
 

17791 Halti oprsnica L #42578 #FL5262878 
 

Halti oprsnica za psa: 
- Pes preneha vleči 
- Nova, patentirana oblika Dr. Rogerja Mugforda za nadzor s sprednje strani  
- Za kar največje udobje in nadzor  
- Namenjena učenju in terapiji  
- Izredno učinkovita 
- Za kar največji uspeh jo uporabite z učnim povodcem z dvema koncema 
- Z BREZPLAČNIMI navodili za učenje   

 

Nadzor s sprednje strani – za sprehajanje, vadbo in rehabilitacijo problematičnih psov.  

Nova, patentirana oblika Dr. Rogerja Mugforda, izumitelja izvirne Halti ovratnice za glavo. 

 

Najbolje jo je uporabljati skupaj s Halti povodcem. 

Pri tej Halti oprsnici smo točko za priključitev premaknili s točke pod brado psa (princip Halti ovratnice 

za glavo) niže, na njegove prsi: prsnica je najsprednejši del prsnega koša in logično tisti del pasjega 

telesa, od koder se psa vodi. Najpomembnejše pri učenju je, enako kot v medicini, da ne sme škoditi. Če 

s psom delamo in ga vodimo na tak način, z oprsnico, ki ovija njegov prsni koš, to ne škodi tistim 

potencialno ranljivim delom njegove glave, vratu in hrbtenice. 

 

Ob uporabi oprsnice Halti pes preneha vleči, če je sicer prehrupen, se pomiri, zato sta učenje in 

vedenjska terapija enostavnejši. Gre za nov pristop do sveta psov, ki omogoča prevzemanje nadzora z 

manj napora in spretnosti. Zdaj se lahko osredotočite na to, da postanete svojemu psu najboljši prijatelj, 

on pa bo postal vaš popolnoma obvladani pasji partner. 

 

Namestitev in nastavitev učne oprsnice Halti  

Obstajajo tri točke za nastavitev oprsnice, zato se lahko prilagodi vsakemu psu ne glede na obliko, 

višino ali telesno maso. Zasnova in oblika oprsnice sta zares preprosti, vendar je prva nastavitev 

ključnega pomena in vam lahko vzame nekaj minut. Nastaviti jo je treba premišljeno, jo nato preizkusiti 

in po potrebi po-nastaviti, tako, da izpolnjuje ključne kriterije, začrtane v anatomskih risbah na sprednji 

strani te knjižice.  

 

Obroč A3 leži na vzdolžni osi prsnice vašega psa. To je koščeni izrastek na vrhu njegovega prsnega 

koša. Zaponki A1 in A2 morata biti nameščeni simetrično, da je obroč A3 v naravnem položaju na 

vzdolžni osi njegove prsnice. Vendar pa vedite, da patentirana lastnost - drsenje tega dvojnega obroča 

ob močnem trenju – omogoča premikanje obroča A3 med obema zaponkama. Če je treba, lahko zaponki 

s šivom pritrdite, da ostaneta v izbranem položaju. 

 

Obroč B (na rdečem hrbtnem pasu) morate speljati čez hrbtenico, zaponki B1 in B2 pa morata biti enako 

oddaljeni od njega. Okvirno navodilo: obroč B mora ležati tik za rameni psa. 

 

Na koncu namestite še trebušni pas C, ki se mora prilegati, a ne sme biti tesen: upoštevati morate pravilo 

2-3 prstov, kar velja tudi za nameščanje pasje ovratnice. 

 

Pritrdite karabin D na obroč normalne ovratnice vašega psa. 

 

Celotna prilagoditev  

Zdaj lahko s pomočjo vseh treh prilagoditvenih točk - ob upoštevanju anatomskih posebnosti psa - 

naravnate oprsnico Halti tako, da se mu bo udobno prilegala. Cilj je, da ležita rdeči hrbtni in trebušni pas 

v ravni liniji za njegovim »komolcem« (baza kosti nadlahtnice). Če sta črna prsna pasova prekratka, 

bosta potegnila rdeči trebušni in hrbtni pas proti nogam psa in mu lahko povzročila nelagodje.  

Povezava oprsnice Halti s pasjo ovratnico je pomembna, ker namešča prsni pas in obroč A3 nad prsnico. 

Nekaj časa opazujte kako vaš pes z nameščeno oprsnico hodi, teče in skače, da se prepričate, da ga pri 

gibanju ne ovira. 



 

Oprsnica Halti je oblikovana tako, da psa vodite s prsnega dela, s pritiskom oz. »potiskanjem« v 

nasprotni smeri od smeri vlečenja povodca. Koristnost oprsnice Halti – ob njeni pravilni uporabi – je, da 

vam omogoča popoln nadzor nad ramami vašega psa,  tem pa tud določanje smeri, v katero se lahko 

premika. 

 

Obstaja več načinov uporabe oprsnice Halti. Najpreprostejši način je, da pritrdite en konec učnega 

povodca Halti na prsni obroč (A4), drugega pa na ramenski obroč (B). Zdaj lahko z desno roko 

usmerjate psa iz predela prsi, z levo roko pa ga upočasnite ali zaustavite iz ramenskega dela.  Oprsnica 

Halti je narejena tako, da jo pripnete na običajno pasjo ovratnico, ki zdrsne (oz. se »vda«) s strani 

zahvaljujoč nastavitvi dvojnega obroča (»A«). Premestite povodec z leve na desno, da spremenite smer 

vlečenja in ponovno namestite sponko na sredino prsnega pasu. Prepričajte se, da je ovratnica primerne 

velikosti - da ni niti pretesna niti preohlapna. Oprsnice ne uporabljajte niti v kombinaciji z dušilno 

verigo, niti s »pol-dušilno« verigo. 

 

Oprsnica Halti se lahko uporablja kot pasivna učna naprava, za kar ni potrebna kakšna posebna 

spretnost. Vendarle vam priporočamo, da se bolj aktivno posvetite gibanju vašega psa in njegovemu 

obnašanju. Npr.: če povlečete povodec, ki je pripet na prsni obroč (A4), čez njegovo desno ramo, ga 

naravno usmerite v levo: to dejanje povežite z ukazom: »Levo!«. Podobno je v primeru, ko položite 

povodec čez njegovo levo ramo in ga potegnete k sebi (če hodite na desni strani psa, vaši levi), s čimer 

ga usmerite k sebi in v desno, to povežite z ukazom: »Desno!«. 

 

Enako kot se dobro treniran konj ustavi ob ukazu »Ho!«, se bo vaš pes zlahka naučil odzivanja na ukaz 

»Mirno!« ali »Stop!«. V ta namen preprosto dvignite povodec, pritrjen na prsni obroč "A4", in pes se 

mora ustaviti. Vsa taka dejanja mora spremljati nežen, dosleden ton glasu in jezika. 

 

Če ste učinkovito opravili te vaje, boste kmalu ugotovili, da vam psa ni treba več nadzirati s sprednjim, 

prsnim obročem (A4). Zadostoval bo že samo ramenski obroč B in lahko se boste zanesli samo na 

glasovne ukaze in/ali znake z roko. Pomnite: oprsnica bo vedno bolj udobna in varna kot kateri koli 

drugi način zadrževanja/ učenja; zahvaljujoč njeni (patentirani) obliki jo pes lahko nosi ves dan in vsak 

dan, saj nikjer ne pritiska nanj, niti ga ne žuli in mu ne povzroča neugodja niti okrog vratu, niti pod 

nogami – kar se lahko zgodi ob uporabi nekaterih drugače oblikovanih povodcev. 

 

Nadaljnje informacije 
Za več informacij glede učenja in terapije z izdelki Halti in z drugimi izdelki Dr. Mugforda obiščite 

spletno stran www.companyofanimals.co.uk.  

Če imate kakšno vprašanje, pišite na naslov: Animal Behaviour Centre, PO Box 23, Chertsey, Surrey 

KT16 9WQ, 

ali ga pošljite na e-naslov:  behaviour@companyofanimals.co.uk 

Veselilo bi nas, če bi nam povedali, kakšen uspeh ste imeli z našimi izdelki, a tudi o morebitnih težavah, 

ki jih morda še vedno imate s svojim hišnim ljubljenčkom.  
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