
BUSTER Snug kraver
Har du brug for et alternativ til den stive standardkrave ved patientbeskyttelse?
BUSTER Snug kraverne giver behagelig beskyttelse, imens dyret kommer sig efter operation eller mindre skader, 
og den begrænser dyret i at slikke, bide eller tygge i udsatte områder.

www.kruuse.com

 POSTOPERATIVE CARE    I   BUSTER Snug Collars

Hurtig og sikker heling
Postoperativ pleje er vigtig i forhold til  hensyn til komfort, sikkerhed og rekreation. Korrekt valg af den postoperative løsning minimerer
behovet for yderligere korrigerende operationer og er afgørende for et vellykket resultat.

Nem at bruge for patient og dyreejer
Let at give hunden på og tage af igen. BUSTER Snug kraven let at håndtere for både dyrlægen og dyreejeren.
Disse bløde fuldfarvede kraver giver hunden et hule-agtige sted og sammen med de bløde og fleksible materialer giver stressfri komfort  
også når de hviler.

Perfekt til
n  Postoperativ pleje
n  Sårpleje
n  Sterilisation/kastration
n  Hotspots og andre hudlidelser

Sikrer
n  Optimal sikkerhed
n  Stressfri håndtering
n  Brugervenligt
n  Nem at bruge for kæledyrsejer 

Giver
n  Hurtig heling
n  Fuld kropsdækning
n  Stressfri håndtering
n  Hule-agtig  komfort

BUSTER Foam krave

BUSTER Soft Flex krave

Skan QR-koden  
og se video



www.kruuse.com

POST OPERATIVE CARE    I   BUSTER Snug Collars

BUSTER Foam krave
Denne bløde og fleksible letvægts krave er lavet af EVA skum 
(ethylene-vinyl acetane) som sikrer behagelig beskyttelse for 
dyret under helbredelse.

Både indersiden og ydersiden er vandtæt med ripstop-lag 
der forhindre kløer i at ødelægge kraven.

BUSTER Soft Flex krave
Let vandafvisende non-woven blød krave til beskyttelse efter  
operation eller mindre skader.
 
BUSTER Soft Flex Krave gør det muligt for dyret at gå, spise og sove 
behageligt samtidig med kraven hjælper til hurtig bedring.

Varenr.  Størrelse Pk Str.  Passer til  Kg  
273331  7,5 cm 5/pk  Pomeranian, Chihuahua  1-3 
273332  10 cm 5/pk  Yorkshireterrier, Bichon Frise, Malteser  4-5 
273333  12,5 cm  5/pk  Cairn Terrier, Borderterrier  6-10 
273334  15 cm 5/pk  Skotsk Terrier, Beagle, Irsk Terrier  11-15 
273335  20 cm 5/pk  Australian Shepherd, Engelsk Springer Spaniel 16-25 
273336  25 cm 5/pk  Labrador retriever, Siberian Husky, Irsk Setter  26-30 
273337  30 cm  5/pk  Golden Retriever, Boxer, Collie, Schæferhund  28-35 
273341   7/pk  Startpakke i størrelse 7,5 - 30 cm

Varenr.  Størrelse Pk Str.  Passer til  Kg
273581  7,5 cm 5/pk  Pomeranian, Chihuahua  1-3
273582  10 cm 5/pk  Yorkshireterrier, Bichon Frise, Malteser   4-5
273583  12,5 cm  5/pk  Cairn Terrier, Borderterrier  6-10 
273584  15 cm 5/pk  Skotsk Terrier, Beagle, Irsk Terrier  11-15 
273585  20 cm 5/pk  Australian Shepherd, Engelsk Springer Spaniel  16-25 
273586  25 cm  5/pk  Labrador retriever, Siberian Husky, Irsk Setter   26-30 
273587  30 cm 5/pk  Golden Retriever, Boxer, Collie, Schæferhund  28-35 
273588   7/pk  Startpakke i størrelse 7,5 - 30 cm

KAN MASKINVASKES VED 40°

KAN HÅNDVASKES

Elastiske indvendige 
stropper til fastgørelse 
af dyrets halsbånd

Indvendige stropper  
til fastgørelse af  
dyrets halsbånd

Reflekterende kantbånd 
sikrer synlighed i mørke

Elastisk bindebånd med 
stop for let og sikker  
placering

Dobbelt burrebånd 
for en tæt og sikker 
lukning, let at fjerne

Integreret PP-materiale 
fastholder kravens 
facon



Enhver krave tjener et formål
Transparent krave versus fuldfarvet krave 

Valget af en transparent eller fuldfarvet krave afhænger af dyrets tilstand og adfærd.

Transperante kraver giver mulighed for et bedre, men alligevel reduceret udsyn.  
Nogle kæledyr føler sig mindre begrænsede og ængstelige,
hvis deres syn ikke er så begrænset.

For dyr, der søger hule-lignende steder, når de hviler eller søger trøst,  
kan en fuldfarvet krave være en god løsning. Det gør at dyret kan
gemme sig fra enhver potentiel trussel eller distraktion.

En stor tak til etologerne Tilde Detz-Jensen og Roberto Barata  
for at dele deres viden og erfaring med os.

www.kruuse.com

POST OPERATIVE CARE    I   BUSTER Snug Collars

Hundens syn 
Hunde har meget bedre syn i svagt lys end mennesker.  
Dette skyldes et reflekterende lag (tapetum lucidum) placeret 
bagved nethinden, der reflekterer lys tilbage for at ramme  
nethinden en ekstra gang. Syn i dæmpet lys forbedres også,  
fordi hundens nethinde indeholder mest stave, der er mere  
lysfølsomme.  
 
Derudover er mange staver forbundet med den samme nerve-
fiber, hvilket øger lysfølsomheden yderligere, men nedsætter 
opløsningen.
 
Hunde ser sandsynligvis ikke lige så skarpt som mennesker  
og har en meget begrænset dybde i synsstyrken. Hunde har
evnen til at se farver, især i blåviolet og gulgrønne områder.  
Deres nethinde indeholder dog relativt få farvefølsomme kegler. 
De har også færre farvesammenlignende neuroner end menne-
sker. Det må derfor antages, at selvom hunde er i stand til at se 
farver, er det måske ikke vigtigt for dem.

Kattens syn 
Kattens øjne er tilpasset til jagt i svagt lys og de har overlegent syn 
ved svagt lys. Dette skyldes en kombination af den store linse,  
pupillen, og hornhinde, tapetum lucidum, og et stort antal stave. 

Tapetum lucidum, et lag af reflekterende celler bag nethinden, 
reflekterer lys tilbage gennem øjet og giver mulighed for en ny 
chance for absorption af tappe og stave.

Katte har cirka tre gange flere staver (vigtigt for svagt lys syn)  
end mennesker og kun omkring en sjettedel af antallet af
tappe (bruges til farvesyn). Kattens synsfelt er omkring 200° med 
binoculart syn i 90-100° rækkevidde, hvilket er ens for mennesker 
(Bradshaw, 2013). 

Katte er dygtige til at bemærke bevægelse, i forbindelse med jagt 
på mus eller andre små byttedyr. På grund af sløring forårsaget 
af tapetum lucidum og nedsat opløsning på grund af det øgede 
antal stave, er kattens synsstyrke begrænset.  
Det er blevet fastsat, at katte er i stand til at se nogle farver.  
Mest sandsynligt har de dikromatisk syn, med følsomhed over  
for grønlig-gul og blå. Imidlertid er deres evne at se en mang- 
foldighed af farver begrænset. 

Huskattes øjne er ikke specialiseret til at se i farver og vigtigheden 
af at kunne se farver er sandsynligvis minimalt for arten.  
Kattens pupil kan hurtigt indsnævres til en tynd slids.  
Dette er for at beskytte den lysfølsomme  
nethinden. Denne evne er almindelig  
hos natdyr, der også tilbringer tid  
i fuld sol.

Hundens synsfelt på tværs af racer Kattens synsfelt.

Gennemsnitlig  
hund
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