
 BESCHERMENDE 
PRODUCTEN VOOR 

HUISDIEREN!

Medical Pet Shirts is hét toonaangevende bedrijf op 
het gebied van het ontwikkelen en produceren van 
beschermende producten voor uw huisdier. 

ONZE MISSIE

Onze missie is het herstel 
van uw huisdier sneller 
en comfortabeler te laten 
verlopen door het maken van 
beschermende producten 
van hoogwaardige, 
ademende kwaliteit die ook 
nog eens comfortabel zijn. 
Bied uw huisdier in moeilijke 
tijden de zekerheid en het 
comfort voor een snellere 
genezing met minder stress. 

WELKE MAAT HEEFT 
MIJN DIER NODIG?

Elk huisdier is anders.  
Daarom kunt u op onze 
website tutorials bekijken 
om de beste maat voor uw 
huisdier te vinden. Scan 
de onderstaande QR-code 
voor de maatwijzer en 
opmeetinstructies. Meet 
altijd uw huisdier op voor het 
vinden van de juiste maat. 

MPS-MEDICAL PETS BOOT®
Waterafstotende bandage-, gips- en spalkbescherming voor honden. 
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Informatie dierenartspraktijk

NL.C V01.2021

TAG ONS & WIE WEET STAAT UW FOTO ERBIJ! 
@MEDICALPETSHIRTS

Volg ons op social media 
@medicalpetshirts voor de nieuwste blogs, 
klantervaringen en tips.

Uw dier

hier?

Overleg altijd eerst met uw dierenarts en 
houd uw dier altijd onder toezicht van een 
verantwoordelijke volwassene tijdens het 
gebruik van onze producten.

Bezoek www.medicalpetshirts.com voor 
meer informatie over alle producten en meer!

MEDICAL PET SHIRTS MEDICAL PET SHIRTSOVER ONS & MAATWIJZER

WANNEER TE GEBRUIKEN?

BESCHERMING VAN BANDAGES, GIPS EN SPALKEN
Deze waterafstotende laars houdt bandages, spalken en gips 
droog en schoon tijdens nat weer. De laars is voorzien van 
een duurzaam gegoten, soepele rubberen antislipzool. Deze 
rubberen zool loopt aan de voor- en achterzijde hoger door. Dit 
biedt extra bescherming als de hond met zijn poot sleept. 

KENMERKEN MPS-MEDICAL PETS BOOT®

Sluiting met trekkoord en verstelbaar klittenband
Lichtgewicht rubberen antislipzool
100% nylon en PU-gecoat
Reflecterende sluitband
Geschikt voor alle poten
Beschikbaar in 1 kleur en 7 maten

Sluiting: De opening is voorzien van een treksluiting tegen 
regen en het klittenband houdt de laars perfect op zijn plaats. 

Belangrijk: Wij adviseren de MPS-Medical PetS Boot® alleen 
buiten te gebruiken om bandages, spalken en/of gips te 
beschermen. 

!

Scan de QR-code voor meer informatie of ga naar: 
www.medicalpetshirts.com/petsboot

Scan de QR-code voor meer informatie of ga naar: 
www.medicalpetshirts.com/maat



MPS-HEAD COVER®
Kop- en oorbescherming voor honden. 
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Scan de QR-code voor meer informatie of ga naar: 
www.medicalpetshirts.com/headcoverhond

MPS-TAZ(2)® & MPS-HLS®
Voor- en achterpootbescherming voor honden. 
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Scan de QR-code voor meer informatie of ga naar: 
www.medicalpetshirts.com/pootbescherming

Scan de QR-code voor meer informatie of ga naar: 
www.medicalpetshirts.com/topshirthond

MPS-TOP SHIRT 4-IN-1®
Veelzijdige 4-in-1 bescherming voor honden. 
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WANNEER TE GEBRUIKEN?

NA EEN MEDISCHE INGREEP
Operatie rondom de borstkas, nek en romp • dragen van een 
infuussysteem of Holter-ECG (voor hartfilmpje)

BIJ MEDISCHE AANDOENINGEN OF HUIDPROBLEMEN
Hotspots • wonden (met of zonder hechtingen) • vermindert 
overmatig likken en bijten • allergieën • beschermt zalfjes

KENMERKEN MPS-TOP SHIRT 4-IN-1®

Lusjes om de MPS-HLS® achterpootmouwtjes vast te zetten
Ademende 4-weg-stretchstof en verstelbaar met klittenband
Beschikbaar in 2 printjes en 6 maten

Angstmanagement: Het MPS-TOP Shirt 4-in-1® zorgt voor 
een constante druk rondom de borstkas. Dit kan een kalmerend 
effect hebben op de hond. Handig bij overmatig blaffen, 
reisangst of bij harde geluiden zoals vuurwerk of onweer. 

Fixatie achterpootmouwtjes: De MPS-HLS® 
achterpootmouwtjes (los verkrijgbaar) kunnen bevestigd 
worden aan het MPS-TOP Shirt 4-in-1®. 

Apparaathouder: Bevat een afsluitbaar zakje (vb. Holter ECG).
Afmetingen: 12 x 9 x 3 cm / 4.72 x 3.54 x 1.18 inch (LxBxH).

Medical Pet Shirts Europe: Minder stress voor een sneller herstel!

WANNEER TE GEBRUIKEN?

NA EEN MEDISCHE INGREEP
Elleboog- en knieoperaties • andere medische ingrepen rondom 
de voor- en/of achterpoten • wonden (met of zonder hechtingen)
• de voorpootmouwtjes beschermen een infuuslijn in de voorpoot

BIJ MEDISCHE AANDOENINGEN OF HUIDPROBLEMEN
Vermindert likken en bijten aan de poten • allergieën • hotspots
• geeft zalfjes tijd om in te trekken

KENMERKEN POOTBESCHERMINGEN

Zachte elastische band
Drukknopen en klittenband voor een goede fixatie
Ademende 4-weg-stretchstof
Beschikbaar in 1 kleur en meerdere maten

Enkele mouw: Voor de linker- of rechtervoorpoot en kan een 
kalmerend effect hebben door de comfortabele druk rond de borst.

Dubbele mouwtjes: Beschermt beide voorpoten en biedt extra 
comfort bij de ellebogen. Door de comfortabele druk kunnen de 
mouwtjes een kalmerend effect hebben. 

Achterpootmouwtjes: Zijn alleen te gebruiken in combinatie
met het MPS-TOP Shirt 4-in-1® (los verkrijgbaar).

WANNEER TE GEBRUIKEN?

NA EEN MEDISCHE INGREEP
Oor- en kopoperatie • andere medische ingrepen rondom de kop 
en/of oren • voorkomt dat wondvocht en zalfjes aan de vacht 
blijven kleven

BIJ MEDISCHE AANDOENINGEN OF HUIDPROBLEMEN
Hotspots • wonden • indien nodig kunnen koelpads geplaatst 
worden in de speciale zakjes • Othematoom (bloedophoping in 
het oor) • klapperen van het oor

KENMERKEN MPS-HEAD COVER®

Gemakkelijk verstelbaar dankzij de sluitingsbanden
Lichtblauwe binnenlaag voor gemakkelijke wondcontrole
Flexibele baleinen voorkomen dat de Head Cover® afzakt en 
verbeteren de luchtcirculatie
Beschikbaar in 1 kleur en 5 maten

Speciale zakjes: De MPS-Head Cover® is aan de binnenzijde 
voorzien van 2 speciaal ontworpen zakjes. Hierin kunt u de 
MPS-Head Cover Pads® plaatsen (één standaard meegeleverd) 
voor extra bescherming van de oren. De oren van de hond 
kunnen ook in deze zakjes worden geplaatst om te voorkomen
dat wondvocht en zalfjes aan de vacht blijven kleven. 

Scan de QR-code voor meer informatie of ga naar: 
www.medicalpetshirts.com/shirt

WANNEER TE GEBRUIKEN?

NA EEN MEDISCHE INGREEP
Castratie • buikoperatie • andere medische ingrepen rondom de 
borstkas, nek en romp • wonden (met of zonder hechtingen)

BIJ MEDISCHE AANDOENINGEN OF HUIDPROBLEMEN
Overmatig likken • allergieën • hotspots • geeft zalfjes tijd om in 
te trekken • vermindert overmatig krabben en bijten aan wonden 

KENMERKEN MPS-MEDICAL PET SHIRT®

Comfortabel en een volledig gesloten ontwerp
Lichtblauwe binnenlaag voor gemakkelijke wondcontrole
Drukknopen voor een goede fixatie
Ademende 4-weg-stretchstof
Beschikbaar in meerdere printjes en maten

Honden: Het shirt kan worden opgerold en vastgemaakt met een 
drukknoop (hold-up systeem), waardoor u gemakkelijk met de 
hond kunt wandelen en de wond kunt controleren. 

Katten en konijnen: De meeste katten en konijnen kunnen hun 
behoefte doen terwijl zij het shirt dragen dankzij de speciale 
opening aan de achterkant. 

MPS-MEDICAL PET SHIRT®
Beschermend shirt voor honden, katten en konijnen.
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