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NOVAGUARD!
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!
MATEN!
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BEPAAL DE AFMETING VAN DE 
KOP

BEPAAL HET GEWICHT VAN DE 
HOND

VOLGENS BEIDE TABELLEN, 
HEBT TWEE VERSCHILLENDE 

MATEN NODIG?

JA NEE

NOVAGUARD TOEPASSING

KIES DE KLEINER MAAT



!!!
STAP 1 - BEPAAL DE AFMETING VAN DE KOP!

!
OPMERKING:!
Meet het middelpunt vanaf de achterkant van de oren, dus vanaf de nek zijde!
Meet de kortste afstand tussen het middelpunt en de tip van de neus. Volg dus niet de contouren 
van de kop.!

!!
Normaal en Korte Snuit! ! ! !  Lange Snuit (greyhounds, whippets)!

!!!!!
!!!
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MAAT head length in cm

MINI < 11

TOY 11 - 13

SMALL 13 - 15

SMALL / MEDIUM 15 - 18

MEDIUM 18 - 21

LARGE 21 - 24

XLARGE >24

MAAT head length in cm

MINI < 12

TOY 12 - 15

SMALL 15 - 17

SMALL / MEDIUM 17 - 20

MEDIUM 20 - 23

LARGE 21 - 24

XLARGE >24



!!!
STAP 3 - BEPAAL HET GEWICHT VAN DE HOND

!
!
STAP 4 - BEPAAL VOLGENS BEIDE TABELLEN DE MAAT VAN DE NOVAGUARD!

Het kan zijn dat U volgens beide tabellen twee verschillende maten nodig hebt. Dit komt omdat 
honden uiteraard in allerlei soorten en maten voorkomen. Als dit het geval is, kies dan de kleiner 
maat. 

MAAT kg

MINI < 2*

TOY 2 - 6

SMALL 5 -12

SMALL / MEDIUM 10 - 25

MEDIUM 23 - 35

LARGE 33 - 45

XLARGE 46+
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!
!

BELANGRIJKE AANWIJZIGINGEN 
VOOR  DE JUISTE PAS VORM!

!
Voor een dier is het gebruik van een Novaguard iets geheel nieuws, daarom moet een dier eerst 
wennen dat er iets vreemds voor z'n ogen zit!
!
Zo gebeurt bijvoorbeeld dat een hond de nieuwe bescherming Novaguard te  snel opgezet krijgt - 
direct na een operatie of tijdens de montage zelf. En vaak is de eerste natuurlijke reactie dan 
defensief! !
!
Een hond die ontwaakt uit de narcose heeft pijn, en als hij dan direct voor de eerste keer de 
Novaguard op zijn hoofd heeft, reageert hij heel duidelijk: "De nieuwe Novaguard is de schuld van 
mijn pijn - dus als de Novaguard dan weer afgedaan wordt, dan stopt de pijn!" !
!
Dit zal de hond dan enkele dagen blijven  achtervolgen.!
!
DAAROM ADVISEREN WIJ HET VOLGENDE:!

• Voordat U de Novaguard voor het eerste keer opzet, laat de hond dan uitvoerig aan Novaguard 
ruiken en met het gezicht aanraken. Wanneer het de eerste keer is, zet de Novaguard dan 
maar heel even op zonder de streep te gebruiken en maak er met beloningen een positieve 
ervaring van. !

• Herhaal het bovenstaande een aantal keren alvorens de Novaguard voor langere tijd op te 
zetten.!

• En vergeet niet: beloon de hond altijd met iets lekkers als beloning voor z'n medewerking!  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!
!!
TOEPASSING CRITERIA!
Als de hond actief is en z'n kop dus vaak beweegt, kan de Novaguard niet afglijden en 
verschuiven.!
!
BELANGRIJK!: Wanneer de Novaguard voor de eerste keer toegepast wordt wees er dan zeker 
van dat de Novaguard trak genoeg om de hals zit zodat het niet over de voorkant kan wegglijden! 
Als de Novaguard ook maar een keer wegglijdt, zal de hond blijven proberen om van de 
Novaguard af te komen.!
!
HOOFDSTEUN OP HET VOORHOOFD!

De hoofdsteun moet parallel zijn met de vorm van de kop, 
en ongeveer 2/3 van de breedte van de kop bedekken. Als 
de hoofdsteun breeder is dan 2/3 van de kop, dan is de 
Novaguard te groot.!
!
De hoofdsteun volgt de vorm van de kop niet vloeiend, er 
is een holle ruimte tussen de steun en de kop. Novaguard 
is te klein.!
!
!
!
!
!
!
!
NEK BAND!

Tijdens de eerste periode van het dragen van de 
Novaguard dient de klittenbandsluiting om de nek stevig 
gesloten te zijn met ruimt voor maar een vinger. Sommige 
honden (aka Houdidni honden) zijn in staat om anders de 
Novaguard van zich af te schudden.  Als ze na een korte 
periode eenmaal aan de Novaguard gewend zijn, mag de 
klittenbandsluiting minder strak afgesteld worden.!
!
!
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!!!
OOR OPENING!

• Aan de voorzijde van de oren heeft de PVC kap genoeg 
vrijligging zodat er voldoende ventilatie voor de oren is.!

• Gezien vafa de achterkant: De gekleurde kraag van de 
Novaguard moet voldoende ruimte rondom de oren 
laten.!

!
!
ZIJSTRAP!
De strips aan de zijkant moeten in ten minste twee van de 
bestaande spleten zitten (en het einde moet aan de 
buitenkant van de PVC kap zitten)!
!
In het geval de hoofdsteun te breed is en niet tussen de 
oren past, kun je een maat kleinere Novaguard kiezen en 
dan de zijstrips minder strak afstellen zodat de diameter 
groter wordt. Als de hond een breede nek of hoofd heeft, is 
het mogelijk om de zijstrips in de tweede of derde positie te bevestigen om een juist pasvorm te 
verkrijgen.!
!
LENGTE!
De lengte afgekort tot net voor de punt van de neus. Wij 
bevelen aan om de hond de Novaguard een tijdje te laten 
dragen om er zeker van te zijn dat de pas vorm goed is 
alvorens de Novaguard op maat te snijden. De randen van 
de Novaguard zijn voorgesneden zodat een schaar 
voldoende is om de Novaguard op de juiste maat te knippen. !
!
PAS (INKORTEN) DE NOVAGUARD NIET METEEN AAN: Bekijk eerst het gedrag van de hond 
met de originele Novaguard. Is de hond in staat om de Novaguard achterwaards weg te duwen? 
Heeft de hond een lange, dunne nek (bijvoorbeeld een Greyhound)? Honden proberen van alles 
om toch hun zin te krijgen, een ingekort Novaguard kan dan uiteindelijk te klein blijken. !
!
!
!
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!
!
!
Bij deze hond is de Novaguard naar achteren weggeduwd 
door met de kop op de vloer te duwen. In dit geval is de 
Novaguard al te veel ingekort.!
!
!
!
!
!
!
For Mahou, size and fitting of the Novaguard seems perfect 
and long enough beyond the nose. Looking closer at the 
picture though, you can see Mahou's wide and loose neck 
skin that allows him to slide the tightly fit Novaguard very far 
back and then nibble on his blue dressing! Unfortunately, this 
Novaguard has been shortened too much.!
!
!
!
VERGROTEN VAN DE RUIMTE RONDOM DE NEK!
De maat en pasvorm bij Mahou lijken precies  goed, de 
Novaguard steeks voldoende voorbij de neus. Echter de 
Novaguard zit niet strak genoeg om de nek waardoor de 
Novaguard te ver naar achteren kan schuiven, hierdoor kan 
Mahou toch nog bij het blauwe verband komen. Ook deze 
Novaguard is te veel ingekort.
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