Clipnex - klips na úklid psích exkrementů
Sběrač umožňuje exkrement sebrat do mikrotenového sáčku bez kontaktu ruky s exkrementem.
Je vyroben z polyamidu - velmi odolného plastu. Tento sběrač je možné vzít kdykoliv s sebou na
procházku uložený v kapse kalhot, kabátu, nebo v tašce, případně kabelce, může se i zavěsit na
vodítko. Je to v podstatě spona, jejíž obě pohyblivé části jsou spojeny pružnými plastovými svorkami,
které jí drží zavřenou. Spodní části spony jsou rovné a ostré, takže dokáží sebrat (setřít) i řídký
exkrement. Clipnex vložíte do mikrotenového sáčku a dno tohoto sáčku protlačíte hřbetem ruky
dovnitř, do otevřeného clipnexu, takže vznikne jakási kapsa. Pro většího psa, tedy i větší exkrement,
je vhodné protlačit dno sáčku více do jednoho oka spony (třeba celou dlaň) takže vznikne větší
kapsa, úměrná velikosti exkrementu. Exkrement naberete otevřeným clipnexem do této kapsy.
Přetažením okraje sáčku zpět, tento i s obsahem vyjmete a uložíte do odpadového koše, kontejneru
nebo popelnice. Sběrač zůstává čistý a je připraven k dalšímu použití.
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Zahradní sběrač psích exkrementů
Pro úklid psích exkrementů je určen hlavně k používání na vlastním pozemku - dvorku, zahradě,
ale i na veřejných prostranstvích, chodnících, před domem, obchodem a podobně. Je možné ho
použít na rovné ploše v krátce střižené trávě, bez použití mikrotenového sáčku. Jeho délka s
násadou je 60 cm, takže se nemusíte k exkrementu příliš shýbat a ovládáte jej jen jednou rukou.
Obsah schránky je asi 0,8 litru. Schránka sběrače se položí na zem ve směru chůze před uvedenou
nečistotu, stiskem spouště ukazovákem ruky, která rukověť drží, se přes táhlo uložené v rukověti,
otevře víčko, výkaly se naberou tahem schránky k sobě. Při tomto pohybu je možné spoušť povolit a
zavíráním víčka, které je opatřené pružinou, se nabrání usnadní. Tuto schránku je možné při
sklepání obsahu o zem, použít několikrát do úplného naplnění. Nabrané nečistoty se vysypou do
odpadového kontejneru. Sběrač se pak zavěsí za poutko na vhodném místě. Po upotřebení je
možné jej opláchnout ve vodě.
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