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RØNTGEN I VERDENSKLASSE
E-vet og Sound Vet’s samarbejde går ca. 15 år tilbage. Mere end 100 installationer til danske dyrlæger bevidner om et stærkt
samarbejde på røntgensystemer, der styrker din diagnostik, din praksis og samtidig giver god indtjening.
Smådyr
Sound tilbyder 2 systemer – Smart DR og TruDR c-Series. De 2 systemer differentierer sig på panelet og
softwaren, så man alt efter præference kan vælge den løsning, der passer bedst til din klinik.
Fælles for systemerne er, at de begge har et intuitivt workflow og nogle algoritmer der
gør, at der gives en skarp visning af bløddele og knogler i samme billede, en
ensartet billedkvalitet på tværs af anatomi og en realistisk præsentation af anatomien.

Sensommerpris

325.000,-

Smart DR tilbydes i 2 panelstørrelser
Varenr. 1251194 med et 14x17” panel (36x43 cm)
Varenr. 1251197 med et 17x17” panel (43x43 cm)
TruDR c-Series tilbydes med det velkendte Canon panel, der markerer sig som
markedet bedste panel. Panelet måler 14x17”, hvilket svarer til 36x43 cm. Varenr. 125131

Smart DR

TruDR c-Series

DIN TRYGHED OG SIKKERHED
IPS X-RAY RØNTGENAPPARAT
Robust og brugervenlig røntgen apparat med
flydende leje, veterinære protokoller eller enkel
brug af personlige indstillinger.
Med en max effekt på 30kW og
eksponeringstider ned til 0,003 sek.
er bordet udviklet til alle patient-og billedtyper.
Varenr. 125016

Sensommerpris

115.000,Inkl. installering

HESTERØNTGEN DER RYKKER
Sound SprintTM Air® DR
Systemet anvender den nyeste teknologi, har markedets vel nok
bedste røntgen-panel (Canon CDXI-801C) og giver derfor også
markedets bedste billeder. Canon CDXI-801C er et trådløst følsomt
røntgenpanel der måler 11x14” (28x36 cm). Panelet forbindes via
auto-detect til den medfølgende Dell M5520 Precision PC inkl.
NE acquisition software. Det hele opbevares i en smart transporttaske,
der giver SprintTM Air® systemet en samlet vægt på kun 8 kg, hvilket
gør det til markedets mest mobile anlæg.
Varenr. 125114U

Sensommerpris

399.000,Inkl. gratis sikkerhedspakke:
1 skilt, 2 forklæder, 1 par handsker,
2 kraver
værdi kr. 6.995,00

Poskom Vet20BT, Mobilt røntgen med batteri
VET-20BT batteridrevet røntgen, der er designet med innovativ
mikroteknik og batteriteknologi til hestedyrlæger, specielt til kvindelige
dyrlæger. Vægt på kun 6 kg og en dobbelt fokuserbar laser på midten
af røntgenfilmen ved 26 “ forudindstillet SID, VET-20BT er den letteste,
smarteste og mest holdbare røntgenenhed på det bærbare marked.
Vet-20BT er integreret med trådløs synkroniseringsmodul (valgfrit til
DR), som ledsages af radiofrekvens (RF) kommunikationsenhed.
Forudindstillet PROM-teknik, Collimator-lampe og laserpind tændes og
vælges af fjernbetjeningen, inden der foretages en eksponering.
Variabel mA og 40 til 80 KV.
Batteri: Lithium-Ion batteri
Maks. Udgang: 1600 watt
20mA / 90 kV, Generator
Batterikapacitet: 300 eks. Fuld opladning
Gratis vedligeholdelse af batteriet
APR program & Collimator programmerer
Dual laser pointer & collimator
Indikator for batteristrømniveau
RF-modul til DR-grænseflade (valgfrit)
Effektbehov: 110 / 220V, 50/60 H

Sensommerpris

54.995,-

Varenr. 125010
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OPTIMER UDBYTTET AF DIT
IN-HOUSE LABORATORIE

Vi tilbyder dig en uforpligtende dialog om optimering af
laboratoriet og økonomien
Vetscan VS2 plus

Vetscan HM5 plus

VS2 blodkemi, et on-site diagnostisk apparat med 13 profiler at vælge imellem. Finder anvendelse på selv små dyr, da
der kun behøves få dråber blod.

HM5 er et fuldautomatisk, 5-parts hæmatologi-apparat,
der giver 22 komplet blodtælling (CBC) og cellulære
histogrammer.

Varenr. 115090V2P
Sensommerpris 49.800,-

Varenr. 115050V2
Sensommerpris 74.900,-

Vetscan FUSE

Vetscan UA

VetScan FUSE er en ny enhed fra Abaxis, der binder
dit in-house laboratorie sammen med de
fleste journalsystemer (ASCII og VetXML).

Hurtigt, nemt og transportabelt
urinanalyseapparat.
Varenr. 115085
Sensommerpris 6.650,-

Varenr. 115090F
Sensommerpris 14.900,-

I-stat analyseapparat

Vetscan VUE

Håndholdt og kompakt ”critical care”
enhed. Måler bl.a. blod-gasser og
elektrolytter på få min. ud fra blot
2-3 dråber blod.

Simpel håndtering og brugervenligt design.
Behøver kun en lille mængde blod. Alle tests er
udført på under 10 min. Tests har lang holdbarhed på
12-18 mdr. og kan opbevares ved stuetemperatur.

Varenr. 115030
Sensommerpris 43.900,-

Canine testkit fra 749,-

** Afhængig af udbyder kan der forekomme tillæg til programmeringen

4

Varenr. 115071
Sensommerpris 7.950,-

- se mere på evet.dk

Tryghed og sikkerhed!
E-vet har indgået samarbejde med LABOKLIN, hvilket betyder, at du nu kan få
hjælp til tolkning af analysesvar fra dit In-House laboratorie uden beregning.
LABOKLIN leverer også svar hurtigt på dine indsendte prøver, og samtidig til
meget konkurrencedygtige priser. De har med deres 400 medarbejdere et
utroligt solidt grundlag for at kunne levere svar med et højt fagligt niveau.
Vi er desuden glade for at kunne annoncere at dine In-House laboratoriesvar
fra Abaxis kemi- og hæmatologi-analyseapparater kommer direkte ind på dine
journaler, når du er bruger af Vettigo administrationssystem.

Hvorfor vælge Abaxis?
•
•
•

Én producent – ensartet brugerfalde
In House Lab med hurtige svar – du kan hjælpe patienten her og nu
Høj reproducerbarhed på resultater grundet markedet bedste teknologi

Teknologi
• Wet lab
		 - Giver de mest præcise test-resultater
		 - Benyttes af alle anerkendte laboratorier
• Stort reference område på test-værdier
		 - Giver optimal behandling
		 - Hurtigere aflæsning af effekten af behandlingen
Økonomi
• Lav investering for at komme i gang (evt. med leasing)
• Udelukkede variable omkostninger til forbrugsvarer
• Ingen dyre, månedlige serviceaftaler
• God indtjening, selv ved et lille antal prøver

Daniel Krause-Kjaer

Diagnostisk salgsspecialist (DSS),
veterinærsygeplejerske.
Mine primære opgaver er
kontakten til dyreklinikkerne, der
ønsker at investere i nyt udstyr,
eller vil højne deres indtjening
på diagnostik.

EUROLYSER CUBE VET
Opgradering af den velkendte Solo, måler nedenstående resultater.

Den målrettede CUBE Android app tillader kontinuerlige, automatiske
opdateringer af det integrerede software via internettet - ingen
teknikere, ingen ekstraudgifter. Softwaren indeholder f.eks.
instruktioner til testpakkerne, ofte stillede spørgsmal og forskellige
baggrundsoplysninger ved tryk med en finger.
Forhør dig hos din konsulent om mulighederne.
Varenr. 115201
Sensommerpris 19.995,5

SKARPE BILLEDER
- SKARP PRIS
SonoScape Scanner X5V
Nem og let Scanner med veterinære applikationer til mave, hjerte, MSK,
reproduktion, vaskulære og små dele, hvilket gør at X5V giver de
bedste billeder i forhold til størrelse.
Produktdata:
• 15,6” antirefleksskærm med bred synsvinkel
• > 30 cm dybteindtrængning
• Hurtig opstartstid
• Indbygget lithium batteri med bil oplader
• Wi-Fi DICOM billedoverførsel
• Stort billede displayområde
• Inklusiv farve dobbler
Varenr. 134185 // vejl. pris: 153.949,Varenr. 134198TR // trolley til X5V // vejl. pris: 11.999,Var nr. 134198TC // triple connector X5V // vejl. pris: 11.900,-

Sensommerpris

139.500,Inkl. 2 valgfrie prober
(trolley og triple connector
medfølger u/b)
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FANTASTISKE KLIPPERE
FRA AESCULAP
ISIS klippemaskine GT420 Vet Cordless
Varenr. 120052
VEGA klippemaskine GT410 Vet Cordless
Varenr. 120053

SPAR

603,-

Sensommerpris
Isis + Vega

2.295,-

VI BANKER PRISERNE I BUND PÅ
DE TO MEST SOLGTE VICRYL!
Varenr. 180662 Ethicon Vicryl 3-0 FS-1 VCP452H 70 cm, 36 stk.
Varenr. 180619 Ethicon Vicryl 3-0 FS-1 V452H 70 cm, 36 stk.

FRIT VALG PR. ÆSKE

699,inkl. en pose M&M’s
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Kig forbi
vores stand til
en faglig snak
på DDD
årsmødet

2019

HAR DU HUSKET AT
BOOKE DINE
EFTERÅRS KURSER?

EFTERÅR

KONTAKT OS FOR AT HØRE OM MULIGHEDERNE.

KURSUS

Se mere på
evet.dk/kurser

®

Ole Rømers Vej 26A . DK-6100 Haderslev . +45 74 53 08 48 · salg@evet.dk . www.evet.dk
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Tilbuddene er gældende til og med 30. september 2019.. Alle priser er i danske kroner ekskl. moms. Alle andre tilbud tilsiddesættes i kampagneperioden. Der tages forbehold for fejl, prisændringer, udsolgte varer, afgiftsændringer, force majeur og evt. trykfejl. Ingen salg til private. Kun B2B. Alle procentsatser er ikke fratrukket priserne.

E-VET NY SIEMENS PARTNER
PÅ CT-SCANNERE

