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Mata dla psów - weterynaryjny
podkład chłonny 4w 60cm x 60cm
450ml 60 szt.
Cena brutto

58,99 zł

Cena netto

47,96 zł

Cena poprzednia

59,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

IMPC66

Producent

Incomed

Opis produktu
Weterynaryjna mata dla psów
podkład higieniczny dla zwierząt

60cm x 60cm

Chłonność do 450ml cieczy!

Mata do sikania dla psa, wysokochłonna (absorbujące) to miękkie w dotyku i super chłonne podkłady higieniczne,
renomowanego polskiego producenta.

Higieniczne podkłady chłonne to praktyczne wsparcie przy hodowli oraz opiece medycznej nad zwierzętami. Wielowarstwowa
struktura podkładu o wysokim stopniu chłonności sprawia, że już w kilka sekund wilgoć wsiąka do środka i jest w nim
zatrzymywana.

Struktura mat weterynaryjnych

Warstwa wierzchnia, składająca się z wkładu celulozowego oraz warstwy polipropylenowej, zapewnia należyte wiązanie wilgoci
oraz uczucie suchości. Membrana oddychająca odpowiedzialna jest za należytą cyrkulację powietrza wewnątrz podkładu,
zapobiegając nadmiernemu wzrostowi temperatury wewnętrznej. Zewnętrzna antypoślizgowa powłoka nie przepuszcza wilgoci
chroniąc otoczenie i utrzymując podkład we właściwym miejscu.

Zastosowanie chłonnych mat do sikania dla psa
Mata do sikania dla psa, wysokochłonna zabezpiecza przed zabrudzeniem i przesiąkaniem. Świetnie sprawdza się zarówno
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jako po zabiegowy podkład medyczny, podkład służący do rekonwalescencji, jak również jako wyściółka do legowisk czy
kojców. Maty dla psów to również nieoceniona pomoc dla każdego hodowcy przy nauce czystości szczeniaków.

Jednorazowy podkład chłonny może być stosowany jako:
zabezpieczenie kojców oraz legowisk dla zwierząt z problemem nietrzymania moczu lub w okresie rekonwalescencji
pozabiegowej;
ochrona przed zabrudzeniem transporterów oraz kanap i bagażników samochodowych na czas transportu;
podkład higieniczny przy zmianie opatrunków lub w czasie zabiegów medycznych;
maty zabezpieczające w okresie nauki zachowania czystości;
zabezpieczenie dla samic w okresie połogu.

Dane techniczne:
Materiał: struktura 4-ro warstwowa
Kolor: biały
Długość: 60 centymetrów
Szerokość: 60 centymetrów
Chłonność: do 450 ml cieczy

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Ilość w pakiecie: 60 szt. , 120 szt. , 240 szt. , 720 szt.

Pakiety – jak kupić taniej?
Pakiety produktów nie są ani nowym, ani naszym pomysłem, jednakże były obecne w om.sklep.pl od zawsze. Pakiety
umożliwiają zakup towaru w większej ilości, przy korzystniejszej cenie jednostkowej, przez co zdecydowanie są warte uwagi.
Pozornie pakiety zniknęły, ale na szczęście to tylko złudzenie. Dowiedz się, jak kupować w niższych cenach, korzystając z
pakietów produktów.

Przejdź do artykułu
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