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I mere end 25 år har E-vet leveret viden og værktøjer med 
kvalitet og power til den veterinære branche.

Vores fokus og fornemmeste opgave er at gøre din klinik 
rentabel. Derfor udvælger vi i tæt samarbejde med de bedste 
producenter udstyr og produkter, så vi kan tilbyde alt, hvad 
du behøver til din klinik.

• Vi tænker på miljøet hele året – så vi arbejder løbende på 
at blive endnu grønnere.

• Du får et bredt udvalg af varer, så du hurtigt har alt, hvad 
du behøver til klinikken.

• Du får ny og opdateret viden i verdensklasse med kurser i 
vores kompetencecenter, VBKC.

• Du får service på dit udstyr udført af et stort team af 
uddannede teknikere.

Kort sagt: E-vet er din totalleverandør.

Vores mantra er, at vi vil være dyrlægens sikre samarbejds-
partner – og det forpligter. Derfor udvikler og udvider vi 
konstant udbuddet af produkter og kurser, så du altid er sikret
det bedst tænkelige udvalg til attraktive priser.
Seneste skud på stammen er VILD MED E-vet KATALOGET
november/december.

Her får du velkendte produkter sammen med en række nye
produkter og kendte mærkevarer med power.

HUSK vi i år igen forsøder julen med Quality Street.*

De bedste julehilsner og godt nytår 
Team E-vet

VIDEN OG 
VÆRKTØJER

Levering i forbindelse
med jul og nytår
Kølevarer bestilling og levering:
Jul: Bestilles senest den 19. december og leveres den 20. - 22.
december.
Nytår: Bestilles senest den 27. december og leveres den 28. &
29. december.
Første levering af kølevarer efter nytår er den 3. januar 2023.

Bestilling af PETSHOP artikler:
Senest 1. december for levering i uge 50*. Ordrer efter denne 
dato, kan der ikke garanteres levering af i 2022*.
*Der tages forbehold for udsolgte varer.

E-vet holder åbent som normalt før jul og nytår.

HUSK 
ÆNDRET LEVERING!

*så længe lager haves

FØLG OS PÅ:

Ole Rømers Vej 26A . DK-6100 Haderslev . +45 74 53 08 48  
salg@evet.dk . www.evet.dk

Tilbuddene er gældende fra 1. november til 31. december 2022.
Alle priser er i danske kroner ekskl. moms.
Alle andre tilbud tilsidesættes i kampagneperioden.
Der tages forbehold for fejl, prisændringer, udsolgte varer, afgifts-
ændringer, force  majeure og evt. trykfejl. Ingen salg til private.  
Kun B2B. Alle procentsatser er ikke fratrukket priserne.

Vi vil leve op til FN’s Verdensmål 12: 
ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION 
Målet handler om effektiv styring af 
vores fælles naturressourcer, og måden vi 
bortskaffer giftigt affald og forurenende 
stoffer samt at tilskynde industrier, 
virksomheder og forbrugere til at 
genbruge og reducere deres affald.



Ole Rømers Vej 26A . DK-6100 Haderslev . +45 74 53 08 48  
salg@evet.dk . www.evet.dk
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DIN TRYGHED OG SIKKERHED 
– RØNTGEN DER RYKKER
IPS X-RAY RØNTGENAPPARAT

side 4
IPS side 8 fra juleavis – skal fylde en hel side

IPS x-ray HF400 er et stærkt røntgenapparat med flydende leje, hvilket sikrer 
størst muligt fleksibilitet i anvendelsen af apparatet. 
Softwaren har indbyggede veterinære protokoller, der gør det let at komme fra 
start til røntgenoptagelse. Den store touchskærm i farver navigerer dig hurtigt 
gennem menuen – og giver mulighed for at lave personlige indstillinger  
(kV, mA, mAs, vægt, tykkelse mm.)
Apparatet har en max effekt på 30kW og med eksponeringstider ned til bare 
0,003 sek. er det udviklet til alle patient- og billedtyper.

Specifikationer: 
• 220V tilslutning – og dermed ingen ekstra udgifter til installation. 
• Højfrekvent enhed 40 kHz.
• Roterende anode 50 Hz, 2800 rpm. 
• Fokus: 0,6 / 1,3 mm.
• Indstilling kV: 40-125, trin 1 kV. 
• Maksimal effekt 30 kW. 
• Eksponering 0,003 – 2 sekunder.
• 2 eller 3 trin indstilling efter ønske (kV-mAs // kV – mA – s).

Det flydende leje måler 150 × 72 cm og har en bevægelsesfrihed  
på +/- 10 cm i dybden og +/- 30 cm i længden.

Varenr. 125016

JULEPRIS
IPS røntgenapparat
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SMART DR OG  
TRUDR C-SERIES
Sound tilbyder 2 systemer – Smart DR og TruDR c-Series.  De 2 systemer 
differentierer sig på panelet og softwaren, så du 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 algorit-
mer der gør, at der gives en skarp visning af bløddele og knogler i samme 
billede, en ensartet billed kvalitet på tværs af anatomi og en 
realistisk præsentation af anatomien.

Smart DR tilbydes i 2 panelstørrelser
Varenr. 1251194 med et 14×17” panel (36×43 cm)
Varenr. 1251197 med et 17×17” panel (43×43 
cm)

TruDR c-Series tilbydes med det velkendte 
Canon panel, der markerer sig som markedets 
bedste panel. Panelet måler 14×17”, hvilket svarer 
til 36×43 cm. 

Varenr. 125141

DIGITAL RØNTGEN 
IKONIX DR 1717VA
iKonix er en direkte, digitalt røntgenløsning, der giver stort 
fleksibilitet på klinikken. iKonix tilbydes med 2 forskellige typer 
røntgenpaneler/detektor med hhv. CSI- og GOS-scintillator. 
Et CSI-panel med Cesium-scintillatoren er det foretrukne panel 
indenfor både human og veterinær radiologi, da det giver de 
bedste forudsætning for, at få en god diagnostisk optagelse.

Systemet vi tilbyder indeholder:
• 36 cm × 43 cm Cesium panel/detektor (CSI)
• All-In-One PC (System Control Unit, SCU)
• VXvue image procession viewer software
• Local PACS
• Mulighed for opkobling til eksisterende/ekstern PACS

Panelets/detektorens specifikationer:
Størrelse: 36 × 43 cm (14 × 17”)
Scintillator: CSi (Cesium)
Pitch/Pixel: 140 µm / 3.072 × 3.072 pixel
Opløsning: 3,5 liniepar pr. mm
Gråskala: 16 bit
Arb.område: 40 – 150 kV
Interface: Kablet
Procestid: 2 sek.
Vægt: 4,5 kg

Varenr. 125051

For Technical Support Questions please call 888.4VETRAY or 888.483.8729

VXVUE USER GUIDE

Pa
ge

3

Protocol Selection

Select the Species
then the 
Anatomical Regions

Selecting the
Anatomical Regions
places the Protocols
on the right side in
the order you
selected.

Exposures can be 
made without further
steps.  

Exposure

When exposure is 
complete images will
display as shown.

To repeat a view click
the thumbnail
corresponding to the
view you want to
repeat.  

You can continue to
make exposures on
the last image and
correct the view after
the exam is 
completed.

NOTE: To reduce the possibility of confusion, remember to close studies when exams are completed.

For Technical Support Questions please call 888.4VETRAY or 888.483.8729

VXVUE USER GUIDE

Pa
ge

3

Protocol Selection

Select the Species
then the 
Anatomical Regions

Selecting the
Anatomical Regions
places the Protocols
on the right side in
the order you
selected.

Exposures can be 
made without further
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FORHØR DIG 
NÆRMERE HOS DIN 

KONSULENT OM 
MULIGHEDERNE

Smart DR

TruDR c-Series

JULEPRIS

 

E-vet og Sound Vet’s samarbejde går over 17 år tilbage. Mere end 120 installationer til danske dyrlæger bevidner om et stærkt 
 samarbejde på røntgensystemer, der også kan styrke din diagnostik i din praksis og samtidig giver god indtjening.

JULEPRIS
TruDR/Smart DR 
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JULEPRIS

Røntgenforklæde “Apron”
Røntgenforklæde dobbeltsidet, der passer 
som en frakke. Et bælte i taljen reducerer 
belastningen på ryggen til et minimum. 
Udstyret med skulderpuder og brystlomme. 
Vægt small 3,45 kg, medium 4,55 kg 
og large 5,85 kg.
• Materiale: Bly Vinyl
• Pb 0,50 mm Forside
• Pb 0,50 mm Bagside
• Trykknapper

Røntgenbeskyttelsesbriller
• Blybriller
• Pb front 0,75 mm
• Pb side 0,5 mm
• Justerbare stropper
• Beskyttelsesetui 

Model ”Fit Over” sort. 
Varenr. 125207

Model ”Speedy” sort/orange. 
Varenr. 125206

Valgfri 
brille

STR. SMALL
Varenr. 125251SBLACK, 
125248SBLUE, 125248SGREEN, 
125248SGREY og 125248SPURPLE

STR. MEDIUM
Varenr. 125249MBLACK, 125249MBLUE, 
125249MGREEN, 125249MGREY og 
125249MPURPLE

STR. LARGE
Varenr. 125251LBLACK, 125251LBLUE, 
125251LGREEN, 125251LGREY og 
125251LPURPLE

RØNTGENBESKYTTELSE

Thyroid krave  
i matchende farver
Skjoldbruskkirtel røntgenkrave til dig og dit 
personale, når du laver røntgenbilleder. 
• Letvægtsnylon
• Velcrolukning
• Pb 0,50 mm
• En størrelse passer til alle

Varenr. 125252BLACK, 
125252BLUE, 125252GREEN, 
125252GREY og 125252PURPLE

JULERABAT

 “Apron” røntgenforklæde 
og thyroid krave
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Midmark Multiparameter Monitor
MIDMARK har re designet og forbedret funktionerne, der 
herved hjælper klinikken med at undgå faldgruber og 
forhindre anæstesi komplikationer. Derudover har Midmark 
Multiparameter Monitor  Cardell® blodtryksteknologi, 
veterinærspecifikke algo ritmer og innovative, og bruger-
venlig.
Montior med Cardell®Touch teknologi. Måler NIBP, (Non-
invasive Blood Pressure), Sp02 (Puls Oximetry), EKG (3-leddet), 
HR/PR (Hjerte/pulsfrekvens), respiration og temperatur.

Standard funktioner:
• 12,1” touch skærm
• Præ-procedure tjekliste
• CO2 soda lime absorberkalk påmindelse
• Cardell® BP-teknologi (NIBP)
• Nellcor® SpO2

• EKG og Co2 bibliotek
• Mulighed for at eksportere Anæstesijournal  

og EKG-data via USB.

Tilvalg:
• CO2 gasmodul, CO2 måling kan leveres som enten  

C-STAT5 sidestream eller LoFlo mainstream sensor 
• Masimo Multigas modul: (måler udover CO2 også 

anæstesi gasser, fx Sevo- Isofloran)
• Invasiv BP
• Printer (indbygget)

Forbedret CardelL Monitor 

KVALITETSUDSTYR FRA MIDMARK 
GENNEM MANGE ÅR

JULEPRIS

Designet til 
sikre og mere 

effektive anæstesi
procedurer!

PM-60 er en lille og effektiv monitor, 
som du kan have til kontinuerlig 
overvågning af SpO2 og puls. Du 
bestemmer funktionerne og yde-
evnen, afhængig af hvilken driftsform 
du vælger. Til enkle vitale kontroller 
omfatter grundlæggende funktioner 
automatisk patient-ID-tildeling, 
alarmundertrykkelse og automatisk 
standby- og nedlukningsfunktioner. 
Til langtidsovervågning er manuel 
indtastning af entydigt patient-id i 
kontinuerlig tilstand, alarmstyring og 
pleth-bølgeform tilgængelig.

• 2,4-tommer LCD-skærm med høj 
opløsning

• To valgbare arbejdstilstande: Spot-
kontrol og kontinuerlig overvågning.

• Justerbare hørbare og visuelle alarmer
• Dataoverførsel i realtid med IR-

teknologi
• Batterilevetid: op til 36 timer med 

 kontinuerlig overvågning.
• Automatisk standbytilstand og valgbar 

automatisk sluktilstand hjælper med at 
spare på batteriet

• Beskyttelsescover og bæretaske perfekt 
til mobilovervågningsbehov.

Varenr. 120348

JULEPRIS

MINDRAY PM 60VET  
PULSOXIMETER INKL. OPLADER

ECG

TEMP

Printer

NIBP

Sp02

CO2
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DINE HÆNDER LAVER  SUNDE TÆNDER
Denne professionelle elegante dental-
unit tilbydes nu til dyrlæger.
Ønsker du en funktionel dentalunit i høj 
kvalitet samt ergonomisk og flot design, 
er denne unit perfekt til dig.
Uniten er designet så minimalistisk som 
muligt, uden unødvendige tilslutninger 
eller andre forstyrrende elementer. 

Instrumentbordet har ergonomisk 
balance ophæng af instrumenterne. I 
balance ophænget er de enkelte instru-
menter individuelt afbalancerede, og de 
lange silikoneslanger giver ergonomisk 
rigtige arbejdsmuligheder. Instrumen-
terne er individuelt afbalancerede, så 
din hånd ikke behøver at bære instru-
mentets vægt eller opleve interaktioner 

PROFESSIONEL DENTALUNIT
fra eksterne kræfter, når der udføres 
præcisionsarbejde. Balancerede instru-
menter reducerer trætheden og forøger 
præcisionen af arbejdet. 

Instrumentbordet har en hygiejnisk glas-
overflade med integreret touch display, 
der er let og hurtig at rengøre. Under 
glasoverfladen er display og berørings-
tasterne skjult – de er kun synlige, når der 
er relevans for den situationsbestemte 
funktion. 
Uniten kræver meget lidt plads og er 
derfor meget velegnet til alle klinikrum.

Uniten kan leveres som søjle med en lav 
base, hvor elektronikken til søjleunitten 
er placeret i en seperat boks, som er 

placeret væk fra søjlen – f.eks. i et skab. 
Alternativt kan den leveres med en lidt 
højere base, som indeholder alt der er 
brug for. 

Uniten kan også leveres som væghængt.
Der kræves en seperat kompressor til 
uniten som vil være placeret eksternt.

INSTALLERET HOS:
• Evidensia Karlslunde Dyrehospital
• Evidensia Faxe Dyrehospital
• Tvingstrup Dyreklinik A/S
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DINE HÆNDER LAVER  SUNDE TÆNDER

Hurtig dental CR scanner med høj  detaljeringsgrad på 
optagelserne.  Inkl. Quantor Vet dental software med 
livslang garanti.  Er driftsikker og rengøringsfri. 

Varenr. 125320

Leveres inklusiv:
1 stk. IP plade str. 4c 48×54 mm FireCr Dental 
Varenr. 125329
 
4 stk. IP plade str. 2 31×41 mm FireCR Dental 
Varenr. 125327
 

Dental digital  
røntgenfremkalder FireCR 

JULEPRIS

• Væghængt eller mobil dental røntgen-
kilde i den velkendte Midmark kvalitet

• Kun 0,4 mm fokuspunkt 
• Patenteret arm 

Varenr. 125274 - mobil 
Varenr. 125280-66 - væghængt

VetPro røntgen 
– væg eller mobil

JULEPRIS

Væghængt

Væghæng 
leveres i flere 
“armlængder”

Kompakt, støjsvag tandunit til den travle klinik. 

• Indbygget scaler med LED lys 
• 3-vejs hane 
• High speed håndtag med optisk lys 
• Low speed håndtag
• Kan leveres med sug (TILKØB) 

Varenr. 500067

VetPro 1000 Mobile Tandunit 

JULEPRIS

TILKØB: 
Sug
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HØJKVALITETS ULTRALYDSSCANNERE – VISER ENHVER DETALJE

P40 er den nyeste model af scannere fra SonoScape. Som 
de tidligere modeller fra SonoScape er P40 udviklet med en 
intuitiv bruger flade, der hurtigt bringer dig fra start til den 
egentlig scanning. P40 er SonoScapes top-model og den er 
udviklet specielt til de klinikker, der stiller store krav til scanneren 
hvad angår funktionalitet, billedkvalitet og brugsområde. P40 
anvender en moderne, billedoptimerende teknologi, der sikrer 
gode scanninger. Der tilbydes et bredt udvalg af prober til 
P40’eren, hvilket gør det muligt at anvende den på både de helt 
grundlæggende scanninger og de komplicerede kardiologiske 
scanninger.

Blandt scannerens mange fordele kan nævnes:
• Stor 21,5” LED HD farveskærm med svingbar arm
• 13,3” touch screen for hurtige menu-valg
• Rotér- og højdejusterbart kontrolpanel
• Samtidig tilkobling af op til 5 prober
• 500GB hard disk
• Indbygget batteri
• WiFi forbindelse, enkel Store/Send funktion indbygget

SonoScape prober
Der tilbydes et bredt udvalg (36 stk.) af prober til SonoScape P40. 
Med scanneren følger 2 valgfrie prober, hvor der frit kan vælges 
blandt det brede udvalg. 
De prober vi anbefaler, er:
• Lineær probe (16-4 MHz) // 12L-A
• Convex probe (7-1 MHz) // 3C-A
• Microconvex probe (13-4 MHz) // C613
• Phased array (7-1 MHz) // S1-5

Varenr. 134188

SONOSCAPE SCANNER P40 INKL. 2 PROBER 

JULEPRIS
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Mindray Z60Vet er et kraftfuldt og alsidig colour doppler 
system. Scanneren er udviklet specifikt til veterinær ultralyds-
scanning på de klinikker, der vægter god kvalitet, høj mobilitet 
og økonomi højest.

Med de velkendte Mindray konfigurationer, et dedikeret 
veterinært workflow og et kompakt design kan man være sikker 
på en enestående ultralydsoplevelse. Mindray Z60Vet er pakket 
med professionel innovativ teknologi, hvilket gør det til et 
perfekt, mobilt veterinært værktøj.

Blandt scannerens mange gode features kan vi fremhæve:
• 15” stor farveskærm
• Mulighed for op til 60° tilt på skærmen
• Baggrundsbelyst tastatur
• Samtidig tilslutning af op til 2 transducere 
• Stor 500GB harddisk
Scanneren til en række ”scanning modes”, herunder B-, Color-, 
PW-, Power- & M-mode.

Varenr. 134023 
Varenr. 134023C – Convex probe
Varenr. 134023L – Liniær probe

HØJKVALITETS ULTRALYDSSCANNERE – VISER ENHVER DETALJE

Nem og let.  Feature sæt med applikationer til abdomen, 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

SONOSCAPE SCANNER X5V 

JULEPRIS

inkl. liniær og 
convex probe

MINDRAY Z60 
ULTRALYDSSCANNER

Scanner X5V 
inkl. Trolley 

transducer extender 
– triple & 2 valgfri 

prober 

JULEPRIS
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Siemens Go CT-serie er en ny CT scanner, der med fokus på 
“Value for Money”, gør det muligt at foretage selv avancerede 
undersøgelser til en meget attraktiv pris. CT scanneren benytter 
nemlig ny og avanceret detektorteknologi, som sikrer skånsom-
me undersøgelser med højeste billedkvalitet, hvilket normalt 
er forbeholdt langt dyre scannere. Denne stærke kombination 
giver også veterinære klinikker en mulighed for at øge den 
diagnostiske sikkerhed med et hurtigt og effektivt CT scan. 

Siemens Go CT scannerens design og intuitive bruger flade er 
opbygget, således at betjening er nem for al personale, som 
guides fra start til slut med alt fra opsættelse af undersøgelse til 
automatisk rekonstruktion af billeder. Dette understøttes yder-
ligere af mobile tablets, som sætter fleksibiliteten i højsæde.

Alt sammen funktioner, der bidrager til optimalt workflow 
med små og større dyr og giver nem adgang til scanneren, da 
scanneren har et lille ”foot-print” og dermed optager lidt plads i 
undersøgelse rummet. 

CT-SCANNER 

Forhør 
dig nærmere 

ved Evet’s 
konsulenter
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JULEPRIS

Operationsbord  
Sakse 60×140cm 
Stål med silikonemåtte  
og netkabel 

Varenr. 130311

Stål med silikonemåtte  
og batteri

Varenr. 130311B 

• Til loftmontering i rum op til 3,0 meter højde, 
med swing-arm 

• Lysområde 14-25 cm 
• Farve gengivelsesindex Ra=95. 70.000 Lux efter 

(1 m afstand), farvetemperatur 4.300 Kelvin 
• Lysintensiteten kan justeres, 19 LED pære & 

fokuserbar

Dr. Mach Undersøgelseslampe 
LED 130 F

JULEPRIS

TILKØB: Aftageligt håndtag, der er autoklaverbart.

De velkendte hæve-sænke-
borde med gummiplade
Ekskl. skinner og klodser, 
kan tilkøbes. 
Varenr. 130305

E-vet hæve-sænke-
bord, hvid

Kan 
leveres med 
indbygget 

vægt

JULEPRIS

med netkabel

JULEPRIS

med batteri

JULEPRIS

Stofgruppe 1. 
Dolce

Sadelstol ”SAMBA 400” 
60-85 cm i farverne sort eller beige.
  
• Poleret alu fod type 1, Ø 50 cm
• Hjul: 5x50 mm dobbelt bløde baner
• Siddehøjde: 60‐85 cm 
• Sæde: Sadel sæde,  

Medium (B:43xD:35 cm)
• Greb for højderegulering
• Greb for sædevinkling
• Max belastning: 125 kg

Varenr.  130203-BE (beige)
Varenr.  130203-S ( sort)

KLINIKINDRETNING FRIT VALG
Loft eller væghængt

FORHØR DIG 
VEDR. OPSÆTNING 

AF LAMPEN
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LABORATORIE
ALT TIL  DIT IN-HOUSE

Med det rigtige udstyr kan du sagtens foretage sikker analyse og diagnosticering. Apparaterne er 
baseret på samme teknologi, som anvendes i professionelle laboratorier. Hør nærmere hos din konsulent 
om mulighederne for eget laboratorium og spar penge!

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

Varenr. 115050V2

Blodanalyse – Hæmatologi
– enkelt og sikkert
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.

Varenr. 115090V2P

Blodanalyse 
100 % sikre 
resultater
Vetscan VS2 plus

VetScan FUSE er en ny enhed fra 
Zoetis, der binder dit IN-HOUSE 
laboratorie sammen med de fleste 
journalsystemer (ASCII og VetXML).* 

Varenr. 115090F

Nye standarder 
for dit  In-house 
laboratorie

NU MED 
INTEGRATION 
TIL VETTIGO

Vetscan FUSE

*Afhængig af udbyder kan der forekomme tillæg til programmeringen.

MULIGHED FOR 
EASYFIT AFTALE PÅ 

LABORATORIE UDSTYR, 
FORHØR HOS DIN 

KONSULENT.
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Den effektive og økonomiske Vetscan Imagyst er den første 
teknologi af sin art, der i et og samme værktøj leverer diagnostik 
vha. fæces og digital cytologi. 

FÅ DET FULDE

DIAGNOSTISKE  
BILLEDE
OG EN MERE OMFATTENDE

BEHANDLING

Vetscan Imagyst™ er den første teknologi

af sin art, der leverer cytologi og diagnostik

vha. fæces i en og samme platform. 

• Alt-i-en-teknologi til et væld af testtyper

• Hurtige og præcise resultater

• Kompakt og optager ikke meget plads

• Enkel forberedelse på klinikken

AI-Analyse af Fæces
Kunstig intelligens (AI) sikrer hur-

tige og præcise diagnoser inden for 
få minutter1

Digital Cytologi
Digital fjernadgang til kliniske 

patologer i Zoetis’ expertnetværk 
giver resultater på få timer

AI Blodudstrygning
Giver præcis analyse af 

blodudstrygninger ved hjælp af AI-
teknologi, som supplement til CBC 

prøveresultater

Kontakt din lokale Zoetis-repræsentant
for at få mere at vide
eller besøg os på vetscanimagyst.com

Referencer: 1. Nagamori Y, Sedlak RH, DeRosa A, et al. Evaluation of the VETSCAN IMAGYST: an in-clinic canine and feline fecal parasite detection system integrated 
with a deep learning algorithm. Parasites Vectors. 2020;13:346. doi:10.1186/s13071-020-04215-x2. 
Yderligere oplysninger kan fås hos Zoetis Animal Health ApS Øster Alle 48, 7. sal. 2100 København Ø. www.vetscanimagyst.com

Kundesupport: +45 70 20 73 05 E-mail: nordics@zoetis.com. MM-20142
Kontakt E-vet for at få mere at vide.
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Veta 3 anæstesiapparat er specielt 
udviklet til veterinært brug.
Dette narkoseapparat fås også som 
Veta 5 Advanced med integreret 
ventilator,  hvor ventilationen sker via en 
elektronisk turbine, hvilket betyder, at 
eksempelvis en ekstern kompressor ikke 
er nødvendig.

Parametre:
• O2 flowmåler (0,1–4,0 l/min)
• V60 isofluranfordamper
• Oxygen Bypass (02-Skyl)
• Absorberende kalkbeholder med 

lynskiftesystem

• Trinløs justerbar overtryksventil
• Anæstesigasfilterholder med 

integreret vægt
• Tilbehørssæt inklusiv patientslange, 

respirationspose og bakteriefilter
• Valgfri monteringsplade til O2-

koncentrator
• Trykmåler
• Mulighed for ekstern udgang til åbent 

system (bain system)
• Automatisk tryktest ved opstart

Varenr. 906000M 

MINDRAY NARKOSEAPPARAT  
VETA 5 M. RESPIRATOR OG FORDAMPER

MINDRAY NARKOSEAPPARAT  
VETA 3 M. FORDAMPER

Veta 5 Advanced anæstesiapparat med 
integreret ventilation er udviklet til veterinært 
brug. Ventilationen sker via en elektronisk 
turbine, som gør ventilator unødvendig.
Den ofteste årsag til alvorlige anæstesi-
hændelser er patientens ubemærkede apnø. 

Parametre:
• O2 flowmåler (0,1–4,0 l/min)
• V60 isofluranfordamper
• Oxygen Bypass (02-Skyl)
• Absorberende kalkbeholder med 

lynskiftesystem
• Trykmåler
• Mulighed for ekstern udgang til åbent 

system (bain system)
• Automatisk tryktest ved opstart
• Tilbehørssæt inklusiv patientslange, 

respirationspose og bakteriefilter
• Trinløs justerbar overtryksventil

Parametre integreret ventilator
• Elektronisk styret, ingen trykluftkilde 

påkrævet
• Alle parametre vises på et stort farvedisplay
• Patientsikkerhed gennem visuelle og 

akustiske alarmer
• Automatisk beregning af ventilations-

volumen efter vægt
• Tidalvolumen fra 5 ml for præcis  

ventilation af de mindste patienter
• Patienter fra 0,5 til 150 kg kan ventileres
• Ventilationstilstande - standby, manuel og 

spontan
• Forskellige ventilationstilstande: 

Volumenunderstøttet ventilation (VS) 
Volumenstyret ventilation (VCV) 
Trykstyret ventilation (PCV)  
Synkroniseret intermitterende obligatorisk 
ventilation (SIMV)

Tekniske parametre
• Ventilationshastighed: 2-60 slag/min
• Tidalvolumen: 5–1.500 ml
• Maksimalt ventilationstryk: 3-50 cm H2O
• Udløsertryk -20,0 – -0,2 cm H2O
• 8”  touchskærm 
• Net- og batteridrift, batterilevetid op til 2 

timer

Varenr. 906000MR  

FORHØR DIG NÆRMERE 
HOS E-VET OM JULEPRIS, 
INSTALLATION OG SERVICE16



Matrx anæstesi-systemer har 
været ledende inden for 
anæstesi til dyr de sidste 35 
år, og systemerne har en 
særdeles høj standard, 
hvor sikker hed går frem 
for alt. 
Matrx apparater er 
udviklet til brug for alle 
patientstørrelser. 
Inkl. fordamper ISO eller SEVO.
Leveres på stativ eller væghængt.

Varenr. 906000

Matrx  narkoseapparat

ILT-KONCENTRATOR

10 Ilt  
koncentrator  
10L pr. minut
Varenr. 905104E

Skift dine iltflasker ud med en iltkoncentrator  

– få 60% besparelse over 5 år

Der er mange penge at spare 
ved at købe en iltkoncentrator

Iltflasker er blevet dyre at leje og få genfyldt.

Priserne for flaskeleje er kr. 4,25/dag, nogle betaler mere – på et år betales 
kr. 1.550/flaske.

Prisen for opfyldning af iltflasker er afhængig af størrelsen på flasken 
 –  en 10 liter flaske koster kr. 420,- + fragt kr. 330,- i alt kr. 750,- pr. gang.
Udskiftes de 3 gange på et år er udgiften på i alt kr. 3.750,-.  

Prisen for en koncentrator der giver 5 liter/min er kr. 6.800,-. 
Over en 5-årig periode har du sparet kr. 12.000,-.

Derfor udskift nu dine iltflasker med en iltkoncentrator.

(Du skal være opmærksom på at iltgeneratoren ikke kan bruges til 
komesaroff anæstesianlæg, og at iltkoncentratorer ikke giver et højt tryk.)

KONTAKT E-VET OM DIT BEHOV.

JULEPRIS
Jay-5

5 Ilt  
koncentrator  
5L pr. minut
Varenr. 905100E

Jay-10

JULEPRIS

Ønsker du at øge sikkerheden ved 
intravenøs anæstesi med den nyeste 
sprøjtepumpe, så er løsningen her: 

TIVA pumpe, der kan bruges med 
5-10-20-30 eller 50/60 ml sprøjter, med 
Touch LED skærm, enkel indtastning af 
flow og dosering. Kan dosere fra 0,1 ml 
op til 1500 ml/time, plus/minus 2%. 

Vægt 1,9 kg, 220V eller batteridrift 
op til 12 timer (5 ml/time),  
så gøres det ikke bedre. 

Varenr. 120358

E-vet kan også tilbyde den nyeste 
infusions  pumpe på markedet med Touch 
LED skærm for nem indtastning af flow 
og dosering. 
Alle gængse infusionsslanger kan bruges 
eller kalibreres til pumpen. 
Fra 0,1 ml til 1200 ml/time, plus/minus 
5%, fungerer med 220V eller batteridrift 
op til 9 timer (25 ml/time).

Varenr. 120356

Enmind sprøjtepumpe Enmind Infusionspumpe 

JULEPRIS

JULEPRIS
JULEPRIS
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Keiper vandløbebåndet har åbnet muligheder for mange tiltag 
indenfor rehabilitering. Keiper vandløbebåndet er udviklet i et 
tæt samarbejde med nogle af Tysklands førende dyrlæger og 
fysioterapeuter.

• Vandløbebåndets bassin er udført i rustfri stål
• Ingen skarpe kanter
• Vinduer i plexiglas minimerer algedannelse
• Rengøringsvenlig 
• Selve løbebåndet kan hæves/sænkes 

afhængigt af hundens størrelse og terapi form, 
således opnås altid optimal arbejdsstilling for 
behandleren

•  Leveres med varme – filter og håndbruser
• Mål: L 175 cm × B 79 cm × H 120 cm
• Leveres med hæve/sænkebord

Varenr. 130313KEI

Keiper vandløbebånd

REHAB Genoptræning, fysioterapi, kondition og
muskelopbyggende træning er nøgleord i
nutidens rehabiliteringsprogrammer for hunde

FORHØR DIG 
NÆRMERE HOS DIN 

KONSULENT OM 
MULIGHEDERNE

Med kip 
op/ned

Designet med dyrlæger, veterinærsygeplejersker 
og patienter i tankerne.
Nu med patenteret QUIKSTEAM teknologi som 
standard, kan du forvente, at afslutte klasse B 
cyklusser op til 20% hurtigere.
• Motorstyret lukkemekanisme med 

triplebeskyttelse der sikrer total sikkerhed og 
nemmere betjening

• Hurtig fordamper uden for kammeret sikrer 
højere sterilisationshastighed og reducerer 
vandforbrug

• Printer installeret i apparatet. Gør kontrol og 
dokumentation til en leg

• Forbindelse til STS-data logger system på PC
• Rustfri stålkammer

Kan blandt andet bruges til:
• Instrumenter
• Hule instrumenter (vinkelstykker o.lign.)
• Indpakkede instrumenter
• Porøse materialer som kitler m.m.

Innovativ
VetAssure er resultatet af kontinuerlig feedback 
fra vores kunder.  
Vi vil give vores kunder de bedste 
kvalitetskomponenter og teknologi til nutidens 
instrumentbehandlingsbehov.
 
Hver VetAssure har en integreret printer 
som standard.
Holdbarheden af VetAssure-sterilisatorer 
er nu også beskyttet ved inklusion af en 
vandledningsmåler som standard. 

Varenr. 120941

AUTOKLAVE VETASSURE  
B23 FRA MIDMARK

JULEPRIS

KEIPER VANDLØBEBÅNDET ER INSTALLERET HOS: 
• Vetgruppen A/S -Nordre Dyrehospital ApS
• Herfølge Dyreklinik

• Dyrenes Lægehus, Tjørring
• Viborg Dyreklinik ApS, v/Rikke Fast

•  Dyrehospitalet Heden
•  Dyrlæge Mikkelsen, Herning
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Traditionel 
sutur

Plus 
antibakteriel 
sutur

*GÆLDER IKKE KAPITALVARER, SERVICE OG KURSER – SÅ LÆNGE LAGER HAVES.

STØRRE TRYGHED
OG SIKKERHED
ANTIBAKTERIEL  
SUTUR FRA  
ETHICON 

OVER 120 
VARIANTER 
– se hele sortimentet 
på vores WEBSHOP 
eller hør vores 
kundeservice.

Ethicon Plus antibakterielle suturer 
ligner de konventionelle suturer, men 
giver ekstra beskyttelse

Suturer kan ligesom alle implanterede 
materialer være en grobund for infektion, 
fordi deres tilstedeværelse sænker den 
infektiøse tærskel; dvs. de reducerer den 
mængde af bakterier der skal til, for at 
forårsage en kirurgisk sårinfektioner (SSI). 
Profylaktisk antibiotika kan ikke altid nå 
ud til incisionsstedet, hvor 67% af alle 
kirurgiske sårinfektioner opstår.
Ethicon’s Plus antibakterielle suturer har 
vist sig in-vitro at hæmme bakteriekolo-
nisering af suturen i 7 dage eller mere og 
er effektive mod de hyppigst  forekomne 
bakteriestammer, der forbindes med SSI’s.
Ethicon Plus antibakterielle suturer 
indeholder IRGACARE® MP* (Triclosan). 
Triclosan er et bredspektret antimikrobielt 
middel, har været anvendt i over 50 år, 
primært indenfor consumerindustrien, 
og har en fremragende sikkerhedsprofil, 
når det bruges som anvist. Denne tekno-
logi fås i en række Ethicon suturer som 
Monocryl Plus, PDS Plus, Vicryl Plus og 
Stratafix. Ethicon Plus antibakterielle sutu-

rer har i flere metaanalyser vist at kunne 
reducere risikoen for SSI med 28%.
Brugen af Triclosan-coatede suturer 
støttes af evidensbaserede anbefalinger 
fra flere globale sundhedsmyndigheder, 
såsom WHO, CDC og også NICE. NICE 
kommiteen anbefaler i deres guidelines 
brugen af Ethicon Plus antibakterielle su-
turer i operationer inden for NHS, baseret 
på følgende:

1. Den kliniske evidens viser, at brugen 
af Plus antibakterielle suturer i stedet for 
standard absorberbare suturer re-
ducerer risikoen for SSI. Ethicon’s 
Plus antibakterielle suturer 
har i flere metaanalyser vist 
at de kunne reducere 
risikoen for SSI’er med 
næsten 30%.

2. Omkostningsmo
deller viser, at Triclo-
san coatede Plus 
Suturer reducerer de 
samlede omkostnin-
ger sammenlignet 
med almindelige 

absorberbare suturer, med i gennemsnit 
13,62 £ pr. patient. Besparelser henføres 
direkte til reduktionen af SSI’er.

3. Miljøet: NICE guidelines anerkender 
også, at der ved at forhindre SSI’er med 
brugen af Ethicon’s Plus antibakterielle 
suturer, er potentielle miljøfordele for 
NHS England på specifikt tre områder: 
drivhusgasemissioner, ferskvandbrug og 
affaldsgenerering.

Er tiden nu inde 
for dig til at bruge Ethicon’s 
Plus antibakterielle suturer?

så giver vi …



KLAR TIL 
VINTERVEJR…

Hundestøvler 
Walker Care Comfort
Varenr. Str. Antal Normalpris
206040 XS 2 stk.
206041 S 2 stk.
206042 M 2 stk.
206043 L 2 stk.
206044 XL 2 stk.
206045 XXL 2 stk.

Potevoks

Vetramil sårspray og sårsalve

Vetramil 
Paw Wax 
Potevoks m. honning, 120 g. 
Varenr. 149007 

Vetramil 
sårspray 
100 ml. 
Varenr. 149000 

Vetramil 
sårsalve 
30 g. 
Varenr. 149001 

Vetramil 
sårsalve 
12 × 10 g. 
Varenr. 149002 

Vetramil 
sårsalve 
180 g. 
Varenr. 149004 

Diafarm 
potevoks 
Potevoks til hund, 50 ml. 
Varenr. 141543 

Dermoscent 
BIO BALM® 
Balsam, 50 ml
Varenr. 1411773 

Nextmune ICF Winterpad 
50 ml. Varenr. 143109 
KR. 154,00
150 ml. Varenr. 143110

JULERABAT 
PÅ HUNDESTØVLER

FRATRÆKKES 
NORMALPRISEN

 JULERABAT PÅ POTEVOKS OG VETRAMIL
FRATRÆKKES NORMALPRISEN

Hundestøvler 
Walker Care
Varenr. Str. Antal Normalpris
206030 S 2 stk.
206031 M 2 stk.
206032 L 2 stk.
206033 XL 2 stk.
206034 XXL 2 stk.
206035 XXXL 2 stk.
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JULEPRIS
Isis + Vega

Microchip Aflæser HDI halo  
FDX a+b med temperaturmåling
Varenr. 402582

PRIS 751,95

ISIS klippemaskine GT420 Vet Cordless

VEGA klippemaskine GT410 Vet Cordless

Varenr.120055

FANTASTISKE KLIPPERE 
FRA AESCULAP

SureSense Microchip med 
temperaturmåling
Varenr. 402590

PRIS 47,84

JULERABAT

JULERABAT

MANE-TAIN 
YOUR BEST 
SELF!

• 100% naturlige planteingredienser

• Effektiv hjælp til udfordret hud

• Nem at bruge

NYT FRA

Regulating Snoothing Purifying

Mane-tain your 
best self!

+47 62 832 900
info.no@nextmune.com

www.nextmune.com

NEXTMUNE
PB 23
2231 Skotterud

100% naturlige planteingredienser 
Effektiv hjælp til udfordret hud
Nem at bruge

-20%

D
ermoscent Spot-

on

rabat på

Kampagnen gælder

1.11 - 31.12

Nyt fra

Regulating Snoothing Purifying

Mane-tain your 
best self!

+47 62 832 900
info.no@nextmune.com

www.nextmune.com

NEXTMUNE
PB 23
2231 Skotterud

100% naturlige planteingredienser 
Effektiv hjælp til udfordret hud
Nem at bruge

-20%
D

ermoscent Spot-
on

rabat på

Kampagnen gælder

1.11 - 31.12

Nyt fra

Regulating Snoothing Purifying

Mane-tain your 
best self!

+47 62 832 900
info.no@nextmune.com

www.nextmune.com

NEXTMUNE
PB 23
2231 Skotterud

100% naturlige planteingredienser 
Effektiv hjælp til udfordret hud
Nem at bruge

-20%

D
ermoscent Spot-

on

rabat på

Kampagnen gælder

1.11 - 31.12

Nyt fra

JULERABAT
PÅ DERMOSCENT 

SPOT-ON

Vetramil 
sårsalve 
180 g. 
Varenr. 149004 
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Aptus® Relax bidrager til 
en rolig og afbalanceret adfærd

En kombination af patenteret Colostrum Calming Complex®, Grøn te pulver 
(L-teanin), L-tryptophan og Vitamin B1. Tilskudsfoder til hund og kat.

Velsmagende tyggebidder som bidrager til 
at mindske stressrelateret adfærd ved:
• Dyrlægebesøg
• Adskillelse fra ejer
• Rejse/transport
• Introduktion af nye familiemedlemmer
• Torden/Fyrværkeri
• 30 stk. tyggebidder

Varenr. 141236
 

GODT NYTÅR!

1 tyggebid indholder:
• Vitamin B1 100 mg 
• L-tryptophan 70 mg 
• Grøn te pulver 35 mg
• Colostrum Calming 

Complex™ 20 mg

JULERABAT

APTUS® Relax 
Tyggebidder, 30 stk.

ved køb af 
minimum 6 poser
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THUNDERSHIRTS 
TRYGHEDSSKABENDE 
JAKKE

Varenr. Str. Vægt Pris
141080 XS 4-6 kg
141081 S 6-11 kg
141082 M 11-18 kg
141083 L 18-29 kg
141084 XL 29-50 kg

Den tryghedsskabende jakke er ideel ved gøen relateret til 
utryghed, ved støjfølsomhed (tordenvejr, fyrværkeri, trafik 
m.m.), separationsproblemer, bilture og rejser, dyrlægebesøg 
og hverdagstræning
 
Thundershirt er en kropsnær jakke, der tilpasser sig perfekt til 
din hunds krop. Præcis som når man svøber en baby, giver den 
omsluttende fornemmelse, fra jakkens konstante men blide tryk 
på kroppen, hunden en følelse af ro og tryghed. Varemærket 
Thundershirt er nr. 1 i USA og hjælper allerede millioner af hunde. 
Den tryghedsskabende jakke har en videnskabelig bevist effekt og 
anbefales af både dyrlæger og hundetrænere.
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Zylkéne 

Zylkéne gør det lettere for hunde og katte at klare uvante situationer 
eller stressende perioder.
Zylkéne er et fodertilskud til hunde og katte, som indeholder det 
bioaktive decapeptid alfa-casozepin. 

Findes i følgende varianter:
Varenr. Beskrivelse Pris
141132 450 mg, 30 kapsler, hund & kat
141131 225 mg, 30 kapsler, hund & kat
141130 75 mg, 30 kapsler, hund & kat
141136 1000 mg, 20 breve til hest
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JULERABAT

Zylkéne

Feliway

Varenr. Beskrivelse Pris 
141062R Friends refill flaske 48 ml
141062 Friends Diffusor med flaske 48 ml 
141061R Claasic refill flaske 48 ml
141061 Classic Diffusor med flaske 48 ml 
141060 Classic spray 60 ml
141062RK Friends refill 3 stk. pakning
141061RK Classic refill 3 stk. pakning
141060F20 Classic Spray 20 ml

23


