










Nascimento da HYDROPET



Esteira aquática para reabilitação animal

A Hidro esteira para cães é utilizada por profissionais de fisioterapia/fisiatria 
veterinária para reabilitação física dos animais.

É necessário profissional habilitado e capacitado para determinar o melhor 
tratamento e atuar com segurança, corrigindo assertivamente o movimento 
dos animais nas atividades.

A Hidroterapia é um tratamento complementar juntamente com outras 
atividades de fisioterapia veterinária.



Benefícios da Hidroterapia para 
animais:

• Fortalecimento Muscular;

• Melhora na cirulação sanguinea;

• Alivio de dor, tensão e inchaço;

• Aumento da amplitude de movimento articular;

• Melhora da condição Física ( pulmoes e coração);

• Alivio de espasmos musculares;

• Aumento na velocidade de recuperação de lesões;

• Reabilitação ortopédica;

• Reabilitação neurológica.



HYDROPET



Vantagens da Hydropet ser fabricada 
totalmente em Aço Inox 304.

•Alta Durabilidade: Resiste a corrosão 
oque lhe confere uma grande vida útil e 
valor de revenda futuro.

•Facilidade de limpeza: Material Atóxico e 
não guarda odores, amplamente utilizado 
em estabelecimentos que necessitam de 
controles rígidos de higiene como 
restaurantes e hospitais.

•Apelo estético: O Inox tem um brilho 
próprio e um visual que transmite a sua 
qualidade.



Tanque em policarbonato
Crystal, para facilitar a 
visualização interna;
Estrutura externa e 

superior em aço inox 304, 
com vibra-stop para 

regulagem e nivelamento
ao piso;



• Plataforma com sistema de elevação e inclinação nas duas 
extremidades, acionados de forma mecânica individual por 
acionamentos de moto redutores, com proteções de 
segurança em aço inox 304;





Sistema de acesso facilitado ao Tanque para limpeza.





• PAINEL DIGITAL DE COMANDO DE VELOCIDADE, TEMPO, DISTÂNCIA PERCORRIDA E CALORIAS.
• VELOCIDADE REDUZIDA P/ FINS DE FISIOTERAPIA COM AUMENTO LENTO E GRADUAL. 
• PAINEL ELÉTRICO DENTRO DAS NORMAS NR10, 
• AQUECEDOR ELÉTRICO 8000W COM CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA.



Ionizador automático acoplado para 
o tratamento da água. Diminui o 
uso de 90% do cloro e 100% de 

Algicidas. Elimina Algas, bactérias e 
vírus nos períodos em que a 

recirculação está desativada. Temos
o opcional de GERADOR DE 

OZÔNIO.



Esteira fabricada com lona 
dupla hidro estática 
texturizada e demais 

materiais resistentes a 
imersão em água, 



Adoro!AMEI



OPCIONAIS:

➢ Gerador de Ozônio;

➢ Barras de suporte para sustentação com cinta 
elástica.

INCLUSO:

➢ ART – Anotação de Responsabilidade técnica;

➢ Manual técnico do equipamento.

NÃO INCLUSO:

• Ajustes na obra civil, pontos de energia elétrica 
e hidráulica;







Prazo de entrega: 90 dias após a confirmação. 
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