Lyft & bärsele
för hundar
Två handtag ger selen en unik lyftkonstruktion och gör det möjligt att lyfta
hela hunden samtidigt.

Fullt justerbar vilket gör att det
går att anpassa selen till olika
kroppstyper.

Ergonomiskt utformad för att
inte störa hundens rörelser.

Selen finns i 4 storlekar;
Extra Large, Large, Medium
& Small. Från ca 10 till 80 kg.

Den patenterade höftlyftdelen ger
ett tryggare lyft och stöttar höfter
och ryggrad.

Stoppningen är av neopren
och fodrad microfleece för för
maximal komfort.

Selen lyfter underifrån med stöd
för bröstkorg och pelvis utan att
påverka leder och senor.

En komfortabel sele som kan anpassas perfekt till din hund. Den kan sitta på hela dygnet, men vi rekommenderar att man tar den av om natten. Hunden kan enkelt lyftas antingen i fram eller bak, eller bägge
delar på en gång. Den är anpassad så det är behagligt för hunden att bli lyft.
Help’em Up är en mycket bra lösning för hundar
• med höftledsdysplasi
• med artros
• efter operation
• som blivit gamla och stela
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In/ut ur bilen

Upp/nerför trappen

Upp från golvet

Small

Medium

Large

X-large

Vikt

4,5 - 13,5 kg

13,5 - 32 kg

32 - 50 kg

50 - 82 kg

Hals

18 - 51 cm

30,5 - 66 cm

51 - 91,5 cm

51 - 101,5 cm

Bröst

20,3 - 61 cm

41 - 91,5 cm

51 - 101,5 cm

61 - 112 cm

Midja

30,5 - 61 cm

38 - 66 cm

41 - 76 cm

46 - 91,5 cm

Beställningsformulär
Varorna skickas till:
Pris (ink. moms)

Antal

Företag:

Small

1125 kr

Kontaktperson:

Medium

1487 kr

Gatuadress:

Large

1612,50 kr

Postnr/-stad:

X-large

1687,50 kr

Signatur:

Skicka beställningen till:
N-vet AB

Uppsala Science Park
Husaren, Dag Hammarskjölds väg 36B
751 83 Uppsala

Marknadförs i Sverige av:

L Ä K E M E D E L

N-vet 2013-11-04

Bestäm rätt storlek:

