Koirabrosyyri
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Hyvinvointi 2
Tarkoittaa että sinä ja koirasi voitte hyvin, sekä nyt että tulevaisuudessa.
Elämänne tulee jälleen olemaan täynnä liikunnan iloa!
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Olemme luoneet hyvinvointia jo 10 vuotta
Nuori ja innovatiivinen ruotsalainen yritys
Noin 10 vuotta sitten yrityksen perustaja Erland Beselin kävi Kiinassa ja tutustui siellä vanhaan
kiinalaiseen lääketieteeseen ja sai ajatuksen ryhtyä tuottamaan toimintaa parantavia tuotteita jotka
valmistettaisiin keraamisesta tekstiilistä. Näitä tuotteita varten perustettiin Back on Track-niminen yritys.
Vuosien varrella tuotekehittelymme on ollut innovatiivista ja olemme kehitelleet monia ainutlaatuisia
tuotteita jotka kuuluvat nyt laajaan valikoimaamme.
Pääkonttorimme sijaitsee Uppsalassa, Ruotsissa. Yrityksellä on tytäryhtiöitä Tanskassa, Suomessa,
Ranskassa, Hollannissa, Kanadassa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Itävallassa. Myyntiä hoitavat useat
taitavat ja alalleen omistautuneet jälleenmyyjät. Meillä on jakeluverkosto ympäri maailmaa: Australiassa,
Espanjassa, Iranissa, Irlannissa, Italiassa, Islannissa, Japanissa, Maltalla, Norjassa, Sveitsissä, Slovakiassa,
Sloveniassa, Tsekeissä, Unkarissa ,USA:ssa ja Uudessa Seelannissa. Uusia jälleenmyyjiä tulee koko ajan
lisää, sekä Ruotsiin että muualle maailmaan.
Alkuperäinen on luotettava valinta
Back on Track on ylpeä saatuaan kolmen A:n luottoluokituksen, joka on pohjoismaissa korkein
mahdollinen luottoluokitus. Vuonna 2009 saimme sanomalehtien Dagens Industri ja Veckans Affär
myöntämät nimitykset Gaselli- ja Superyritys.
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Keraaminen tekstiili
Back on Track Oy myy nivel- ja lihassuojia. Tuotteet myydään rekisteröidyllä tuotemerkillä Back on Track.
Tekstiiliin sulautettu keramiikka heijastaa ruumiinlämpöä takaisin infrapuna-aaltoina – energiamuoto
joka lisää hyvinvointia suojan alaisella alueella. Lihakseen heijastuva lämpö vähentää lihasjännityksiä ja
lisää verenkiertoa jolloin palautuminen nopeutuu.

Infrapunalämpö
Back on Track tekstiili on kudottua polypropyleeniä tai puuvilla-polyesteriä johon keraaminen jauhe on
sulautettu. Back on Track-tekstiilissä yhdistyvät keramiikan kyky heijastaa kehonlämpöä infrapunasäteinä
ja infrapunasäteilyn hyvinvointia lisäävä ominaisuus varsinaisen tekstiilikuidun hyviin
käyttöominaisuuksiin.
Tuotteiden valmistus tapahtuu omissa tehtaissa Kiinassa ja jokaisen uuden tekstiilierän valmistuttua
riippumaton yliopistolaboratorio mittaa tekstiilistä heijastuvan lämmön ja infrapunan aallonpituuden.
Tällä tavoin voimme vuodesta toiseen taata tuotteidemme laadun tasaisuuden ja tehokkuuden.
Swerea instituutti
Swerea instituutti on ottanut elektronimikroskoopilla kuvan Back on Track-kankaasta ja tehnyt
röntgenanalyysin kankaassa näkyvistä valkoisista hiukkasista. Valkoiset hiukkaset mustissa kuiduissa
muodostuvat keramiikasta.
Swerea-instituutin raportti: Kuvassa kuidut näkyvät läpileikkauksena. Vaalea alue tummien kuitujen
ympärillä on epoksimuovia mihin kuidut on sulautettu mukaan. Sisällä olevat kirkkaammat hiukkaset
näkyvät helposti tummassa kuidussa. Hiukkasten koostuminen alumiinioksidista ja piidioksidista osoittaa
että niissä on mineraaleja, keraamista ainetta.
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Toiminta
Kaikki tuotteemme on valmistettu Back on Track-kankaasta, materiaalista joka on miellyttävän tuntuinen
iholla ja jonka ominaisuudet lisäävät ja ylläpitävät hyvinvoinnin tunnetta. Parhaan tehon
aikaansaamiseksi on tärkeää että kangas on suorassa kosketuksessa koiran turkkiin, tämä siksi että sillä
on silloin tehokkain mahdollisuus heijastaa kehon lämpöä takaisin koiraan.
Kankaan toimintaperiaate perustuu siihen että mitä enemmän lämpöä koira itse tuottaa, sitä
tehokkaammin sitä myös heijastuu takaisin. Siksi on hyvä käyttää Back on Trackin tuotteita verryttelyssä,
treenauksessa ja muissa fyysisissä aktiviteeteissä. Kangas tuntuu miellyttävältä ja lämmittää mukavasti.
Back on Track-tuotteita voidaan käyttää lämmittämään lihaksistoa ennen harjoituksia mutta tärkeintä on
kuitenkin että lämmittäessään ne ehkäisevät rasitus- ja revähdysvammojen syntyä.
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Tuotteet
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Koiranloimi
Tuote nro 3220
Koot 21 – 86 cm
Väri 00
Koiranloimen ainutlaatuinen muotoilu suojaa koiran tärkeimpiä lihasryhmiä ja herkkää vatsan aluetta.
Loimen Back on Track-vuorauksen ansiosta koira pysyy lämpimänä mutta sille ei tule liian kuuma. Loimen
päällyskangas on vettähylkivää mutta hyvin hengittävää polyesteriä.
Loimen voi sovittaa oikean kokoiseksi kaulassa ja niskassa olevilla kiristyskuminauhoilla. Loimessa on
myös joustavat jalkalenkit takajaloille, reikä taluttimelle sekä vetoketjullinen aukko hännälle. Loimessa
on myös molemmissa kyljissä heijastimet koiran ja koiran taluttajan turvallisuuden parantamiseksi.
Koiranloimen istuvuutta on parannettu kaksinkertaisilla lapalaskoksilla koosta 37 kokoon 86 saakka jotta
loimi voidaan parhaiten sovittaa sopimaan eri mallisille ja -muotoisille koirille.
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Verkkoloimi
Tuote nro 3218
Koot 21 – 86 cm
Väri 00
Verkkoloimi on kevyt ja notkea ja siinä on hyvä leikkaus. Jopa sellaiset koirat jotka yleensä eivät halua
pitää mitään loimia päällään, pitävät mielellään verkkoloimea. Loimen Back on Track-vuorauksen
ansiosta koira pysyy lämpimänä mutta sille ei tule liian kuuma. Päällyskangas on kevyttä verkkoa jolla on
paras mahdollinen kosteudenläpäisyominaisuus. Verkkoloimea voidaan pitää toisen loimen alla tai myös
silloin jos halutaan pitää kevyttä loimea treenatessa, kylvyn jälkeen tai jos koiran turkki on kastunut
sateessa.
Loimen voi sovittaa oikean kokoiseksi kaulassa ja niskassa olevilla kiristyskuminauhoilla. Loimessa on
myös joustavat jalkalenkit takajaloille, niskassa aukko taluttimelle sekä vetoketjullinen aukko hännälle.
Loimessa on myös molemmissa kyljissä heijastimet koiran ja koiran taluttajan turvallisuuden
parantamiseksi.

Koiranloimen istuvuutta on parannettu kaksinkertaisilla lapalaskoksilla koosta 37 kokoon 86 saakka jotta
se voidaan sovittaa sopimaan eri mallisille ja -muotoisille koirille.
s.11
“Agility on fyysisesti vaativa koiraurheilulaji ja nykyään on yhä enemmän on tietoa saatavilla siitä kuinka
parhaiten voi huomioida koiransa hyvinvoinnin. Vastaan itse koirieni hoidosta ja siitä, että niillä on
mahdollisuudet pärjätä kilpailuissa niin hyvin kuin mahdollista.
Olemalla tarkka koirieni fyysisestä hyvinvoinnista voin ennaltaehkäistä lajissa syntyviä rasitus- ja muita
vammoja. Tärkeä osa vammojen välttämisessä on perusteellinen alkulämmittely ennen jokaista
harjoittelukertaa ja kilpailua, ja siinä Back on Track on ylivoimainen! Agilityssa on vauhtia ja nopeita,
äkillisiä käännöksiä jossa lihakset ja nivelet ovat kovalla koetuksella. Lajissa pärjää paremmin rennoilla ja
lämpimillä kuin kylmillä ja jäykillä lihaksilla.
Jenny Damm, MM ja PM kultamitalistit agilityssä, Crufts-voittaja, Vuoden agilitykoira – voittaja sekä
aktiivisesti toimiva kansallinen että kansainvälinen agility- ja naksutinkouluttaja.
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Koiranloimi mäyräkoiralle
Tuote nro 3211
Koot S – L
Väri 00
Back on Track mäyräkoiranloimi suojaa koiran tärkeimpiä lihasryhmiä ja varsinkin koiran herkkää vatsaaluetta. Loimen Back on Track-vuorauksen ansiosta koira pysyy lämpimänä mutta sille ei tule liian
kuuma. Loimen ulkopinta on mustaa polyesteriä ja se on vedenpitävä sekä hengittävä. Loimen vuori on
keraamista tekstiiliä.
Loimi sovitetaan koiralle sopivaksi kaulassa ja niskassa olevien kiristyskuminauhojen avulla ja siinä on
molemmilla sivuilla heijastimet sekä elastiset jalkalenkit. Loimen kaulaosassa on reikä taluttimen
kiinnittämistä varten ja häntää varten loimessa on vetoketjullinen aukko.
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Verkkoloimi mäyräkoiralle
Verkkoloimen ulkokangas on kevyttä verkkoa joka muotoutuu koiran kehon mukaan ja on siksi notkea ja
miellyttävä käyttää. Sen vuoksi monet koirat jotka yleensä eivät pidä loimista, hyväksyvät nämä
kevyemmät loimet päälleen. Loimen Back on Track-vuorauksen ansiosta koira pysyy lämpimänä mutta
sille ei tule liian kuuma.

Loimea voi käyttää toisen loimen alla tai kun haluaa pitää koiran kevyesti puettuna treenin aikana. Se on
kätevä myös silloin kun koira on pesty tai se on kastunut sateessa. Loimi sovitetaan koiralle sopivaksi
kaulassa ja niskassa olevien kiristyskuminauhojen avulla ja siinä on molemmilla sivuilla heijastimet sekä
joustavat jalkalenkit takajaloille, reikä taluttimelle sekä vetoketjullinen aukko hännälle.
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Greyhoundloimi
Tuote nro 3215
Koot S-M
Väri 00
Greyhoundloimen vinttikoiralle sovitettu muotoilu suojaa koiran tärkeimpiä lihasryhmiä ja herkkää
vatsan aluetta. Loimen Back on Track-vuorauksen ansiosta koira pysyy lämpimänä mutta sille ei tule liian
kuuma. Loimen päällyskangas on vettähylkivää mutta hyvin hengittävää polyesteriä.
Loimen voi sovittaa oikean kokoiseksi kaulassa ja niskassa olevilla kiristyskuminauhoilla. Loimessa on
joustavat jalkalenkit takajaloille sekä reikä taluttimelle.
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Sadeloimi
Tuote nro 3250
Koot 21 – 82 cm
Väri 00

Topattu sadeloimi
Tuote nro 3255
Koot 21 – 82 cm
Väri 00
Ohut sadeloimi joka pitää koirasi kuivana satoi tai paistoi. Loimen Back on Track-vuorauksen ansiosta
koira pysyy lämpimänä mutta sille ei tule liian kuuma. Loimen päällyskangas on vedenkestävää mutta
hyvin hengittävää ripstop-kangasta ja loimen saumat on teipattu vedenkestäviksi. Sadeloimen

ainutlaatuinen muotoilu suojaa koiran tärkeimpiä lihasryhmiä ja herkkää vatsan aluetta. Loimessa on
monta näppärää ratkaisua kuten kaksoiskiinnitys vatsaläpässä. Tämä siksi ettei loimea pitkin valuva
sadevesi pääse valumaan mahaläpän alle. Taluttimen reikä on suojattu ylimääräisellä kankaalla jotta
sitäkään kautta vesi ei valuisi loimen sisään. Loimen voi sovittaa oikean kokoiseksi kaulassa ja niskassa
olevilla kiristyskuminauhoilla ja siinä on säädettävät, vaihdettavat jalkalenkit sekä kaulaosassa aukko
taluttimelle. Koiranloimen istuvuutta on parannettu kaksinkertaisilla lapalaskoksilla koosta 37 kokoon 86
saakka jotta se voidaan sovittaa paremmin eri mallisille ja -muotoisille koirille. Loimessa on myös
molemmissa kyljissä heijastimet koiran ja koiran taluttajan turvallisuuden parantamiseksi.
Kankaan vedenpitävyyttä mitataan vesipilarilla, jossa vesi menee kankaasta läpi. Normaalisti
vedenpitäväksi määritellään 1500 mm – 2000 mm. Olemme ylpeitä siitä että meidän kankaamme
vedenpitävyys on 3000 mm. Kankaan hengittävyys, läpäisevyys mitataan g/m²/24 tuntia eli montako
grammaa kosteutta neliömetri kangasta läpäisee vuorokaudessa. Mitä korkeampi arvo on, sitä
hengittävämpää kangas on. Voimme yhtä ylpeinä kertoa että sadeloimen hengittävyys on 3000 g/ m²/24
tunnissa.
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Säärisuoja
Tuote nro 3101
Koot S – L
Väri 00
Koirien säärisuojia käytetään koirille joilla on heikot nivelet, leikkausten jälkeiseen toipilasajan hoitoon
sekä nivelrikon tai muiden nivel- tai lihassairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Suojat on muotoiltu
siten että Back on Track-kangas antaa parhaan mahdollisen tehon. Suojat kiinnitetään kolmella
tarranauhalla parhaan istuvuuden aikaansaamiseksi.
Oikea koko valitaan mittaamalla jalan ympärys läheltä tassua.
Säärisuoja
Korkeus
Ympärysmitta

S
11 cm
14 cm

M
12 cm
15 cm

L
14 cm
18 cm
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Kinnersuoja
Kinnersuoja sopii koirille, joilla on heikot kinnernivelet, leikkauksen jälkeiseen hoitoon, nivelrikko tai
nivelside/jännevaiva. Koiran liikkuessa kinnersuoja pysyy jalkasuojaa paremmin paikallaan joten sitä
voidaan käyttää myös säärisuojana kääntämällä se ylösalaisin

Kiinnitys neljällä tarranauhalla. Oikea koko valitaan mittaamalla jalan ympärys kinnernivelen ylä- ja
alapuolelta.
Kinnersuoja
Korkeus
Ympärysmitta yläreuna
Ympärysmitta alareuna

S
18,5 cm
16 cm
12 cm

M
20 cm
17 cm
13 cm

L
22 cm
20cm
16 cm
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Makuualunen koiralle
Tuote nro 3011
Koko 50 x 68 cm
Väri 00 03
Koiran makuualustalla koirasi pysyy lämpimänä. Back on Track-kangas pitää koiran lihaksistoltaan ja
niveliltään notkeana.
Makuualustalla on monta käyttömahdollisuutta: voit käyttää sitä kotona koiranpatjana tai vaikkapa
suosikkinojatuolissa alustana, koiranhäkissä tai autossa jne.
Myös isäntä ja emäntä voivat käyttää makuualustaa. Vain mielikuvitus on käytön rajana!
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Koiranpatja
Koiranpatjassa on Back on Track-kangaspinta ja se poistaa patjaan kohdistuvaa kehon painon tuottamaa
painetta joten se on hyvä kipeille lihaksille tai selälle. Patja on valmistettu Memoryfoam -materiaalista
joka muotoutuu kehon tuottaman lämmön mukaan koiran kehon muotoihin. Se jakaa painon tasaisesti
koko kehon alueelle joten koira saa hyvän ja mukavan nukkuma-asennon.Päällyskankaassa on
vetoketjukiinnitys, sen saa helposti pois patjan päältä ja se on konepestävä 30 asteessa.
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Koiransängyn päällyspeite
Tuote nro 3033

Koot

45 x 45 x 12 cm
60 x 70 x 15 cm
70 x 85 x 15 cm

Väri 00
Koiransängyn päällyspeite on valmistettu kulutusta kestävästä Back on Track-kankaasta, 100 %
polypropyleenistä. Sitä on kolmea kokoa jotka sopivat yleisimpiin koiransänkyihin. Päällyspeitteen saa
helposti pois patjan päältä ja se on konepestävä.
s. 23
Testimonial Tiina & Haka
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Pesuohjeet
Back on Track-tuotteet voidaan pestä pesukoneessa 30°C miedolla pesuaineella jossa ei ole

valkaisuainetta.
Huomioi:
-

Älä käytä huuhteluaineita
Ei rumpukuivausta koska silloin tuotteen ominaisuudet tuhoutuvat
Voidaan silittää max. 50°C.
Linkous minimikierroksilla
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Back on Track – vaikutus ja käyttöohjeet
Kaikkien Back on Track-tuotteiden käyttö tulisi aloittaa vaiheittain. Käytä tuotetta enintään 4 tuntia
ensimmäisten 2-3 päivän aikana. Totuttelujakson jälkeen voidaan käyttöä lisätä vähintään kahdeksaan
tuntiin päivässä jotta saadaan paras mahdollinen Back on Track-vaikutus. Se tarkoittaa sitä että koiralla
on loimi päällään myös sisällä, jopa nukkuessa. Käyttömukavuudeltaan koiralle miellyttävin on
verkkoloimi joka myös hengittää parhaiten sisätiloissa. Jos tuotteita käytetään jatkuvasti pidemmän
aikaa, tulisi käytössä pitää säännöllisiä taukoja.
Käytä tuotetta aina käyttöohjeiden mukaisesti.
Ei saa käyttää koiran ollessa tiineenä.

s.26 – 27
Storleksguide
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Ihminen & Hevonen
Meillä on tuotteita myös ihmisille ja hevosille. Tuotteemme saavat meidät ja hevoset voimaan
paremmin. Elämme yhdessä aktiivisempaa elämää, meille on tärkeää että voimme hyvin.

Ihminen
Polvisuoja
Säärisuoja
Selkävyö
Kyynärsuoja
Niskasuoja
Poolopaita
T – paita
Käsineet
Sukat
Pitkät alushousut
Huivi
Tyyny
Sijauspatja

Hevonen
Pintelipatjat
Tarrapintelipatjat Royal
Ratsastussuojat
Kinnersuoja
Polvisuoja

Fleecepintelit
Satulahuopa koulu/este
Verkkoloimi
Fleeceloimi Supreme
Kesäloimi
Loimi Misty 110 g
Loimi Rime 160 g
Ratsastusloimi Supreme
EQ2 turvakypärä
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Back on Track netissä
backontrack.com/fi/
Tie aktiiviseen, liikkuvaan elämään ei ole kauempana kuin yksi hiiren klikkaus netissä. Anna sivujemme
innoittaa sinua!
Tuotteemme voivat ajan myötä antaa sinulle ja koirallesi lisää pysyvää hyvinvointia.

Back on Track – pysyvää hyvinvointia!
Liikeideamme on valmistaa nivel- ja lihassuojia jotka edistävät ihmisten, hevosten ja koirien hyvinvointia.
Ainutlaatuisilla ja laadukkailla tuotteillamme me varmistamme että ihmiset joka puolella maailmaa
voivat antaa itselleen ja eläimilleen aktiivisemman ja liikkuvamman elämän.

Back on Track on rekisteröity tavaramerkki. Kuvat ovat Back on Trackin tai nimetyn valokuvaajan
omaisuutta. Back on Track pidättää itselleen kaikki oikeudet tekstiin, grafiikkaan ja valokuviin jotka ovat
Back on Trackin omaisuutta.

