Border Collie, Beagle

M 279841 Labrador Retriever, Dalmatian, Golden Retriever, Boxer, Australian Shepherd

L 279842 Rottweiler, German Shepherd, Golden Retriever, Rhodesian Ridgeback

XL 279884 Large Rottweiler, Large German Shepherd, Large Golden Retriever, Great Dane

B

A

B 1 cm

1 cmC

Tabuľka veľkostí pätových chráničov 
KRUUSE Rehab

XXXS
(cm)

XXS 
(cm)

XS 
(cm)

S 
(cm)

M 
(cm)

L 
(cm)

XL 
(cm)

A Celková výška od okraja k okraju 8 12 14 16 17.5 19 20.5

B Celková horná šírka 1 cm od okraja 6 8 10 12 14 15 16

C Celková spodná šírka 1 cm od okraja 4 5.5 7.5 9.5 11.5 12.5 13.5

Veľkostná tabuľka

KRUUSE Rehab pätový chránič 
Navrhnuté ReDog of Sweden TM      

Chránič päty sa môže použiť pred a po chirurgickom zákroku, napr. pri osteoartritíde, OCD, poraneniach väzov, ED a ďalších ochoreniach. 
 
Užívateľská príručka 
Chránič päty sa umiestni špičkou päty cez otvor v chrániči a potom sa natiahne okolo nohy nad a pod kĺbom.  

 
 
Starostlivosť 
Perte ručne a osušte na vzduchu. 
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KRUUSE Rehab karpálny chránič 
Navrhnuté ReDog of Sweden TM

Používa sa pred a po chirurgickom zákroku alebo v prípadoch napr. osteoartrózy, OCD, 
poranení väzov, ED a iných ochorení. Ak psy trpia zraneniami v dolných končatinách, tj. 
v oblasti karpálnych kĺbov, je to najčastejšie spôsobené traumatizujúcim incidentom.
V súvislosti s poranením týchto zložitých kĺbov sú často nejakým spôsobom ovplyvnené väzy. 
Doba hojenia je dlhá a pes potrebuje podporu okolo kĺbu, aby sa počas tohto obdobia 
nezhoršil jeho stav.  

 
 

 
 

 
 

 
Užívateľská príručka 
Karpálny chránič je natiahnutý okolo celej nohy a pripevnený pomocou pásky s dotykovým 
zapínaním, aby sa získala požadovaná podpora.  
 
Starostlivosť 
Perte ručne a osušte na vzduchu.
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Veľkosť Katalóg č. Vhodné pre

XXXS 279935 Bichon Frisé, Chihuahua, Pomeranian, Yorkshire Terrier

XXS 279934 Boston Terrier, Cairn Terrier, Lhasa Apso

XS 279844 Cocker Spaniel, Whippet, Irish Terrier, Cavalier King Charles Spaniel

S 279845 Collie, Springer Spaniel, Border Collie, Beagle

M 279846 Labrador Retriever, Golden Retriever, Dalmatian, Boxer, Australian Shepherd 

L 279847 Rottweiler, Bernese Mountain Dog, German Shepherd, Rhodesian Ridgeback

XL 279882 Large Rottweiler, Large Bernese Mountain Dog, Mastiff, Great Dane

A

B

Tabuľka veľkostí karpálnych chráničov KRUUSE XXXS (cm) XXS (cm) XS (cm) S (cm) M (cm) L (cm) XL (cm)

A Celková výška od okraja k okraju 6.5 7.5 8.5 9.5 11.5 13.5 15.5

B 8.5 9.5 10.5 12.5 14.5 17.5 20.5

Veľkostná tabuľka

Celková šírka od okraja k okraju
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Príklad  

Užívateľská príručka

Starostlivosť

Možno prať v práčke na 40 ° C a sušiť v sušičke.

Záťažové manžety KRUUSE Rehab sa používajú na precvičenie svalov psa a je možné ich 
použiť pri rehabilitačných aj wellness tréningových programoch. Pri cvičení zadných nôh 
psa sú záťažové manžety umiestnené nad alebo pod plecom s bočnými vreckami na 
vonkajšej strane tela a pri cvičení predných nôh by mali byť záťažové manžety umiestnené 
nad alebo pod zápästím. Záťažové manžety je možné nosiť po jednom alebo v pároch.

Cvičenie so záťažovými manžetami bude mať za následok silnejšie svaly a lepšie pohyby. 
Cvičenie by sa malo po niekoľkých týždňoch upraviť z používania ľahkých váh na ťažšie. 
Vhodná hmotnosť na začiatok je jeden gram na kilogram telesnej hmotnosti psa. Po určitom 
čase môžete zvýšiť hmotnosť na dva gramy na kilogram telesnej hmotnosti zvieraťa.

Pes s telesnou hmotnosťou 26 kg začne cvičiť s 26 gr v záťažových manžetách. 
Na vytvorenie hmotnosti môžete použiť mince. Keď začínate s novými tréningmi, 
necvičte dlhšie ako 10–15 minút. Po dvoch týždňoch môžete cvičenie rozšíriť na dve 
samostatné séria.

Záťažové manžety sa umiestňujú nad alebo pod karpálny alebo pätový kĺb, v závislosti 
od toho, či chcete trénovať svaly prednej alebo zadnej končatiny.

KRUUSE Rehab záťažové manžety
Navrhnuté ReDog of Sweden TM
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Veľkosť Katalóg č. Vhodné pre

XXXS 279937 Bichon Frisé, Chihuahua, Pomeranian, Yorkshire Terrier

XXS 279936 Papillon, Chihuahua, Japanese Chin

XS 279830 Boston Terrier, Cairn Terrier, Lhasa Apso

S 279831 Dachshound, Whippet, Sheltie, Beagle

M 279832 Labrador Retriever, Dalmatian, Golden Retriever, Australian Shepherd

L 279833 Rottweiler, Bernese Mountain Dog, German Shepherd, Rhodesian Ridgeback

XL 279887 Large Rottweiler, Large Bernese Mountain Dog, Hovawart, Great Dane

A

B

XXXS (cm) XXS (cm) XS (cm) S (cm) M (cm) L (cm) XL (cm)

A Celková dĺžka od okraja k okraju 6 8 10 13 16 20 24

B 2.5 3 3.5 4 4.5 4.5 4.5

Veľkostná  tabuľka

Tabuľka veľkosti Rehab záťažových manžiet

Celková šírka od okraja k okraju
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KRUUSE Fyzioterapeutské  pomôcky 

Portfólio KRUUSE Fyzioterapeutských pomôcok pozostáva z tréningových nástrojov pre psy, 
ktoré sa používajú pri posilňovaní, tréningu rovnováhy, podpore nosenia hmotnosti a zvýšenej 
propriocepcie, čo je prijímanie podnetov o polohe tela a polohu končatín vo vzťahu k telu. 

 
 

Dobre vyškolené tréningová propioceptivita pomáha predchádzať úrazom počas práce 
a hry, pretože pes bude správnejšie a lepšie reagovať v prípade neočakávaného nerovného 
povrchu, ktorý môže spôsobiť nešťastná pozícia končatiny. 

 
 

 
 Vylepšená reakcia a kontrola  
 Lepšia pevnosť svalstva  
 Stabilizácia slabých oblastí 
 Vylepšená rovnováha a propriocepcia  
 (prijímanie podnetov o polohe tela)  
 Zvýšený rozsah pohybu v kĺboch a predĺženie svalov  
 Vylepšené zmyslové a telesné vedomie 
 
Pomôcky sa vyrábajú z odolného PVC (vinylu) vhodného a dostatočne pevného na 
každodenné použitie so psom.  
 
Posilnenie  
Státie alebo sedenie na nestabilnom povrchu vyžaduje aktiváciu svalov a vynikajúci spôsob 
posilnenia vnútorných aj vonkajších svalov. Všetci psi by z toho mohli mať prospech ako 
preventívny výcvik proti úrazu alebo ako súčasť rehabilitačného programu po úraze. 

 
 

 
 
Strečing  
Keď má pes 2 nohy na lopte a 2 nohy na podlahe, vytvorí si pekný chrbát, plecia a kolená. 
To môže byť užitočné pre zlepšenie rozsahu pohybu. 

Rovnováha a propriocepcia  
Nestabilná povaha fyzioterapeutických pomôcok môže zlepšiť rovnováhu a propriocepciu psa. 
Je tiež užitočný pre psy, ktoré sa zotavujú z poranenia. Pomáha predchádzať budúcim 
úrazom a môže pomôcť zlepšiť nervové a / alebo neurologické stavy. 

 

Portfólio Fyzioterapeutských pomôcok ponúka výcvikové nástroje pre začínajúcich aj 
pokročilejších tréningov. Pri používaní pomôcok by mal byť pes vždy pod dohľadom. 

Výhody Fyzioterapeutských pomôcok
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KRUUSE Physio dotykový disk  
 
KRUUSE Physio dotykový disk sa dá použiť na činnosti spojené balančným výcvikom
pre športové a pracovné psy alebo na rehabilitáciu a terapiu zvierat. Profesionálne 
vysokovýkonné PVC je vhodné na každodenné použitie so psami.

 
 

 
Disk má priemer 35cm alebo 55cm.Má textúrovaný povrch. Vyváženie je možné 
ľahko upraviť odstránením alebo pridaním vzduchu pomocou ihlovej pumpy 
(nie je súčasťou dodávky). 

 

 
 
Disk sa dá použiť na tréning rovnováhy a posilňovania prednej a zadnej končatiny a na tréning
celého tela, ak je to vhodné pre veľkosť, aby pes pohodlne stál v normálnej polohe na disku.  

 
 
Kat. č.  Názov  Veľkosť Farba 
279217  KRUUSE Physio Tactile Balance Discus 33 cm   
279218  KRUUSE Physio Tactile Balance Discus 55 cm 

“Vzhľadom na skutočnosti, že veterinárna prax je zameraná predovšetkým na manuálne terapie, vieme, 
že integrácia základnej sily a výcvikových metód propriocepcie sú základnými nástrojmi pre našich 
zvieracích pacientov. 

 
 

Cvičenie na rovnováhu a základnú silu pomáha nielen predchádzať alebo znižovať závažnosť zranení a môže
 zlepšiť čas liečenia, ale môže tiež zlepšiť výkonnosť.

 
 
Cvičenia základného a vyváženého tréningu poskytujú veľmi dôležitý vstup do vývoja neurologickej 
plasticity, ktorá udržuje zvieratá zdravé pri športe aj pri každodenných činnostiach “. 

Výkonný riaditeľ pre medzinárodné 
záležitosti Akadémie veterinárnych 
chiropraktikov(IAVC) a 
spolumajiteľ veterinárnej ambulancie 
ldr. Moffatta, pre chiropraktiku
a akupunktúru
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KRUUSE Physio dotyková šiška

KRUUSE Physio šiška je nástroj na budovanie rovnováhy a sily pre stredne pokročilý tréning. 
Pri použití s držiakom KRUUSE Physio Holder bude stabilnejší a umožní vám mať obe ruky 
voľné, keď pomáhate psovi nájsť rovnováhu. Menšie plemená ho môžu používať na úplný 
tréning, zatiaľ čo väčšie plemená ho môžu používať na tréning predných alebo zadných nôh. 
Vrátane ručnej nafukovacej pumpy.

  

 
 
Kat. č.  Názov  Veľkosť Farba  
279215 KRUUSE Physio Tactile Doughnut, M 55 cm 
279216 KRUUSE Physio Holder for Dougnut Ball 
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KRUUSE Physio Balance Beam 

KRUUSE Physio Balance Beam je výcvikový nástroj pre začínajúcich psov. Môže byť použitý 
ako pre tréning celého tela, tak aj pre tréning prednej alebo zadnej nohy. Množstvo vzduchu 
v pomôcku určuje, aké náročné je náradie pre psa. Tréning na prístroji KRUUSE Physio Balance 
Beam pomáha budovať základné svaly, uvedomenie tela a rovnováhu. 

 
 

 
 
 Posilňuje telo a končatíny 
 Lepšia rovnováha 
 Zábavná aktivita pre všetky malé i veľké psy  
 
Malé psy môžu umiestniť všetky štyri labky na výcvikový nástroj veľkosti M, zatiaľ čo väčšie 
psy môžu použiť nástroj veľkosti L alebo použiť jednu časť pre predné nohy a jednu 
časť pre zadné nohy. KRUUSE Physio Balance Beam má tiež senzorické hrbole na oboch 
stranách pre nervovú stimuláciu. 
 
Kat. č.  Názov  Veľkosť Farba   
279210 KRUUSE Physio Balance Beam, M 57 cm 
279211 KRUUSE Physio Balance Beam, L 90 cm

KRUUSE Physio Pumpa   

 Rýchle nafukovacia pumpa s dvojitou funkciou. Odporúčame na nafúknutie zariadenia 
KRUUSE Physio Training. Nafukovacia pumpa sa dodáva s dvoma nástavcami 
- kužeľovitým nástavcom na nafukovanie a ihlovým nástavcom na 
nafukovanie / vyfukovanie. 

 
 

 
Kat. č.  Názov  
279220  KRUUSE Physio Pump
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KRUUSE Physio Podo Balance, 4 ks

Loptičky Podo Balance sú balančné body pre labky. Umiestnite balančné lopty pod 
nohy psa na výcvik rovnováhy a posilnenie tela. Lopty KRUUSE Physio Podo Balance možno 
tiež použiť na zlepšenie problémov jednotlivých končatín. Lopty Podo Balance sú vyrobené 
z pevného PVC materiálu so vzduchom naplnenou komorou. 

Sada obsahuje 4 loptičky.

 
 

 
 

 
Kat. č.  Názov  Farba 
279219 KRUUSE Physio Tactile Podo Balance, 4/ks
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KRUUSE Physio Tactile Peanut 

KRUUSE Physio Tactile Peanut má neurosenzorické hrbole na povrchu 
pre zvýšenú proprioceptívnu stimuláciu psa. 

 
 

 
 Buduje pevnosť tela 
 Podporuje lepšiu propriocepciu  
  
 Zlepšuje zdravie kĺbov 
 Zmeňte vyváženie pridaním viac alebo menej vzduchu 
 

 
 
Kat. č.  Názov  Veľkosť Farba  
279212 KRUUSE Physio Tactile Peanut  40 cm 
279213 KRUUSE Physio Tactile Peanut  50 cm 
279214 KRUUSE Physio Tactile Peanut  60 cm

Posilňuje dôveru

Vrátane ručnej nafukovacej pumpy.
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KRUUSE Rehab zdíhacie postroje 
KRUUSE Rehab zdíhací postroj pre zadné nohy alebo zdvihy predných nôh tiež podporujú 
zvieratá s problémami súvisiacimi s vekom alebo s akýmikoľvek zraneniami alebo problémami 
s pohyblivosťou, od neurologických problémov, štrukturálnych nedostatkov, všeobecnej 
slabosti až po potrebu bezpečnej navigácie po schodoch. 

 

Fakty a vlastnosti
 Mäkké účelové rukoväte pre vyššie pohodlie
 Dotykový uzáver pre bezpečné a nastaviteľné uchytenie
 Reflexná páska pre lepšiu viditeľnosť
 Nastaviteľné remene, ktoré vám pomôžu postaviť sa vzpriamene
 Rukoväte umožňujú voľný priechod remienkov pre lepšiu pohyblivosť

KRUUSE Rehab zdvíhací postroj je účinná pomôcka pri chôdzi pre zvieratá
 Artritída
 Dysplázia bedrového kĺbu
 Trauma chrbtice
 Všeobecná únava

KRUUSE Rehab zdvíhací postroj pomáha predchádzať aj poraneniam chrbta majiteľov 
domácich miláčikov nesprávnym zdvíhaním domácich miláčikov. Postroj sa môže použiľ 
u psov a mačiek. 

Predné nohy
Kat. č.  KRUUSE Rehab zdvíhací postroj Size 
161577 KRUUSE Rehab zvdíhací postroj, predné nohy XS
161578 KRUUSE Rehab zvdíhací postroj, predné nohy S
161579 KRUUSE Rehab zvdíhací postroj, predné nohy M
161581 KRUUSE Rehab zvdíhací postroj, predné nohy L
161582 KRUUSE Rehab zvdíhací postroj, predné nohy XL

Zadné nohy
Kat. č.  KRUUSE Rehab zdvíhací postroj
161585 KRUUSE Rehab zdvíhací postroj, zadné nohy XS
161586 KRUUSE Rehab zdvíhací postroj, zadné nohy S
161587 KRUUSE Rehab zdvíhací postroj, zadné nohy M
161588 KRUUSE Rehab zdvíhací postroj, zadné nohy L
161589 KRUUSE Rehab zdvíhací postroj, zadné nohy XL
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Sprievodca veľkosťami 
 
KRUUSE Rehab zdvíhací postroj pre zadné nohy 
 
A Zmerajte si obvod brucha priamo pred zadnými nohami.  
B Zmerajte obvod hornej časti stehna (zadnej nohy) v mieste, kde sa dotýka tela.

KRUUSE Rehab zdvíhací postroj pre predné nohy

C Zmerajte si obvod hrudníka priamo za prednými nohami.  
D Zmerajte obvod prednej nohy v mieste, kde sa dotýka tela.

C

D

A

B

Kat. č. Veľkosť

Zdvíhací postroj pre zadné nohy

A B

Brucho
Horná časť 
stehna

161585 XS 30-36 cm 28-32 cm

161586 S 36-43 cm 33-37 cm

161587 M 43-51 cm 38-42 cm

161588 L 51-61 cm 48-52 cm

161589 XL 61-73 cm 54-58 cm

C

D

A

B

Kat. č. Veľkosť

Zdvíh. postroj pre predné nohy

C D

Hrudník Predná noha

161577 XS 40-46 cm 24-26 cm

161578 S 44-52 cm 28-32 cm

161579 M 52-62 cm 34-38 cm

161581 L 62-74 cm 44-48 cm

161582 XL 74-86 cm 54-58 cm

38% Nylon
62% Neopren
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KRUUSE Veterinárna podložka  
 
KKRUUSE Vet Bed je mäkké ochranné polstrovanie pre mačky a psy. Pomáha udržiavať 
konštantnú telesnú teplotu, čo je obzvlášť dôležité po operácii.  

 
 

 
 Všetky podložky je možné prať v práčke na 60 ° C a možno ich sušiť v sušičke. 
 Vet Bed je vhodná aj ako extra matrac do košíka.  
 
Kat. č.  Názov  Veľkosť Farba 
381600  KRUUSE Vet bed 48 x 38 cm  
381601  KRUUSE Vet bed 66 x 51 cm  
381603  KRUUSE Vet bed 71 x 61 cm,  
381605  KRUUSE Vet bed 90 x 60 cm 
381606  KRUUSE Vet bed 137 x 76 cm  
381607  KRUUSE Vet bed 137 x 92 cm  
381608  KRUUSE Vet bed 152 x 137 cm  
381610  KRUUSE Vet bed 102 x 76 cm  
381617  KRUUSE Vet Bed, protišmykové  48 x 38 cm  
381618  KRUUSE Vet Bed, protišmykové 66 x 51 cm  
381619  KRUUSE Vet Bed, protišmykové 71 x 61 cm  
381620  KRUUSE Vet Bed, protišmykové 90 x 60 cm  
381621  KRUUSE Vet Bed, protišmykové 102 x 76 cm 
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Goniometer 

Na meranie rozsahu pohybu kĺbu sa používa goniometer. Môže byť užitočné pri 
zisťovaní, či pacientovi chýba mobilita v dôsledku úrazu alebo ako dobre sa pacient 
zotavuje po úraze. 

 

 
 
Kat. č.  Názov  
279879  Goniometer 15 cm   
279880  Goniometer 20 cm   
279881  Goniometer 30 cm  
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BUSTER Pelech pre psa z pamäťovej peny  
 
Pelech pre psa z pamäťovej peny poskytuje najvyššie pohodlie vďaka dvom faktorom; 
znižuje počet tlakových bodov a poskytuje vynikajúcu podporu.

 
 

 
Pamäťová pena reaguje na telesné teplo, čo jej umožňuje formovať sa do tvaru okolo tela, 
a tak rozložiť telesnú hmotnosť na väčšiu plochu a zmierniť tlak na kĺby. Pelech pre psa s 
pamäťovou penou zlepšuje kvalitu života, zvlášť u psov s dyspláziou bedrového alebo 
lakťového kĺbu, artritídou a problémami s kĺbmi veľkých plemien a staršich psov.

 
 
Kat. č.  Názov  Veľkosť Farba  
385101  BUSTER Memory Foam Dog Bed 100 x 70 cm  
385102  BUSTER Memory Foam Dog Bed 100 x 70 cm 
385103  BUSTER Memory Foam Dog Bed 100 x 70 cm  
385104  BUSTER Memory Foam Dog Bed 100 x 70 cm  
385105  BUSTER Memory Foam Bed Cover 100 x 70 cm  
385106  BUSTER Memory Foam Bed Cover 100 x 70 cm  
385107  BUSTER Memory Foam Bed Cover 100 x 70 cm  
385108  BUSTER Memory Foam Bed Cover 100 x 70 cm  
385201  BUSTER Memory Foam Dog Bed 120 x 100 cm  
385202  BUSTER Memory Foam Dog Bed 120 x 100 cm  
385203  BUSTER Memory Foam Dog Bed 120 x 100 cm  
385204  BUSTER Memory Foam Dog Bed 120 x 100 cm  
385205  BUSTER Memory Foam Bed Cover 120 x 100 cm  
385206  BUSTER Memory Foam Bed Cover 120 x 100 cm  
385207  BUSTER Memory Foam Bed Cover 120 x 100 cm  
385208  BUSTER Memory Foam Bed Cover 120 x 100 cm 
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KRUUSE Rehab Anatomický model, Cubitus (lakeť)  

Zdravá ľavá lakeť psa priemernej veľkosti zahŕňa: kosti ramennú, polomeru (vretennú) a 
lakťovú kost; plus 6 väzov. Súčasťou modelu je vzdelávacia karta.

 
 

 
Kat. č.  Názov  
279900  

KRUUSE Rehab anatomický model, Genu (koleno)

KRUUSE Rehab Anatomický model, cubitus (lakeť)

 
 

 Koleno psa priemernej veľkosti s kosťami - stehenná, lýtková, kolenná a holenná kosť, 
laterálnym a mediálnym meniskom, prednými a zadnými krížovými väzmi plus 6 ďalších 
väzov a šliach. Súčasťou modelu je vzdelávacia karta.

 
 

 
Kat. č.  Názov  
279901  KRUUSE Rehab Anatomický model, genu (koleno) 
 

KRUUSE Rehab anatomický model, Scapula (rameno)

Rameno psa priemernej veľkosti s lopatkou, ramennou kosťou, šľachou bicepsu brachii, 
šľachou musculus coracobrachialis, laterálnym glenohumerálnym väzom, mediálnym 
glenohmerálnym väzom a priečnym humerálnym väzom. Súčasťou modelu je vzdelávacia 
karta.

 
 

Kat. č.  Názov  
279902  KRUUSE Rehab Anatomický model, scapula (rameno)
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KRUUSE Rehab Anatomický model, Genu v štyroch fázach (koleno) 

Kat. č.  Názov

279904  KRUUSE Rehab Anatomický model, koleno v štyroch fázach

KRUUSE Rehab Anatomický model, panva

Panva psa priemernej veľkosti, ktorá má normálnu aj osteoartritickú kosť, telo bedrovej kosti, 
veľký chochol stehennej kosti,  hlavu stehnovej kosti v panvičke, herniovú platničku, krk 
stehennej kosti, nerv, krížovú kosť a tretí chochol stehennej kosti. Súčasťou modelu je 
vzdelávacia karta.

Kat. č.  Názov

279905  KRUUSE Rehab Anatomický model, panva

KRUUSE Rehab Anatomický model, stavce    
 
Priemerná veľkosť časti chrbtice psa pozostáva 5 bedrových stavcov a platničiek, chvosto-
vých stavcov a krížovej kosti. Súčasťou modelu je vzdelávacia karta. 
 
Kat. č.  Názov  
279903  KRUUSE Rehab Anatomický model, stavce

4 modely psieho kolena  znázorňujúce postupné fázy osteoartrózy.
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Kat.č. Názov Váha Výška psa v cm Výška psa v palcoch

279906 Best Friend Mobility Dog vozík , XXS plemená < 2.3 kg 20-28 cm 8-11"

279907 Best Friend Mobility Dog vozík , XS plemená 2.3-6.8 kg 23-26 cm 9-14"

279908 Best Friend Mobility Dog vozík , S plemená 6.8-18 kg 38-43 cm 15-17"

279909 Best Friend Mobility Dog vozík , M plemená 18-27 kg 41-51 cm 16-20"

279910 Best Friend Mobility Dog vozík , L plemená 27-45 kg 51-66 cm 20-26"

279911 Best Friend Mobility Dog vozík , XL plemená 45-79 kg 58-74 cm 23-29"

Mobilný invalidný vozík pre psov Best Friend  
 
Invalidný vozík pre psov podopiera zadné nohy psov v prípade čiastočnej alebo 
úplnej straty pohyblivosti.

 
 

 
Charakteristika 
 Robustný dizajn a materiály  
 Ľahko a plne nastaviteľný 
 Ľahký hliníkový rám  
 Nerezové kovanie  
 
Bežné podmienky, ktoré si vyžadujú použitie pomôcok na mobilitu psa 
 Dysplázia bedrového kĺbu 
 Neurologické poškodenie 
 Úplná alebo čiastočná paralýza  
 Arthritída 
 Ochorenia miechy, ako je degeneratívna myelopatia 
 Poškodenie bedrových alebo hrudníkových medzistavcových platničiek 
 Zotavenie po chirurgických zákrokoch 
 Rehabilitácia a terapia  
 Akýkoľvek iný stav, ktorý vedie k bolesti alebo slabosti zadných nôh 
 
Mobilný  invalidný vozík pre psov Best Friend je vhodný pre psov s normálnou 
silou predných nôh.

 


