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VIDEN OG 
VÆRKTØJER

Tilbuddene er gældende fra 1. november 2019 til og med 31. december 2019. Alle  
priser er i danske kroner ekskl. moms. Alle andre tilbud tilsiddesættes i kampagne-
perioden. 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.

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

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.

• 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 
E-vet´s 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. 
Her får du velkendte produkter sammen med en række nye 
produkter og kendte mærkevarer med power. 

Jubilæumsåret lakker mod enden og vi vil gerne igen sige et 
STORT TAK, for jeres deltagelse i aktiviteterne og specielt 
Åbent Hus” den 27. april 2019 – med glade gæster, 
forelæsninger af høj kvalitet, tilfredse udstillere og ikke mindst 
for at gøre ”Tyrolerfesten” til det den blev! 

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår og takker for et 
godt samarbejde i år 2019. Vi glæder os til at tage hul på et nyt 
år 2020 med power og værktøjer.

De bedste hilsner
Karl Erik Bering
CEO

Levering i forbindelse 
med  jul og nytår.
Kølevarer bestilling og levering:
Bestilles senest den 16. december og leveres mellem den 
17. – 20  december.
Første levering af kølevarer efter nytår er den 7. januar 2020.

Bestilling af PETSHOP artikler (Trixie, Hurtta m.m.)
Bestilles senest den 13. december og leveres inden jul.
Første levering i det nye år er 6. januar 2020.

E-vet holder normalt åben den 23. december og mellem jul og nytår. 
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RØNTGEN I VERDENSKLASSE
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

Sound SprintTM Air® DR

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

Varenr. 125010

Poskom Vet20BT, Mobilt røntgen med batteri



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

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

Varenr. 115090V2P

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

Varenr. 115090F

Blodanalyse 
100 % sikre resultater

Nye standarder for dit  
In-house laboratorie

Blodanalyse - Hæmatologi
- enkelt og sikkert

Vetscan VS2 plus

Vetscan FUSE

Vetscan HM5 plus

KAMPAGNEPRIS

** Afhængig af udbyder kan der forekomme tillæg til programmeringen
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Opgradering af den velkendte Solo, måler 
nedenstående resultater, bl.a. Progesteron til hest

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 på e-vet standen
om mulighederne.

Varenr. 115201

NYHED! Eurolyser CUBE Vet 

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

Varenr. 115030A

Critical care  
analyseapparat
I-stat analyseapparat

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.

Canine testkit 
- se mere på evet.dk

Varenr. 115071

Hurtigt resultat
Vetscan VUE

Hurtigt, nemt og transportabelt 
urinanalyseapparat. 

Varenr. 115085

Urinstrips UA - 14 stk.
Varenr. 115085-14

Hurtig urinanalyse

Vetscan UA

Køb 4 æsker 
Strips 14 stk’s 

og få
 Vetscan UA 

GRATIS.



Nem og let.  Featurersæt med 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

E1V er en transportabel sort/hvid ultralydsscanner inkl. batteri, 
hvilket giver optimal fleksibilitet og mobilitet indenfor 
drægtighedsscanning.

E1V har et elegant design samt en brugervenlig og intuitiv betjening. 
Softwaren starter hurtigt op og bringer dig hurtigt frem til scannings-
billeder i høj kvalitet.

Blandt scanneres fordele kan nævnes:
•  ergonomiske design
•  stor vipbare 15,6” HD LED skærm
•  baggrundsbelyst tastatur
•  indbygget batteri med lang driftstid (90 min) 

Optagelser udlæses nemt i de gængse formater. 
Med scanneren følger en taske, der giver enkel og sikker 
opbevaring af scanner, lader og probe(r).

Scanneren leveres inkl. en rektal probe, 
yderligere prober kan tilkøbes.

Varenr.. 134207

SONOSCAPE SCANNER X5V 

SONOSCAPE E1V SCANNER 
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HESTENS DAG 
GRATIS WORKSHOP DAG med praktiske øvelser 
Torsdag den 26. marts 2020
Vi gentager succesen igen! 
Tandbehandling v/Dyrlæge Anders Christiansen, Hestetandklinikken
Gastroskopi v/Dyrlæge Louise Laustsen, ScanVet
Røntgen v/Dyrlæge Niels Guss Andersen

Sted: Grydegaard Islændercenter, Bjerningrødvej 3, 6100 Haderslev.

Tilmelding senest den 1. marts 2020 til Niels Dittmann på nid@evet.dk.
No Show gebyr: kr. 1.000,- eksl. moms.
Sponsor: ScanVet, Sound og Horse Dental Equipment.
Arrangør: E-vet A/S

HOVEDSPONSOR

Max deltagerantal 24 personer. 

Først til mølle!

Nyt 
spændende 

Kursuskatalog 
på gaden 

1. december 
- hold øje 
med når 

”DYRLÆGEN” 
kommer ind 

af døren.
1

KURSUS 
KATALOG
FA G L I G  &  P R A K T I S K  E F T E R U D D A N N E L S E  T I L 
DY R L Æ G E R  O G  V E T E R I N Æ R S YG E P L E J E R S K E R

FO
RÅ

R
20

20

Stadig ledige 
pladser på følgende 
kursus:

EQUINE DERMATOLOGY IN 
PRACTICE 

Frustrerende hudpatienter? 
Muk, kløe, pelstab, sacroider....? 
Få godt styr på dem og din
dermatologiprocedure 
21. & 22. november med 
underholdende og dygtige 
Derek Knottenbelt. Teori, cases og 
workshop. Læs mere og tilmeld på 
www.evet.dk/kurser.

26. MARTS 
2020

HESTENS DAG
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VIDEO GASTRO ENDOSKOP

FORHØR DIG 
HOS DIN 

KONSULENT 
FOR YDERLIGERE 

INFO OG 
DEMO

Endoskop på 3,2m, en længde der gør det muligt at gå ud i duodenum.

Videoendoskopet er robust bygget til veterinært brug, udstyret 
med højopløseligt billede.
Udstyret er let håndteringsmæssigt, billedet vises på tablet. 
Video eller billeder kan overføres til USB stik med info 
om klient oplysninger. 
Dette videoendoskop har en 2,8 mm arbejdskanal, 
der er luft og  vand funktion, levers i robust kuffert. 
LED belyst som givet den bedste belysning af 
mavesækken
Videoendoskopet er produceret af Optomed. 
Optomed har den bedste service inden for endoskoper, 
en af de vigtigste detaljer når der skal investeres i denne 
form for udstyr..

Som option kan systemet tilsluttes stift 
skop til tandundersøgelser.

 Varer. 120430

Yderligere består sættet af:
Video till Video-Endoscope VO143/VO900
Varenr. 120442

Vet Tablet Case Pakke
Varenr. 120442P

Vandfaske med støtte
Varenr. 120443

Biopsitang oval med nål 3,7 m Ø 2,3 mm
Varenr. 120431
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PRISER MED BID I… 

Komplet sæt Level 2

Bestående af:
• Evolution motor inkl. batteri og vest
• Drivaksel 1,2 meter inklusiv sikringer
• Lang buet Flexxidic
• Håndstykke til 06th
• Stålbørste til rengøring
• Smart trolly kuffert

Varenr. 500400S2W

Komplet sæt Level 2

Bestående af:
• Evolution Motor med batteri og styreboks inkl. vest
• Drivaksel 1,2 meter inklusiv sikringer
• Lang buet Flexxidic
• Håndstykke til 06th
• Stålbørste til rengøring
• Smart trolly kuffert

Varenr. 500400S2

HDE Tandrasp Evolution med vandkøling

HDE Tandrasp Evolution 
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PRISER MED BID I… 
Komplet sæt Level 3

Bestående af:
• Evolution Motor komplet inklusiv vest
• Drivaksel 1,2 meter inklusiv sikringer
• Lang buet Flexxidic
• Polyfloat lang lige
• Polyfloat æble bor ø14mm
• Håndstykke til 06th
• Stålbørste til rengøring
• Smart trolly kuffer

Varenr. 500400S3W

HDE Tandrasp Evolution med vandkøling 

HDE Tandrast Evolution med 
vandkøling
Komplet sæt Level 4 

Bestående af:
• Evolution Motor komplet inklusiv vest
• Drivaksel 1,2 meter inklusiv sikringer
• Lang buet Flexxidic
• Polyfloat lang lige
• Polyfloat æble ø14
• Polyfloat occusal bor
• Polyfloat lang cylindrisk bor
• Polyfloat lang spids bor
• Håndstykke til 06th
• Håndstykke til 11th
• Stålbørste til rengøring
• Smart trolly kuffert

Varenr. 500400S4W
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TERAPI LASER
”Vi er glade for laseren og har allerede haft gode 
resultater og bruger den uden bekymringer”.
 
Cecilie, Aut. VSP Albertslund Dyreklinik.

”I december 2017 købte vi en doctorVet™ Terapi 
laser klasse IV 16W. Jeg bruger den dagligt i mit 
arbejde som fysioterapeut. 
Specielt til patienter med udtalt artrose kan jeg 
se en markant  forbedring i Range Of Motion 
(ROM). Jeg kan klart anbefale laserterapi som et 
led i et fysioterapeutisk behandlingsforløb”. 

Anette Lynbech, 
Veterinærsygeplejerske, 
CCRP certificeret fysioterapeut

No Pain  - doctorVet

Transportabel terapi-laser, klasse IV, 16W. 
Stort 7” farvedisplay, specifikke veterinære protokoller 
og enkel ”on-board” vejledning. 

Produktdata: 
•  7” farve display med touch-funktion 
•  Intuitiv i anvendelse, kun 3 tryk fra start til patienttilpasset behandling 
•  Protokoller for hund, kat, hest og små pattedyr, fugle og exotiske dyrearter 
•  Mobil enhed med en vægt på bare 2,3 kg og ”eXtra Life” batteri 
•  Håndstykke med 2 meter fiberkabel og 4 applikationshoveder.

Inkl. 3 terapihoveder og transportkuffert.

Varenr. 120118

doctorVet terapilaser
inkl. 3 terapihoveder

Intuitiv og let

Klasse IV

Cardell Touch fra Midmark. Fås med eller uden indbygget printer 
og giver som standard EKG, NIBP samt SpO2 måling. 
CO2-måling kan tilkøbes som side- eller mainstream. 

HR, temperatur og trendkurve. 
Overførsel af data til journal.

Varenr. 906140 (med printer)
Varenr. 906141(uden printer)

Cardell touch monitor med 
eller uden printer

Sikker og nem betjening

TOUCH-
SKÆRM

12



Lys op

Lampe til mundspærre 
LED. Smal model, kun 6 mm høj. 
Opladeligt batteri.

Varenr. 300211E

Sikker
arbejdslys

Varenr. 300210E

Sikker spærre – undgå skader
Model Optimum

5 års
GARANTI

HJÆLP DINE KLIENTER 
– MENS DU ER PÅ VEJ! 
Indhold:
1 stk. digital Termometer
1 rl. elastoplus 7,5 cm
1 stk. stetoskop
2 pk. vat 100 g
1 stk. saks
2 rl. wrap 10 cm
1 fl. natriumklorid
1 pk. gazekompres 10x10 cm
1 stk. sprayflaske 500 ml
1 stk. pandelampe

Varernr. 490001

Gælder farverne:
Rød -  varenr. 203170R, 
Blå  - varenr. 203170B 
Sort  - varenr. 203170S 

”Et must for alle hesteejere”

Wrap bandage 10 cm
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VISIO Dermaskop, 1,3 Mpx, 10x-90x; 140X-220X, 4 hvide LED’er, 4 UV-LED’er, 
4 Polariserende lysdioder VISIO-MDUVP Dermaskop er til specifikke undersøgelser, 
hvor UV-lys er gavnligt for at se elementer som reagerer på UV-lys. 

FUNKTIONER
•  Foto og video Wi-Fi-tilstandsopløsning: 1,3 MPx -1280x1024, 640x480, 320x240
•  Justerbar forstørrelse: 10x ~ 90x; 140x ~ 220x
•  Billedhastighed: op til 30fps
•  Polariserende filter
•  Trådløs overførselsafstand: op til 5m
• Li-ion batteri: kontinuerlig arbejdstid - appx. 2 timer,   
 fuld opladningstid - appx. 2 timer
•  Fokusområde: 8 mm ~ 200 mm
•  Objektiv: Mikrofonkoplinse med høj opløsning
•  Dimension: 36 mm (O) x 142 mm (længde)
•  PC-interface: USB 2.0
•  Mini USB-kabel: 1,2 m
•  Strømforbrug: maks. 2,5W
•  Lyskilde: 4 justerbare hvide lysdioder og 4 justerbare 
 UV-lysdioder (400 nm) 

Varenr. 125812

NYHED!
Hurtig - smart Dermaskop, VISIO

Kvalitetsmikroskop

Mikroskop Olympus CX23 

Kvalitets mikroskop med x4, x10 x40 og x100 
planakromatiske  linser. LED lyset giver en enestående 
intensitet og en levetid på ca. 10.000 timer.

Varenr. 110121

MED LED 
LYS
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KLIPPER TIL ALLE LÆNGDER
Varenr. Beskrivelse   
120042V Andis Pulse ZR II VET PACK  
120042 Andis Cordless ClinPak 220 V inkl. skær 10  
120042BA Batteri til Andis 

DESINFEKTION
Desinfektionsmiddel til sprøjter, 
skalpeller og lign. 500 ml

Varenr. 140065
Normalpris 

Desinfektionsmiddel mod virus, bakterier og 
mycoplasma.

Varenr. Str. 
140417  50 g 
140419  2,5 kg
140418  5,0 kg   
140420 10 kg 

Jodopax Virkon S

TILSKUDSPRODUKTER TIL VINTEREN 

Varenr. 143058N Varenr. 143042S

Sunde hove
LAMIGARD 1,5 kg

Vitaminer
TRM IronXcell 1,2 l 

Hoofmaker pulver 5 kg Mave/Tarm
SandXpell 4 kg

Varenr. 143035 Varenr. 143041

Varenr. 143028

Hoofmaker pellets 3 kg

15


