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Tuotteessa voi olla muotoiluja kyynärpäiden ja 
polvien kohdalla, käyttötarkoituksesta riippuen. 
 
Anatomiset muotoilut sallivat koiran mennä 
makaamaan ja istumaan ongelmitta.

Tuotteen vetoketju on mukavuussyistä hieman 
sivussa koiran selkärangan keskilinjasta.

PESU JA HOITO

Puhdas ja hyvin hoidettu vaate säilyttää ominaisuutensa pidempään. Vaatesuositellaan pestäväksi 
pesukoneessa 40°C:ssa niin usein kuin mahdollista, aina käytön jälkeen. Näin tuotteen elinikä pite-
nee. Tuotetta voi tarvittaessa pestä päivittäin. Pitkäaikainen auringonvalolle altistuminen voi edistää 
tuotteen ennenaikaista kulumista. 

• Huuhteluaineen ja huuhteluainetta sisältävän pesuaineen käyttö on kielletty.
• On suositeltavaa antaa vaatteen kuivua normaalisti huoneenlämmössä.
• Rumpukuivaus sallittu alhaisella lämmöllä.
• Sulje vetoketjut / tarrat / hakaset ennen pesua.
• Pese tuote pesupussissa samansävyisten vaatteiden kanssa.

Huom! Älä poista tuotteeseen kiinnitettyä vaatemerkkiä. 
Se sisältää tärkeää tietoa mahdollisia tuotekorjauksia
varten.

KORJAUKSET JA TAKUU

Takuu ei kata koiran tekemiä tuhoja tai tuotteen normaalia kulumista. Mikäli epäilet, että tuottees-
sasi on valmistusvirhe, ota yhteyttä Lymed-jälleenmyyjääsi.

Karvaturrien elämässä saattuu ja tapahtuu. Mikäli tuotteeseen tulee käytön jälkiä, tarjoamme 
tuotteille korjauspalvelua. Korjaamme pienin kustannuksin esim. saumoja, vetoketjuja ja reikiä. Jos 
korjaustarpeita ilmenee, ota yhteyttä Lymed-jälleenmyyjääsi.

HUOM!
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Lymed-tuotteesi, ole hyvä!

Tutustu huolellisesti ohjeisiin ennen tuotteen käytön aloittamista ja säilytä 
nämä ohjeet tuotteen käytön ajan. Tuote on hyvä pestä ennen käyttöä, koska 
materiaalin kuidut asettuvat ensimmäisen pesun yhteydessä.

Olemme valmistaneet kotimaisia, korkealaatuisia painevaatteita jo vuodesta 1993. Meille on 
tärkeää, että tuotteemme vastaavat myös asiakkaan odotuksia. Jos sinulla on kysyttävää, ota 
yhteyttä sinun Lymed-jälleenmyyjääsi. Lymed Oy:n oma asiakaspalvelu palvelee puhelimitse 
020 779 2233 tai sähköpostitse info@lymed.fi. Olemme paikalla arkisin klo 8.00-16.00. 

Tuotteenne on lähtenyt tehtaaltamme tarkastettuna ja hyvin pakattuna. 

LYMED DOG™- PAINEVAATTEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ 

Koira on siedätettävä huolellisesti painevaatteeseen, varsinkin jos koira on varautunut tai pelkää. 
Tarkkaile koiraa huolellisesti koko prosessin ajan.

1. Tutustuminen painevaatteeseen
Tutustuta koira ensin painevaatteen hajuun. Älä tuo vaatetta väkisin koiran viereen, vaan anna 
koiran lähestyä painevaatetta itse. Tee tämä esimerkiksi sijoittamalla painevaatteen viereen ruokaa.

2. Pukemisen harjoittelu
Vaatteen oikea pukeminen on tärkeää paineen toteutumisen kannalta ja parantaa käyttömuka-
vuutta. Jos tuote ei istu hyvin, se ei välttämättä ole oikein puettu.

Älä pue painevaatetta suoraan koiran päälle. Tutustuta koira painevaatteen pukemiseen yksi jalka 
kerrallaan. Palkitse koiraa samalla kun puet painevaatetta. Kun vaate on puettuna, jatka palkitse-
mista koirallesi sopivalla tavalla. Asettele ja vedä vaate koiran päälle vähitellen. Pukeminen onnistuu 
helpoiten, kun koira on pukijan jalkojen välissä, samansuuntaisesti asettuneena.

Paidan pukeminen: 
• Avaa tuotteen vetoketju ja apuhakaset.
• Pue ensin etujalat. Mikäli koiran tassut ovat suuret, pujotetaan ensin oma käsi lahkeesta ulkokaut-

ta sisään. Koiran tassu otetaan kämmenen sisään ja jalka vedetään lahkeen läpi avustaen. 
• Kiinnitä apuhakaset ja sulje vetoketju.

Haalarin pukeminen:
• Avaa tuotteen vetoketju ja apuhakaset.
• Pue ensin etujalat. Mikäli koiran tassut ovat suuret, pujotetaan ensin oma käsi lahkeesta ulkokaut-

ta sisään. Koiran tassu otetaan kämmenen sisään ja jalka vedetään lahkeen läpi avustaen. 
• Kiinnitä ensin niskan apuhakanen ja pue takajalat. 
• Kiinnitä takapään apuhakanen ja sulje vetoketju.

 
3. Tottuminen painevaatteeseen
Aloita vaatteen käyttö pienin erin ja pidennä painevaatteen päälläoloaikaa vähitellen. Tottumiseen 
kuluva aika on yksilöllistä; toiset eivät vaadi totutteluaikaa kun taas toisilla se saattaa kestää useita 
päiviä. Alussa koira saattaa ihmetellä puvun tuomaa uutta tuntumaa ravistelemalla, piehtaroimalla 
tai hankaamalla itseään. Koiran virtsaamisen tarve saattaa lisääntyä pukua käytettäessä.

Aloita koiralle miellyttävät tehtävät tai leikit vasta, kun vaate on koiran päällä. Huomioi, että valitta-
vat tehtävät, leikit ja virikkeet, joita käytetään vaatteen siedättämisessä, pitää valita painevaatteen 
käyttötarkoituksen mukaan. Tämä tarkoittaa, että painevaatteen tottumisvaiheessa käytettävien 
tehtävien on luotava koiralle se tunnetila, jota tavoitellaan painevaatteen varsinaisessa käyttötar-
koituksessa. 

Totuttelussa on käytettävä helppoja ja hauskoja, keskittymistä vaativia tehtäviä, jotta koira ei 
keskity painevaatteeseen, vaan koiralle esitettyyn tehtävään. Koiralle mukava tehtävä päättyy, kun 
vaate otetaan pois päältä. Painevaatteesta ei saa tulla koiralle negatiivista vahvistetta – koira ei 
saa kokea, että päältä poistetaan jotain epämiellyttävää. Painevaate ei myöskään saa lisätä koiran 
ahdistuneisuutta. Altistaessa koira ongelmakäyttäytymiselle puvun kanssa, on hyvä olla tarkkana, 
että koira ei yhdistä pukua negatiivisiin tuntemuksiin.

Alla on esimerkkejä painevaatteen käyttötavoitteista ja tehtäväsuunnittelusta. Totuttamistehtäviä 
on hyvä tehdä erilaisissa ympäristöissä.

4. Painevaatteen käyttö
Painevaatteen käytöstä pitää luoda koiralle positiivinen ja turvallinen mielleyhtymä. Varsinainen 
painevaatteen käyttö, esimerkiksi koulutuksen tai suoritteen tukena, voi alkaa vasta, kun koira on 
totutettu vaatteeseen huolellisesti. Tuotteen vaikutukset ovat yksilöllisiä ja voivat vaihdella käytön 
edetessä. Tuotteen pitkäaikainen käyttö on turvallista eikä vaikuta muiden lääkkeiden samanaikai-
seen käyttöön. Omalle koiralle sopiva käyttörytmi löytyy koiraa tarkkailemalla ja kokeilemalla.

• Pyri käyttämään tuotetta ennakoivasti ja vain tarvittaessa.
• Käytösongelmiin vaikutettaessa tuote suositellaan puettavaksi 30 min /1 h ennen altistumista 

ongelmakäyttäytymiselle tai reagointia ärsykkeisiin (esimerkiksi ilotulitus, matkustus tai  
ukkonen). 

• Harrastus- ja työkoirilla tuotetta voi käyttää suoritteiden tai tehtävien aikana sekä niiden 
jälkeen. 

• Jos vaatetta pidetään jatkuvasti päällä, voi koira tottua tuotteen luomaan paineen tuntuun ja 
tällöin tuotteen vaikutus voi laskea. 

Käyttö tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin ja post-operatiivisesti
• Koiraa hoitava taho määrittelee ja ohjeistaa käytössä

Greyhoundin palautumispuku
• Pyri käyttämään tuotetta vain tarvittaessa.
• Tuotteet on suunniteltu ainoastaan palautumisen tehostamiseen, aineenvaihduntaa kiihdyt-

tämällä.
• Tuotetta suositellaan käytettäväksi urheilusuorituksen jälkeen noin 1-2 tunnin ajan, esimerkiksi 

palauttavan lenkin aikana.
• Palautumispukua ei ole tarkoitettu käytettäväksi pitkiä aikoja kerrallaan. 

Painevaatetta voi käyttää märkänä esimerkiksi uimisen tai sateen aikana. Märkä tuote tulee 
kuitenkin pyrkiä kuivaamaan mahdollisimman nopeasti. On suositeltavaa pestä tuote normaalisti 
pesukoneessa uimisen jälkeen. Märän tuotteen pitkäaikainen käyttö ei ole suositeltavaa.

Tavoite Tehtäväesimerkit (suoritetaan painevaate päällä)

Turvallisuuden lisääminen tai 
rauhoittumisen tukeminen

Kehitä koiralle pitkäkestoista, pientä keskittymistä vaativaa sekä rauhallista 
puuhaa. Esimerkki: ruoalla täytetty Kong-lelu.

Keskittymisen lisääminen Kehitä koiralle keskittymistehtäviä. Esimerkki: kosketuskeppi, helpot ja 
lyhyet hajutunnistusharjoitteet.

Tarkkuuden lisääminen Kehitä koiralle aktiivisuutta ja tarkkuutta vaativia tehtäviä. Esimerkki: 
helpot lyhyet etsinnät, kosketuskeppi-tehtävät.

Post-operatiivinen käyttö, tuki- 
ja liikuntaelimistön ongelmat

Jos koiralta ei erityisesti vaadita puvun käytön yhdistämistä tiettyyn 
käyttäytymiseen, totuttaminen voi tapahtua arkiaskareiden lomassa. 
Esimerkki: kävelylenkit, koiralle mieluisat ja rauhalliset leikit.
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