
Dr.Pet FELFÚJHATÓ JOGVÉDETT GALLÉR  

(antiallergén) 

Kutyára és macskára javasolt! 

A Dr.Pet felfújható gallér egy erős külső rétegből és egy felfújható gumibelsőből áll. A külső réteg anyaga nagyon erős, 

harapás és karmolás álló! Extra széles kivitelben, 6 méretben készül. A gallér többször is felhasználható, időtálló, a belső 

esetleges meghibásodása estén csak külön a belső is megvásárolható nálunk!  

Előnye hogy pille könnyű, egész kicsire összehajtható és elrakható. 

 

A gallért a gumibelső felfújó szelepének összenyomásával lehet felfújni, akár egy úszógumit. A felfújt gallér, mint egy 

párna öleli körül a nyakat, mely korlátozottá teszi az állat nyakának mozgását. A gallért tépőzár segítségével lehet összezárni 

az állat nyakán. Az erős külső és a nagy ellenállású belső nem lukad ki, nem szakad ki a használat során.  

Ha véletlenül előfordul gyári hibás belső (szelep melletti vagy forrasztások mentén található hibák)  és ezt  jelzi felénk, 

valamint részünkre visszaküldi a hibás belső részt, úgy garanciában kicseréljük!   

A gallér belsejében található szövet fülek az a célt szolgálják, hogy a kutya nyakörvét vagy egy gézcsíkot bele lehessen 

húzni, ezzel még biztonságosabbá téve a gallér használatát, mivel így nem tudja leszedni a gallért magáról. 

A gallér anyaga, ha koszos lesz vizes ruhával tisztára törölhető, vagy kézzel mosható. 

Nagyon fontos a pontos illeszkedés. A gallér teljesen felfújt állapotban vegye körül a nyakat, illetve pici hézag lehet. Ha 

két méret között gondolkodik, akkor mindig a nagyobbat kell választani, még ha az nagynak is fog kicsit tűnni a 

kutyán/cicán. Leesni nem tud róla, hiszen nyakörvvel rögzítve van, viszont nagyobb lesz a hatékonysága.   

A hatékonysága a szürkével jelölt területen 100%-os, a fekete területeken ez a hatékonyság függ a kutya fajtájától, 

felépítésétől, habitusától. 

 

FONTOS! 

Csak fokozott figyelem mellett ajánlott olyan fajták esetében, akik hosszú végtagokkal vagy hosszú nyakkal 

rendelkeznek, mint pl. az agárfélék vagy a dobermann, illetve az olyan hiperaktív kutyáknál, akik fáradságot nem 

kímélve oldják meg, hogy elérjék magukat bármi áron!  

Amennyiben a kutya sérült területe a szürke tartományon kívül esik, illetve azoknak, akik a fokozott figyelem 

kategóriába tartoznak, válasszák a Dr.Pet BIG BOY gallérunkat! 



Dr.Pet BIG BOY  
SPECIÁLIS POLIÉSZTER TÖLTETŰ JOGVÉDETT GALLÉR 

(antiallergén) 

Kutyákra javasolt! 

A Dr.Pet BIG BOY egy erős külső rétegből áll mely egyfajta könnyű és puha speciális poliészter töltettel rendelkezik. A 

külső réteg anyaga nagyon erős, harapás és karmolás álló! Extra széles, és extra dundi kivitelben, igényesen megtervezett 

lekerekített formával 6 méretben készül.  

A BIG BOY gallér többször is felhasználható, időtálló, és formatartó, ellentétben a polisztirol gyönggyel töltött  gallérral 

szemben, mely jó esetben is talán egyszer használatos, hiszen töltete a babzsákhoz hasonlatosan teljesen összeesik, ezáltal 

a gallér deformálódik, hatékonyságát akár 2-3 nap alatt elveszíti. Szakadás esetén akár életveszélyessé is válhat a szétguruló 

polisztirol gyöngy, hiszen a kutyának csábító falatnak tűnhet, s ha megeszi akár bélelzáródást is okozhat. 

 

A gallér, mint egy párna öleli körül a nyakat, mely korlátozottá teszi az állat nyakának mozgását. A gallért tépőzár 

segítségével lehet összezárni az állat nyakán. A gallér anyaga, ha koszos lesz, vizes ruhával tisztára törölhető, vagy kézzel 

mosható. 

A gallér belsejében található szövet fülek az a célt szolgálják, hogy a kutya nyakörvét vagy egy gézcsíkot bele lehessen 

húzni, ezzel biztonságossá téve a gallér használatát, mivel így nem tudja leszedni a gallért magáról. 

Nagyon fontos a pontos illeszkedés. A gallér teljesen vegye körül a nyakat, illetve pici hézag lehet. Ezt a fajta gallért 

azoknak ajánljuk, akik a felfújható gallér hatékonyságán kívül esnek, illetve a nagyon izgő-mozgó, hosszú orrú, nyakú 

nyúlánk kutyáknak. 

A kutya testén 95%-ban hatásos, melyet a szürke terület jelez. 

 

A Dr.Pet Big Boy gallért azoknak ajánljuk, akik a felfújható gallér hatékonyságán kívül esnek, illetve a nagyon izgő-

mozgó, hosszú orrú, nyakú nyúlánk kutyáknak. 

FONTOS! 

Sajnos a Dr. Pet kényelmes gallérok NEM MINDEN ESETBEN válnak be az állatnál, de a legtöbb esetben jó 

alternatívának bizonyul.  

A gallért a belső fülek segítségével mindenképpen rögzíteni kell nyakörvvel vagy gézcsíkkal a kutyus nyakán, 

ugyanúgy ahogy a hagyományos műanyag gallér esetében, különben könnyen le tudja szedni magáról! 


