Keramična tkanina za pse
Zmanjšuje bolečine

Back on Track učinek
© Sofia Olsson

Lajša vnetja
Preprečuje poškodbe
Daje del suhe toplote
Back on Track je ime za
naš edinstven asortiman
tekstilnih izdelkov za
lajšanje bolečin. Razvili
so se iz kombinacije stare
kitajske modrosti, modernih znanstvenih odkritij in
inovativne metode izdelave
tekstila. Rezultat je tkanina
iz poliestra/polipropilena,
ki ima v vlakna vtopljen
prah keramike. Keramični
delci odbijajo telesno toploto

kot infrardeče valove, obliki
energije, ki ima dokazano
sposobnost lajšanja bolečin.
Ta odbita toplota pomaga
lajšati vnetja, zmanjšuje
bolečine v mišicah in
povečuje prekrvavitev.
Back on Track proizvodi
za pse se lahko uporabljajo
za ogrevanje mišic vašega
psa pred vadbo, s čimer se
zmanjša možnost preobremenjenosti ali poškodb.

Najpomembneje pa je, da
so proizvodi Back on Track,
zaradi dvojne sposobnosti
preprečevanja poškodb in
lajšanja ter pospeševanja
procesa okrevanja pri že prisotnih poškodbah, resnično
edinstveni. Glavni cilj teh
proizvodov je prispevati k
dobremu počutju in zdravju
vašega psa na najlažji, najbolj
udoben in prijeten način.
Back on Track

Spodnje slike prikazujejo hrbet psa, kjer rdeči barvni odtenki prikazujejo povišano telesno temperaturo, posreden znak vnetja. Spodnja skrajno desna slika prikazuje vneto podro čje, ki se je
po nekaj č asa uporabe Back on Track proizvodov, o čitno izboljšalo. Stopnja lajšanja bole čin se
seveda razlikuje glede na posameznega psa, odvisna pa je tudi od vzroka za bole čine in kako
kronič na je bole čina.

Pred uporabo: nekaj
povišane temperature
(rdeče področje), kar je
znak vnetja.

Po 30 minutah uporabe Back on Track
proizvodov: Znatno
poveč anje dotoka krvi.

Željen rezultat: v č asu 10 dni do
3 tednov uporabe, se je vnetje
zmanjšalo.
Slike prikazujejo rekonstrukcijo poteka dogodkov.

Proizvodi za pse
Odeja za pse
Črna poliestrska odeja, ki je vodoodporna in diha.
Podložena s keramično tkanino, ki oddaja toploto.
Ima odbojne trakove na vsaki strani in odprtino za
rep na zadrgo. V sprednjem delu je zaradi zavezovanja nekoliko prilagodljiva.
Mrežasta odeja
Mrežasta odeja, podložena s keramično tkanino.
Mreža se bolje kot drugi, trši materiali, prilagodi
obliki telesa, zaradi česar se lažje in bolje prilega.
Primerna za uporabo kot odeja poleti, kot druga
plast pod drugimi odejami, kadar je med treningom potrebna tenka in mehka odeja, po kopanju,
ali ko dež zmoči dlako vašega psa. V sprednjem
delu zaradi zavezovanja in možnosti reguliranja
velikosti vratu, nudi nekaj prilagodljivosti. Maksimalna propustnost za vlago. Odbojni trakovi na
obeh straneh.

Odeja za pse hrte
S
M

    dolžina hrbta: 76 cm
   dolžina hrbta: 85 cm

Črna, vodoodporna in zračna tkanina.
Mehki š čitnik

S
M
L

    14 x 11 cm
15 x 12 cm
18 x 14 cm

Črn, s tremi velcro trakovi.
Mehki stegenski š čitnik

S    18,5 x 16 x 12 cm
M
20 x 17 x 13 cm
L     22 x 20 x 16 cm
Črn, s štirimi velcro trakovi.

Velikosti odej za pse
XS
dolžina hrbta:
22-23 in 24-25 cm
dolžina hrbta:
S
26-27, 28-29, 30-32, 33-35, 36-38 in 39-41 cm
M
dolžina hrbta:
					
42-44, 45-47, 48-50,
51-53, 54-56 in 57-59 cm

Črna odeja za psa

L
   dolžina hrbta:
60-63, 64-67, 68-71, 72-75, 76-79
in 80-83 cm
XL
   dolžina hrbta:
84-87 in 88-91 cm
			

Mehki ščitnik

Mrežasta odeja

Odeja za pse hrte

Mehki stegenski ščitnik

Pričevanja
Toda niso samo poškodbe tiste, ki jih je
potrebno preprečiti. Seveda želim da se
moji psi odlikujejo na vsaki tekmi, tako da
se uvrstimo na visoka mesta na tekmovanjih. V agilitiju je vsaka milisekunda še kako
pomembna in zato si želim, da so moji psi v
vrhunski formi, tako da lahko izkoristimo
svoje možnosti.
Jenny Damm, Gold medal winner,
Agility World Championships and

© Sofia Olsson

“Agiliti je fizično zahteven pasji šport in
znanje o tem, kako naj bi skrbeli za svoje pse
na najboljši možen način, raste vsak dan.
Odogovorna sem za dobro počutje mojih
psov, tako da imajo najboljše možnosti,
da se odrežejo na tekmovanju. Če sem v
skrbi za telo svojega psa temeljita, se lahko poškodbam v večjem delu izognemo.
Ogromen del izogibanja poškodbam je skrb
za to, da so moji psi dobro ogreti pred vadbo
in tekmovanji in tu so izdelki Back on Track
izjemni! Pri agilitiju so najbolj pomembni
velika hitrost in hitri zaviti gibi, ki močno
obremenjujejo sklepe in mišice. Ogreta,
prožna mišica ima v takih razmerah bistveno bolše predpogoje kot hladna toga
mišica.
Na svojih psih sem več let uporabljala
druge odeje, vendar sem razliko opazila
šele, ko sem začela uporabljati odeje Back
on Track. Moj starejši pes Lotus ima
težave s kolki. Zelo je občutljiv na mraz
in zlahka postane tog, tako da je bil Back
on Track v veliko pomoč. Kot primer sem
primerjala več različnih odej, ko je ležal v
avtu. Po uporabi Back on Track odeje za
pse ni nobene togosti, ko izstopi iz avtomobila. Druge odeje pri zadrževanju toplote
in preprečevanju togih kolkov niso delovale
tako dobro. Cenim tudi razliko, ki sem jo
opazila, ko tekmujem v zimskih mesecih in
uporabljam Back on Track, v primerjavi z
običajnimi odejami, ki so na voljo. Ob redni
uporabi Back on Track-a, zakrčenost ki se
lahko pojavi po počitku, popolnoma izgine.

Jenny Damm, Dobitnica zlate medalje
na svetovnih prvenstvih v agilitiju in
nacionalnih prvenstvih, zmagovalka
agilitija Crufts in agilitija za psa leta
ter aktivna nacionalna in mednarodna
agiliti inštruktorica.

” Lunino okrevanje je name naredilo tak vtis, da sem se odločila,
da Back on Track preizkusim še na
sebi...
...in ponovno je bilo osupljivo.”
Avgusta 2007 si je moja 5-letna Borderska
ovčarka Luna (Lunarlite My Fire) med nastopom na agiliti tekmovanju poškodovala
ramo. Luna je preskočila oviro in pri tem zadela stojalo, saj je naslednja ovira zahtevala
oster zavoj. Stojalo je padlo na njeno ramo.
Luna je nadaljevala z delom in končala nastop, a ko sva zapustili tekmovalni prostor, je
postalo očitno, da se je poškodovala.
Storila sem kot običajno, popoln počitek
za obdobje dveh tednov, a se ji stanje ni
izboljšalo. Skrbelo me je, da si ni morda zlomila kosti, zato so Luno slikali z rentgenom
a je vse izgledalo normalno. Nato so Luni
dali protivnetna zdravila za lajšanje bolečin.
Prenehala je šepati, a se je z vadbo problem
ponovil. Preizkusili smo več načinov lajšanja
bolečin. Ker se stanje ni izboljševalo, sem se
novembra odločila, da prenehamo z uporabo protivnetnih zdravil za lajšanje bolečin.
Preizkusila sem še nekaj drugih naravnih
pripravkov in postopno povečevala vadbo s
sprehodi na povodcu. To je pomagalo, vendar je še vedno nekoliko šepala, tako da ni
mogla teči z ostalimi psi.
Ko sem prebrala o Back on Track
oblačilih za lajšanje bolečin, sem Luno prve
tri dni postopno privadila na odejo Back
on Track. Potem je bila pripravljena, da v
njej prespi noč.Rezultati so bili osupljivi.
Po enomesečni uporabi je blago šepanje izginilo, ona pa je uživala v sprehodih brez

povodca in v teku z drugimi psi... nekaj, za
kar sem mislila, da ne bo več mogla. Z Luno
smo ponovno začeli s treningi in zdaj jo
postopno izgrajujem. Trenutno preskakuje
samo nizke ovire, a upam, da bom v prihodnosti ponovno tekmovala z njo.
Lunino okrevanje je name naredilo tak
vtis, da sem se odločila, da Back on Track
preizkusim še na sebi, saj me občasno boli
koleno, po in med agiliti tekmovanji med
vikendi. Po tem, ko v nogometnih čevljih
tečem s psi, se sklep zdi zvit, zato sem mislila, da bi poskusila Back on Track grelec za
konjski hrbet (uporabljam ga kot ležišče za
Luno), si ga ovila okoli kolen in z njim spala.
Ponovno je bilo osupljivo, saj je bolečina izginila po samo eni noči nošenja.
Zdaj, ko sem tudi sama izkusila koristi,
razumem zakaj Luna z veseljem nosi svojo
odejo in zakaj se ji je stanje tako močno
izboljšalo tako hitro.
Back on Track odeja za psa je Luni vrnila
življenje.
Ti proizvodi so odlični in rezultati, ki sva
jih izkusila jaz in moj pes, so bili neverjetni.

Louise Raine, britanska trenerka agilitija
in inštruktorica. Lastnica in trenerka
psa Borderstorm No regrets, prvaka v
agilitiju.

” Najbolj pomemben vir toplote
prihaja iz telesa.”
“Zaradi svojega dela v regionalni bolnišnici
v Strömsholmu na Švedskem, kjer delam
kot specialist za rehabilitacijo psov, dnevno srečujem in pomagam psom s sklepnomišičnimi težavami. Gre za poškodbe
ali kronične bolezni skeletnega sistema,
sklepov, mišic in živčnega sistema.
V skoraj vseh primerih, ki jih obravnavam, neglede na to, ali gre za poškodbo ali
bolezen, se psi zaradi šibkosti, bolečine ali
disfuncije gibljejo nepravilno. Po naravi so
psi zelo dobri pri kompenziranju ali skrivanju kakršnihkoli slabosti, pred okolico.
To storijo tako, da v primeru bolečin, bolj
obremenijo druge, zdrave dele telesa. To
pomaga psom, da se spopadejo z bolečino
na kratki rok, vendar ima na dolgi rok
uničujoče posledice. To lahko zaradi obremenitve povzroči resne poškodbe sklepov,
sklepnih kapsul, vezi in mišic. Poleg tega,
da sta izločena ravnotežje in sposobnost
koordinacije psa, se poveča tveganje psa za
poškodbo v povezavi s treningi, tekmovanji, vadbo in igro.
Psi, ki kažejo znake fizičnih sprememb
zaradi vnetij sklepov ali mišic, se pogosto
neradi gibljejo in pogosto po času počitka
trpijo zaradi zakrčenosti. Ali pa po daljši
vadbi začnejo šepati. Ko pes trpi zaradi
vnetja, je prizadeti del telesa dejansko
obremenjen manj, hkrati pa je njegov doseg
gibov oviran . Taka situacija kmalu pripelje
do slabe prehranjenosti tako sklepov kot

mišic okoli prizadetega sklepa. Posledično
se že tako oslabljen sklep še dodatno destabilizira in obrablja, medtem ko hkrati
oslabi še pomembna mišična zaščita.
Zato je potrebno te pse obravnavati z
veterinarskimi ukrepi in tudi fizioterapijo
ter treningi za moč.
Velik del dela fizioterapevtskega osebja

se doseže s pravilno načrtovanimi treningi
in lajšanjem bolečin, tako da se stabilizira
in ponovno izgradi optimalno funkcionalnost dosega gibov psa, z namenom doseganja dolgoročnih in trajnih rezultatov.
S pomočjo Back on Track proizvodov
in mojim neposrednim sodelovanjem z
namenom razvoja idealnih proizvodov za
rehabilitacijo, imam pri svojem delu danes razširjen izbor možnosti zdravljenja:
mehki ščitniki za noge in sklepe, ki stabilizirajo in izolirajo toploto, kontraindicirajo
ter zmanjšujejo bolečine, otrdelost sklepov
in nestabilnost. S tem so vnetja in proces
zdravljenja veliko bolj pod nadzorom kot

”Za vse pse s težavami
s hrbtom ali otrdelostjo
kjerkoli v telesu,
priporočam uporabo ene
izmed odej Back on Track ”
prej in psi so s pomočjo teh odličnih proizvodov dobesedno hitreje ponovno v pogonu
(angl. = back on track).
Back on Track posebna odeja je narejena
tako, da izolira in zadržuje lastno telesno
toploto, s čimer tako sklepom kot tudi
muskulaturi, zagotavlja najboljše predpogoje za doseganje vzdrževanja varčevanja
z energijo in dosega gibov. Za vse pse s
težavami s hrbtom ali otrdelostjo kjerkoli
v telesu, priporočam uporabo ene izmed
odej Back on Track. To lahko resnično naredi razliko.”
Seveda so Back on Track odeje za pse
primerne tudi za zdrave pse, saj ustvarjajo ”toploto glede na zahtevo”. Odejo za
pse se lahko uporablja tako pri ogrevanju
in med ohlajanjem v času treningov in tekmovanj, kot tudi pri vsakodnevni vadbi, ter
kot zaščita med transportom, na primer v
hladnem avtu.
V imenu vseh psov, ki sem jim pomagal
z vašimi proizvodi, bi se rad zahvalil Back
on Track-u za te odlične proizvode visoke
kakovosti. Seveda sem v glavnem specialist
in inovator na področju rehabilitacije psov.

Zanesljiv znak, ki dokazuje kako so psi
sposobni skrivati bolečino pred okolico
je dejstvo, da približno 20% vseh psov na
Švedskem prej ali slej prizadene bolezen
sklepov, artritis. To je precej visoka številka
glede na to, da je na Švedskem okoli 800900.000 psov. Moj nasvet lastnikom psov
bi bil, da je “preventiva boljša kot zdravljenje”, na dolgi rok se resnično izplača.

Stefan Rosén, certificiran AMVA Pt
(Univerza ZDA), certificiran pasji
maser, certificiran fizioterapevt
za male živali, specialist pristojen
za rehabilitacijo psov, veterinarski
terapevt, izšolan v Muskö Navy Yard.
www.redog.se

” Odeja za pse se
odlično prilega in
je daleč najboljša
odeja, kar smo jo
kdaj imeli za naše
pse.”
” Z Back on Track odejo za pse hrte, sem zelo zadovoljna.”
“Back on Track odejo za pse hrte uporabljamo že nekaj časa, predvsem za našega
samca.
Bila sem presenečena, ko sem ugotovila,
da se lahko odeja z letnim flisom uporablja
tudi znotraj. Psi ne postanejo tako zasopli
in spijo kot klade!
Odeja za pse se odlično prilega in je
daleč najboljša odeja, kar smo jo kdaj imeli
za naše pse. V obdobjih rehabilitacije, sem
za regeneracijo in zaščito pred prepihom
med transportom, uporabljala odejo. Pse
sprostijo in ogrejejo.
Odkar smo začeli uporabljati odejo, se
dosežki enega psa niso spremenili, medtem
ko je drug pes začel dosegati precej boljše
rezultate.
Eden izmed psov je imel preko cele tekmovalne sezone tog hrbet, zdaj pa mu gre
precej bolje – tako pravi tudi naš pasji
fizioterapevt. Ta pes je septembra 2007
podrl rekord na stezi Hyvinge za več kot
680 metrov. Rekorda se prej ni izboljšalo

več let.
Z Back on Track odejo za pse –hrte, sem
zelo zadovoljna. Nameravam jih kupiti več
in priporočam jih tudi drugim. Upam da
bodo tudi drugim koristile tako kot so
meni in mojim psom.”

Minna Turunen, lastnica psov
Jaguarseejunior in Arrival.
Jaguarseejunior je v letu 2007 štartal
13krat, od tega 12krat zmagal, Finski
prvak 2007.

” ... naslednji dan prožne mišice brez bolečin.”
Kitty Pedersen je s psi zaposlena
za polni delovni čas. Tekmuje v
poslušnosti, prostem slogu in zbiranju v
čredo.

“Začelo se je z našim psom Culom, kateremu so ugotovili kronično vnetje hrbta.
Priporočili so nam Back on Track odejo za
pse in dognali smo, da je nedvomno pomagala Culovemu slabemu hrbtu. Dejstvo je, da
se mu je stanje skoraj preveč izboljšalo. Tako
zelo, da ni bil tako previden, kot bi moral
biti, zaradi česar se mu je stanje poslabšalo.
Odeje nismo več uporabljali in v glavnem je
bilo vse pozabljeno.

”Očitno je, da nam je
Back on Track dal novo
priložnost!”

Lansko pomlad je moj borderski ovčar Billy,
na tekmovanju v poslušnosti, prenehal delati. Situacija je bila zelo stresna, saj sva se
ravnokar kvalificirala za švedsko prvenstvo
– najino prvo nacionalno prvenstvo. Obiskala sva veterinarja, ki je ugotovil spondilozo /L7-S1. Gre za okvaro hrbta, ki lahko
med vadbo povzroči bolečine. Zdelo se je,
da mi bo začetek prvenstva odletel prav
izpred nosa.
Billy je dobival masaže, arnikino kremo,
dvojne odmerke glukozamina in BioSynov/
kurkumo. Hodili smo na dolge sprehode,
ponovno smo mu namestili Back on Track
in Billyju se je stanje nenehno izboljševalo.
Odejo je imel na sebi praktično podnevi in
ponoči.
Na vrsti je bilo prvenstvo in bilo je mrzlo,

deževno in vetrovno. Natanko tako vreme,
kot si ga nekdo, ki ima psa s težavami s hrbtom, ne želi! A odeja je ostala na njem vse
do trenutka, ko sva stopila v prostor za kvalifikacije. Dosegla sva 13. mesto in se uvrstila v finale! Občutek ob tem dosežku je bil
neverjeten. Kakšen občutek, samo en mesec
po tem, ko smo mislili, da sploh ne bomo
mogli tekmovati. Potem pa smo zaključili
prvo nacionalno prvenstvo z rezultatom, kot
je švedski 13. najboljši pes v ubogljivosti!
Zdaj lahko Billy nosi svojo odejo vsaj pol
ure pred delom. Včasih postane nekoliko
občutljiv v hrbtu, takrat mu dovolimo, da
z njo spi. Takrat je tako topel in dober in
njegove mišice so naslednji dan brez bolečin.
Nobenega dvoma ni, da nam je Back on
Track dal novo priložnost!”

”Od naših psov veliko pričakujemo, zato imajo tudi
oni pravico da kaj zahtevajo od nas.”

“Back on Track proizvodi – samo ena beseda resnično povzame: edinstveni. Naši
ovčarji delajo v zelo zahtevnih delovnih pogojih, zato potrebujejo kar najboljše predpogoje, da ostanejo zdravi. Back on Track
odeje za pse uporabljamo med ogrevanjem
in kot previdnostni ukrep ter tudi pri psih,
ki so nekoliko togi po naporni vadbi. Naša
najboljša psička Min, je imela to nesrečo,
da si je lansko jesen poškodovala koleno,
zaradi česar je bila potrebna operacija na
stranskih vezeh in vezeh meniskusa. Minina prihodnost ni izgledala preveč svetlo,
vendar smo naredili vse kar smo lahko, da bi
jo ponovno spravili v formo. Poleg uporabe
Back on Track odeje za pse, smo ji dovolili,
da je ležala na Back on Track odeji, z namenom povečanja prekrvavitve in pomoči pri
okrevanju operiranega kolena. Zdaj je Min
ponovno v formi s celotno mišično močjo in
je bolj živahna kot kdajkoli. Psi uporabljajo
odeje takoj, ko se uležejo in čakajo da pridejo na vrsto za vadbo ter celo med sprehodi,
ali ko še ležijo v avtu in čakajo.
Zdaj vsi naši psi uporabljajo Back on
Track odeje za pse. Zakaj bi čakali, da pride

do poškodb, ko se jim lahko z varnostnimi
ukrepi izogne? Topel in ogret pes ima veliko boljše možnosti za vrhunsko predstavo.
Naši psi so pod velikim pritiskom nastopanja, zato bi morali tudi oni imeti pravico,
da veliko zahtevajo od nas. V svojih odejah
za pse se počutijo dobro in, ko je Back on
Track odeja razvita po tleh, si vsi psi želijo
udobno ležati na njej.
Občasno uporabljamo tudi mehke
ščitnike za noge. Na tekmovanjih borderski ovčarji hitro pospešujejo in se gibljejo
vstran, zato zvini ali če se preveč raztegnejo,
niso neobičajni. Mehki ščitniki za noge nedvomno pomagajo pri hitrejšem okrevanju,
tako da se lahko vzdržimo uporabe protivnetnih zdravil.
Tudi sama imam zaradi poškodbe stalne
bolečine v zadnjem delu vrata. Tako so bili
Back on Track proizvodi za ljudi naravna izbira zame. Vsak dan uporabljam element za
vrat ter blazino in občutila sem pomembno
izboljšanje.
Vemo, da se sliši predobro, da bi bilo
resnično, vendar je edini način, da se resnično
prepričaš ta, da proizvode preizkusiš, kot
smo to storili mi. Zdaj smo tako jaz kot tudi
moji psi Back on Track »odvisniki«. Za nas
je bila preprosto očitna izbira, da psom in
sebi zagotovimo najboljše možne pogoje.”

Cima Cohen. Rejka borderskih ovčarjev,
s kinološkim nazivom Kelliegĺrden.
S treniranjem in tekmovanjem s psi je
zaposlena za polni delovni čas.

Ammie Eklund
z njenima psoma Trojo in
Titanom.

”Najboljše pri odeji za pse je, da resnično pokrije
kolke in zadnjico.”
“»Imam tekmovalnega psa, kratkodlakega
prinašalca, angleškega seterja. Na mojih
psih sem kot preventivni ukrep vedno uporabljala odeje za pse. Verjamem, da s skrbjo za mišično - skeletni sistem in minimiziranjem obrabe, lahko zaščitiš svojega psa
pred nepotrebnim trpljenjem, ko se starajo
in posledicami, ki se kažejo kot togi sklepi
in boleče mišice.
Zdaj, ko sem imela priložnost preizkusiti odeje Back on Track, ne pretiravam, če
rečem , da sem zdelo presenečena nad tem,
kako učinkovite so. Moja psička Troja, ki
ima eno od zadnjih nog nekoliko otrdelo
in bolj ravno, je začela tudi to iztegovati ravno toliko kot drugo nogo. Zdaj se
resnično ne opazi več razlike. In vse to po
le nekaj tednih uporabe. Tudi prej ni bilo
tako očitno, vendar me je motilo.

Najboljše pri odeji za pse je, da resnično
pokrije kolke in zadnjico . So kompaktne
in priročne, da se jih prinese s seboj na treninge in tekmovanja. Prileganje je dobro in
lahko nastavljivo. Še en dodatek so veliki
odsevniki na straneh.
Ravnokar sem začela preizkušati mehke
ščitnike za noge in oh, kaj naj rečem: izjemno prileganje! Tudi če psi tekajo naokoli
ali trdo delajo, ostanejo na mestu, kamor
sem jih namestila. Želim si, da bi imela
enega takega, ko si je moj pes odrgnil nogo
na nekem ostrem predmetu. Namesto tega
sem morala kar najbolje povijati, a vseeno
ni držalo dolgo.”

“Zelo sem
zadovoljna s tem,
kar so Back on
Track proizvodi
naredili za nas v
zelo kratem času
in ne znam si
predstavljati, kako
bi shajali brez
mehkega ščitnika
za noge.”

“Moj pes PimPim je bil brez očitnega razloga že nekaj časa tog in je šepal na eno
od prednjih nog . Nisem mu želela dajati
zdravil proti bolečinam, zato sem iskala
alternative. Takrat sem zasledila Back on
Track mehki ščitnik za noge.
Že po drugem dnevu uporabe, sem
imela občutek, da je PimPim manj tog in
po enem tednu, je vsa togost izginila. Od
takrat tudi ne šepa več.
Sprva sem bila precej skeptična, da bi
lahko mehki ščitnik za noge med agiliti
treningom ali divjo igro z drugimi psi, ostal na mestu. A potem, ko sem ga preizkusila, lahko rečem samo, da je SUPER!
Zelo sem zadovoljna s tem, kar so Back
on Track proizvodi naredili za nas v zelo
kratem času in ne znam si predstavljati,
kako bi shajali brez mehkega ščitnika za
nogo.
Moj mešanec Obelix je v mladosti zbolel
za Lymsko boreliozo in erlihiozo. To mu

je poslabšalo prekrvavitev, tako da postane negibljiv, trpi pa tudi zaradi bolečin,
zaradi česar je težko trenirati agiliti in izvajati proste treninge.
Preizkusila sem več različnih odej za
pse, brez da bi dosegla željen učinek. Toda
ko sem preizkusila Back on Track odejo
za pse, sem takoj opazila bistveno razliko.
Obelix je bil že med ogrevanjem precej
bolj gibljiv in težje vaje sva lahko izvajala
precej hitreje kot prej. To prihrani energijo obema, Obelixu in meni. Vse kar lahko
rečem o odejah za pse je, da so odlične!

Malena Knutsson, vodja tekmovanj in
inštruktorica agilitija. Tekmuje v agilitiju,
prostem slogu in poslušnosti.

Navodila za uporabo
Proizvodi so izdelani iz poliestra/polipropilena, ki ima v vlakna vtopljen droben prah
keramike, kar daje tkanini njene edinstvene
lastnosti. Keramični delci odbijajo lastno telesno toploto psa v obliki infrardečih valov,
kar omogoča Back on Track proizvodom,
da lajšajo vnetja in minimizirajo bolečine v
mišicah, sklepih, vezeh in kitah vašega psa.
Toplota poveča dotok krvi v poškodovano
področje in s tem pomaga pospešiti proces
okrevanja.
Z lajšanjem vnetij in povečevanjem prekrvavitve, so Back on Track proizvodi velika pomoč psom z različnimi težavami. Pri
veliko psih s težavami s hrbtom se opaža, da
so se z uporabo grelcev za hrbet in odej za
pse, težave močno zmanjšale.
Pravzaprav so Back on Track proizvodi za
pse tako učinkoviti, da mnogi lastniki psov
in inštruktorji dejansko uporabljajo Back
on Track proizvode za ljudi za lajšanje svojih
bolečin in napetosti, brez uporabe zdravil.
Back on Track proizvodi pa niso primerni
samo za uporabo pri že poškodovanih psih.
Dejstvo je, da večina lastnikov psov redno
uporablja proizvode kot preventivni ukrep
za učinkovito zmanjševanje možnosti, da bi
se njihovi psi poškodovali.
Vse Back on Track proizvode je potrebno uvesti postopno. Prve 2-3 dni pričnite
z uporabo postopno, največ 4 ure dnevno.
Tako se bo vaš pes lahko privadil na učinek
materiala. Po tem, se lahko uporaba poveča

na vsaj 8 ur dnevno (24ur). Vsak tretji teden
je priporočljivo narediti premor.
Premor pri uporabi Back on Track izdelkov se svetuje, ker je znano, da se telo zlahka privadi na določena zdravila, tako da je
potrebno nenehno povečevati odmerek, če
želimo dosegati enak učinek. Temu se izognemo s premorom, ki ga svetujemo. Nagnjenost k tej medicinski privajenosti se razlikuje od posameznika do posameznika, vendar
bi vas radi opozorili na tako možnost.
Pogosto so rezultati opazni že po
približno enem dnevu uporabe, vendar je
občasno potrebno zdravljenje 3-4 tedne.
In ne pozabite, da se učinek Back on Track
proizvodov povečuje, ko se psi gibljejo in se
njihova telesna toplota poviša.
Proizvodi se NE smejo uporabljati na
brejih živalih. (Razlog je v tem, da ni možno
povsem natančno ugotoviti, kakšen učinek
ima lahko sorazmerno nov proizvod na brejost, vključno s tveganjem deformacij.)

Klinična študija Back on Track
proizvodov za konje
Leta 2004 so veterinar Chris Johnston (svetovno znan specialist za hrbet), Sara Grundström in Stina Buström, ki sta
obe izšolani na področju konjeniških študij, v jahalni šoli
Strömsholms izvedli slepo študijo.
Polovica konjev je pod svojimi klasičnimi odejami uporabljala še Back on Track grelce za hrbet s keramičnimi vlakni,
druga polovica konjev, pa je uporabljala samo svoje klasične
odeje. Po koncu tri-tedenskega obdobja, sta konje ocenila
neodvisna veterinar in poklicni jahač, pri čemer nobeden
od njiju ni vedel, kateri konji so dejansko uporabljali odeje.
Po tem so Back on Track grelce premestili iz ene skupine
konjev na drugo skupino, ponovno za tri-tedensko obdobje.
Konjem, ki keramične tkanine niso nosili v prvem poskusu,
so zdaj grelce namestili pod njihove običajne odeje, ostali
konji pa so uporabljali samo svoje navadne odeje. Po treh
tednih so konje ponovno ocenili.
Osem od desetih konjev je izboljšalo svoj hod v kasu
(statistično pomembna sprememba) in sedem od desetih v
galopu. Profesionalni jahači in veterinarji so prišli do enakih končnih ocen, povsem neodvisno drug od drugega!
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Rezultati ocenjevanja gibanja hrbta (y os) med hojo, kasom in galopom, ki ga je nazoroval veterinar.
0 označuje slabo gibanje hrbta, 1,0 pa označuje dober razpon gibanja hrbta. V vsakem stolpcu je
vključenih vseh 10 konjev.

Back on Track
proizvodi za konje in pse
Poleg Back on Track proizvodov za
pse, je na voljo tudi širok izbor proizvodov za ljudi in konje. Kot pri pasjih
proizvodih, Back on Track-ova posebna tkanina izolira toploto in lahko
pomaga olajšati bolečine v mišicah.
Back on Track proizvodi za ljudi imajo dobre rezultate pri ljudeh z revmatizmom, nihajnimi poškodbami, sindromom karpalnega kanala, bolečinami
v vratu in hrbtu zaradi napetosti ter
drugimi preobremenitvami.
Ublažitev bolečine in izboljšano
počutje, ki ga daje Back on Track
keramična tkanina, lahko zmanjša
potrebo po analgetikih in drugih sredstvih za lajšanje bolečin.
Back on Track proizvodi so nežno
učinkoviti in nimajo stranskih učinkov.
Športniki uspešno uporabljajo proizvode za preprečevanje poškodb in
pospeševanje okrevanja pri že prisotnih poškodbah.
Back on Track proizvode je zelo koristno uporabljati tudi kot del ogrevanja pred športnim udejstvovanjem ali za
izoliranje toplote med ekskurzijami ali
izleti s konjem.
Najboljše rezultate se doseže z
nošenjem proizvodov, ko se gibljemo.
Takrat se ustvarja telesna toplota, ki se
širi po celem telesu. Poizkusite sami!
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dobrih razlogov ...

… zakaj vse več in več inštruktorjev
pri svojem dnevnem delu s psi, uporablja popularne Back on Track proizvode s keramičnimi vlakni:

1. Povečujejo prekrvavitev.
2. Zmanjšujejo vnetja in otekline.
3. Pospešujejo proces regeneracije med tekmovanji.
4. Preprečujejo poškodbe.
5. Pospešujejo proces zdravljenja pri poškodovanih psih.
6. Ogrejejo in sprostijo mišice pred in med treningi ter 		
omogočajo hitrejšo regeneracijo po treningih.
7. Sprostijo tog hrbet in zategnjene mišice.
8. Sprostijo nervozne in napete pse.

Vaš prodajalec
www.backontrack.si
info@backontrack.si
031/338-317

www.backontrack.eu

