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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, udstillere udstiller 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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DIN TRYGHED OG SIKKERHED 
– RØNTGEN DER RYKKER

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

IPS X-RAY RØNTGENAPPARAT

Inkl. installering

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.

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. 125141

Smart DR TruDR c-Series



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

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

Varenr. 115090F

Nye standarder for dit  
In-house laboratorie

Blodanalyse - Hæmatologi
- enkelt og sikkert

NU MED 
INTEGRATIN TIL 

VETTIGO
Vetscan FUSE

Vetscan HM5 plus

KAMPAGNEPRIS

** Afhængig af udbyder kan der forekomme tillæg til programmeringen

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.
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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

Blodanalyse 
100 % sikre resultater

Vetscan VS2 plus

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 fra 749,- 
- se mere på evet.dk
Varenr. 115071

Hurtigt resultat
Vetscan VUE

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

NYHED! Eurolyser CUBE Vet 



KVALITETS VARMESKABE 
32 L ELLER 53 L

NYHED

• Justerbar blanding af forvarmet frisk luft reguleret med spjældstyring i 10% trin
• Udsugning med gasspjæld
• Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessorcontroller med høj 
 opløsning TFT-farvedisplay
• Digital timer justerbar fra 1 minut til 99 dage
• Justerbare parametre på ControlCOCKPIT: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), 
 udsugnings luftspjældsposition, programkørselstid, tidszoner, sommer / vintertid
• Funktion setpointWAIT - starter procestiden kun, når indstillet temperatur er nået
• Digitale punktspecifikationer (opløsning 0,1 ° C til 99,9 ° C, 0,5 ° C fra 100 ° C) 
 og visning af den 
 aktuelle værdi (opløsning 0,1 ° C) af temperaturværdierne (LED)
• Kalibreringsindstilling direkte på ControlCOCKPIT for tre frit valgbare 
 temperaturværdier
• Overtemperaturbeskyttelse
• Rustfrit stålhus: Fuldisoleret dør i rustfrit stål med 2-punktslåsning 
 (kompressionsdørlås)
• Temperaturområde: Mindst 5 ° C over stuetemperatur til + 250 ° C  

Varmeskab Memmert SN30 – varenr. 110504  
Varmeskab Memmert SN 55 – varenr. 110505  

Nyt spændende
Kursuskatalog på gaden 
1. december - hold øje 
med når ”DYRLÆGEN” 
kommer ind af døren.
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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
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Stadig ledige pladser på følgende kurser:
MIKROSKOPI AF BLODUDSTRYGNINGER OG
SYGDOMSPROCESSER

Hvordan ser cellerne ud, når der er
infektion? 

Hvordan ser man forskel på godartede og 
ondartede kræftceller? Og på regenerativ 
og non-regenerativ anæmi? 

Hvordan udnytter jeg mit mikroskop 
optimalt? 

Få svarene og meget mere på E-vet kursus med 
specialdyrlæge Steen Engermann. 

Dato: 12. & 13. december 2019.

Læs mere og tilmeld på 
www.evet.dk/kurser.

KANINER OG GNAVERE 
– DIAGNOSTIK I INTERN MEDICIN 
– TEORI OG WORKSHOP 

Har du lyst til to dages intensiv 
undervisning og workshop om 
kaniner og gnaver? 

Du får opdatering i diagnostik og 
behandling af de almindeligste 
medicinske sygdomme; 
lige til at gå hjem og bruge i din praksis! 

Underviser: Vladimir Jekl. 

Dato: 5. &  6. December 2019. 

Læs mere og tilmeld på 
www.evet.dk/kurser
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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

Siemens Go CT-serie er en ny CT skanner, der med fokus på Value for 
Money”, gør det muligt at foretage selv avanceret undersøgelser til en 
meget attraktiv pris. CT skanneren benytter nemlig ny og avanceret 
detektorteknologi, som sikre skånsomme undersøgelser med højeste 
billedkvalitet, hvilket normalt er forbeholdt langt dyre skannere. 
Denne stærke kombination giver også Veterinære klinikker en 
mulighed for at øge den diagnostiske sikkerhed med et hurtigt og 
effektivt CT skan. 

Siemens Go CT skannerens design og intuitive brugerflade 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 yderligere 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 skanneren, da skanneren har et lille 
”foot-print” og dermed optager lidt plads i undersøgelse rummet. 

SONOSCAPE SCANNER X5V 

CT-SCANNER 



SIKKER OPERATION
NYHED

Monitor Vet M3T m/SpO2, NIBP & temperatur
M3T Mini Vet monitoren er en lille og kompakt, og super brugervenlig monitor.
Velegnet i Forberedelsen, til kortere anæstesier og akutte situationer

• SpO2 + NIBP + TEMP
• Nøjagtigt perfusionsindeks PI.= 0,05% Med revolutionærende og avanceret 
 bevægelseskompensation. Angiver parameteren for PI (Perfusion indeks 0,05%-20%)
• Nøjagtig måling, på ekstrem patienter (små pt og shock)
• NIBP – SAWAA (Self-Adaptive-Waweform-Amplitude-Adjustment) og 
 SAFD(Self-Adaptive-Fast-Deflation) algoritmer.
• 3,5# TFT farve skærm
• To forskellige måle tilstande, Spot og Monitorering
• Datalagring – Historisk data og Trend graf
• Visuel og Hørbar alarm, med indstillelig øvre og nedre alarmniveau.
• Lithium ion batteri
• Opladerstation (tilvalg)

Monitor Vet M3E m/SpO2, NIBP & ETCO2 
M3E Mini Vet monitoren er en lille og kompakt, og super brugervenlig monitor. 
Velegnet i Forberedelsen, til kortere anæstesier og akutte situationer.

• CO2 + SpO2 + NIBP
• Nøjagtigt perfusionsindeks PI.= 0,05% Med revolutionærende og avanceret 
 bevægelseskompensation. Angiver parameteren for PI (Perfusion indeks 0,05%-20%)
• Nøjagtig måling, på ekstrem patienter (små pt og shock)
• NIBP – SAWAA (Self-Adaptive-Waweform-Amplitude-Adjustment) og 
 SAFD(Self-Adaptive-Fast-Deflation) algoritmer.
• 3,5# TFT farve skærm
• To forskellige måle tilstande, Spot og Monitorering
• Datalagring – Historisk data og Trend graf
• Visuel og Hørbar alarm, med indstillelig øvre og nedre alarmniveau.
• Lithium ion batteri
• Opladerstation (tilvalg)
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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

Matrx anæstesi-systemer har været ledende indenfor 
anæstesi til dyr de sidste 35 år, og systemerne har en 
særdeles høj standard, hvor sikkerhed går frem for alt. 
Matrx apparater er udviklet til brug for alle 
patientstørrelser. Inkl. fordamper ISO eller SEVA og stativ.

Varenr. 906000

Matrx  narkoseapparat

Simpel og sikker 

Ventilator der styres elektronisk, både i tid og tryk. Specielt designet til respiration af dyr fra 500 g til 200 kg.  
Ventilatoren kan benyttes til alle smådyr nu også grise, får osv. Ventilatoren sluttes til anæstesiapparatet. 
Følgende kan styres, volumenkontrol, respirationshastighed, luftvejstryk med alarm og I: E forhold.  
Ventilatoren selvtester sig inden ibrugtagning. 

Funktioner:
Anvendes til dyr inden for 0,5 kg – 200 kg
Ventilationstilstande: IPPV
Gasforsyningstryk: 35-65 psi (2,4-4,4 bar)
2 Bælge, 0-300ml og 300-1500 ml
Volumen: Styres af grov og fin ventil
MWPL fra 10-60cm H2O både med LED og lydalarm
One-key “Hold” alarm
I: E forhold: 1: 1.5-1: 4, real-time justerbar
Respirationshastigheder: 6-40BPM
Luftoverstrømmende tryk: ≤5 cmH2O
Indbygget batteri til brug i mere end 4 timer
Størrelse: 225 mm (L) * 280 mm (D) * 320 mm (H)
Vægt: ca. 5,8 kg
Ventilatoren har en 4,3 tommer LCD skærm. 
Skærmen har visuel dataovervågning med realtidsvisning, 
batteristatus, luftvejstrykshistogram, respirationsfrekvens, I: E forhold m.v. 

Varenr. 904610

Respirator hund/kat R409 Plus RWD
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SIKKER OPERATION

Infusionsvarmer

Ønsker du at øge sikkerheden ved intravenøst 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

• Hjælp dine patienter med at mindske varmetabet under  
 operation og opvågning
• Infusionsvæsken varmes op effektivt med 0,1 grads justering, 
 med plads til 2 infusionsslanger.
• Alarm for temperatur og ”åben dør”.
• Justeres fra  30-40 grader.
• Farve LCD - skærm.
• Dobbelt spor for opvarmning af to infusionslinjer samtidig.
• Kort opvarmningstid. 3-5 minutter for at nå indstillet 
 temperatur.
• Over / lav temperatur alarmer. Automatisk 
 overophednings lukning.
• Kompakt - med nemme 
 monteringsmuligheder
 (hænger eller polsklemme).

Varenr. 175509

E-vet kan også tilbyde den nyeste infusionspumpe 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 

Ilt-koncentrator

 Varenr. 905100E

Varenr. 905104E

5 Ilt Koncentrator 5L pr. minut

10 Ilt Koncentrator 10L pr. minut

SPAR PENGE - UDSKIFT ILTFLASKERNE
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SE KLART...
Til loftmontering i rum op til 3,0 meter højde, med 
swing-arm. Lysområde 14-25 cm. 
Farve gengivelsesindex Ra=95. 70.000 Lux 
(1m afstand) Farvetemepratur 4.300 kelvin. 
Lys intensiteten kan justeres. 19 LED pære. 
Fokuserbar

Dr. Mach Undersøgelseslampe 
LED 130 F

HURTIG 
LEVERING

Aftageligt håndtag, der er autoklaverbart.

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

Spørg din E-vet konsulent
 for nærmere info

Max deltagerantal 24 personer. 

Først til mølle!

HUNDENS OG KATTENS  DAG  Spændende ny GRATIS WORKSHOP DAG med praktiske øvelser Tirsdag den 24. marts 2020
Praktisk program for dagen:
Tandbehandling
Laboratorie, v/Daniel Krause-Kjaer, Diagnostisk Salgsspecialist, ZoetisRøntgen, v/Fagdyrlæge Jens Beyer, Ribe-egnens Dyrlæger

Indlæg: Optimer indtjeningen i din klinik på tandbehandling, sponsor VirbacSted: E-vet A/S, Ole Rømers Vej 26A, 6100 Haderslev.

Tilmelding senest den 1. marts 2020 til Niels Dittmann på nid@evet.dk.
No Show gebyr: kr. 1.000,- eksl. moms.Hovedsponsor: Virbac 
Arrangør: E-vet A/S ®

HOVEDSPONSOR

Ilt-koncentrator
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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

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
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DINE HÆNDER LAVER 
SUNDE TÆNDER
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.  

Varenr. 500067

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

Varenr. 125320

VetPro 1000 Mobile Tandunit 

FireCR 

KAMPAGNEPRIS

væghængt

Sug

Med stor 1000 ml intern tank med integreret pumpe. 
Forebygger periodontitis, tandblødning og dårlig 
ånde. Piezo ultralyds scaler og mikro motor i en 
kompakt enhed. Skift nemt mellem scaler og 
micromotor med et enkelt tryk. 
Fodpedal betjening. 
Hastighed fra 3.000 til 35.000 omdr./min. 
Automatisk køleventilator.  Vægt: 3,1 kg

Varenr. 500083

Ultralydsscaler Scalex 890 
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DIGITAL DAILY SCOPE 
FRA OPTOMED

NYHED

Det skalerbare video-otoskop: 
avanceret teknologi fra konsultationsrummet til operationsstuen

DIGITAL DAILY SCOPE  er mere end et otoskop, det er et rigtigt medicinsk videosystem, 
let at bruge, til at stille eller bekræfte enhver diagnose. 

Kan også bruges i forbindelse med gastroskopi, bronchoskopi, arthroskopi og rhinskopi.

Består af:
• Otoskop med integreret arbejdskanal
• Kamera med USB port
• LED lys med USB port
• Tablet
• Vægbeslag med ergonomisk arm
• Fredmmedlegme tang
• Rensebørste
• Dobbelt fodpedal

Varenr. 120425

Normalpris kr. 115.000,-
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SÆT KULØR PÅ DIN DAG
De velkendte hæve-sænke-borde med rustfri stålplade 
Inkl.  skinner værdi kr. 3.299,-

Varenr. 130306

E-vet hæve-sænke-bord, hvid 
med gummiplade

Varenr. 130305

E-vet hæve-sænke-bord, hvid

De velkendte hæve-sænke-borde med 
gummi- eller metalplade kan du nu få i den 
standard RAL farve, du ønsker. 
Spørg din konsulent, for vejledning 
og  eventuelle farvetillæg. 
 
Varenr. 130305

E-vet hæve-sænke- bord,
valgfri farve

MARSDEN HAR STYR 
PÅ VÆGTEN 
Varenr. 130555M  
Marsden Hundevægt V-250 105x50,5X5cm - op til 250 kg, med justerbare fødder

Varenr. 130557M 
Marsden Smådyrsvægt V-22 58 x 33 x 9 cm - 0-20 kg
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TID TIL NYE INSTRUMENTER! 

NYHED FRA VETRAMIL 
– FUGTIG SÅRBANDAGE MED HONNING!

Varenr.  Tekst 
40BM127R Nåleholder 12,5 cm Lewinn hårdmetal, Aesculap 
40BM128R Nåleholder 14,5 cm Hegar-Olsen, lange Durogrip, Aesculap
40BM148R Nåleholder 14 cm Mathieu, fin Durogrip 
40BM149R Nåleholder 13,9 cm Mathieu Durogrip, Aesculap 
400320 Nåleholder Hegar-Olsen, 18 cm, hårdmetal 
400312 Nåleholder Matthieu 17 cm, hårdmetal 
400204 Saks Cooper 16 cm lige, stump/stump 
400216 Saks Cooper 16 cm buet, stump/stump 
400214 Saks Cooper 14 cm buet, stump/stump 
40BC303R Saks kirurgisk 13 cm lige, spids/stump, Aesculap 
400610 Pincet Anatomisk 11,5 cm 
400614 Pincet Anatomisk 13 cm 
400401 Arterieklemme 14 cm, lige Rochester 
400402 Arterieklemme 16 cm, lige, Rochester 
400403 Arterieklemme 9 cm, lige, Mosquito 
130131E Instrumentæske 18x8x4 cm med låg, rustfri stål 
130132E Instrumentæske 20x10x5 cm med låg, rustfri stål 
130133 Instrumentæske 21x10x3 cm med låg, Aluminium 
130135E Instrumentæske 20x10x5 cm 

Størrelse 10 x 10 cm.
Vetramil® Pad er sammensat af naturlige celluloseafledte fibre, der kan absorbere sårvæske.  Vetramil® Pad blev testet for dets 
antibakterielle egenskaber i en såkaldt udfordringstest. Efter tilsætning af overskydende bakterier, gær eller forme blev overlevelsen 
af levedygtige mikroorganismer overvåget i løbet af fire uger. Resultaterne viser, at Vetramil® Pad udøver en høj antibakteriel 
beskyttelse mod bakterier, gær og forme.

Varern. 149005 Vetramil Pad 5 stk. 
Varern. 149006 Vetramil Pad 10 stk. 
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Nu på lager igen! 
Frit valg kr. 25,00 pr. æske 100 stk.

100200 Undersøgelseshandsker X-small, e-power    
100201 Underdersøgelseshandsker small, e-power    
100202 Undersøgelseshandsker medium, e-power   
100203 Undersøgelseshandsker large, e-power

                
HUSK – Ethicon Sutur til power pris 
inkl. 1 ps. M&M´s pr. Æske

180676 Vicryl 0, FSL, 70 cm, 36 stk.  
180673 Vicryl 2-0, FSL, 70 cm, 36 stk. 
180663 Vicryl 2-0, FS-1, 70 cm, 36 stk. 
180662 Vicryl 3-0, FS-1, 70 cm, 36 stk. 
180619 Vicryl 3-0, FS-1, 70 cm, 36 stk. 
180660 Vicryl 4-0, FS-1, 70 cm, 36 stk. 
180652L Vicryl 3-0, FS-2, 70 cm, 36 stk. 

Welch Allyn
120505L Lithium-ion håndtag, inkl. bordlader 
120508 Otoskophoved Pneumatic, inkl. 3 tragte 

Air collar
206101e AirCollar str. 1 kat 
206102e AirCollar str. 2 
206103e AirCollar str. 3 
206104e AirCollar str. 4 
206104exl AirCollar str. 4XL        
206105e AirCollar str. 5 

Liggeunderlag til utrolig pris!

Varenr. 130551 
Liggeunderlag skridsikker 
150 cm bred, kogebar

DIN SIKKERHED OG TRYGHED  
– POWER PRODUKTER 
TIL POWER PRISER!

PRISER MEDPOWER

 LEVERING
PETSHOP ARTIKLER LEVERES INDENFOR 2-3 HVERDAGE

GRATIS
FRAGT

VED BESTILLING FORMIN. 700 KR.GÆLDER KUN WEB ORDRE

ALTID
ÅBEN
EVET.DK
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Nu på lager igen! 
Frit valg kr. 25,00 pr. æske 100 stk.

100200 Undersøgelseshandsker X-small, e-power    
100201 Underdersøgelseshandsker small, e-power    
100202 Undersøgelseshandsker medium, e-power   
100203 Undersøgelseshandsker large, e-power

                
HUSK – Ethicon Sutur til power pris 
inkl. 1 ps. M&M´s pr. Æske

180676 Vicryl 0, FSL, 70 cm, 36 stk.  
180673 Vicryl 2-0, FSL, 70 cm, 36 stk. 
180663 Vicryl 2-0, FS-1, 70 cm, 36 stk. 
180662 Vicryl 3-0, FS-1, 70 cm, 36 stk. 
180619 Vicryl 3-0, FS-1, 70 cm, 36 stk. 
180660 Vicryl 4-0, FS-1, 70 cm, 36 stk. 
180652L Vicryl 3-0, FS-2, 70 cm, 36 stk. 

Welch Allyn
120505L Lithium-ion håndtag, inkl. bordlader 
120508 Otoskophoved Pneumatic, inkl. 3 tragte 

Air collar
206101e AirCollar str. 1 kat 
206102e AirCollar str. 2 
206103e AirCollar str. 3 
206104e AirCollar str. 4 
206104exl AirCollar str. 4XL        
206105e AirCollar str. 5 

PAS PÅ POTERNE
Hundestøvler Walker – 15% rabat
206030 small 
206031 medium 
206032 large 
206033 X-large 
206034 XX-large 
206035 XXX-large

Potevoks
141543 Diafarm Potevoks 
141548 Diafarm Potespray m/Aloe Vera 50 ml 
141177 Bio Balm, Dermocent 
143109 Winterpad 50 ml, ICF, Dr. Baddaky 
143110 Winterpad 150 ml, ICF, Dr. Baddaky 
149007 Vetramil Potevoks med honning NYHED

Sårheling
149000 Vetramil Spray 100 ml 
149001 Vetramil Salve 30 g 
149002 Vetramil Salve 12 x 10 gr. 
149004 Vetramil Salve 180 gr. 

BESTIL VINTERBEKLÆDNINGEN NU
Gør hunden vinter/Nytårsklar

SHOP I 
DET NYE STORE 

UDVALG PÅ 
EVET.DK

Demofoto
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HAPPY NEW YEAR!!!

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

Varenr.  Vægt Antal  
141130 75 mg  30 Kapsler 
141131  225 mg  30 kapsler 
141132  450 mg  30 Kapsler 

ADAPTIL er en syntetisk kopi af det beroligende feromon 
der udskilles af tæven når hun dier sine hvalpe. 
ADAPTIL hjælper hunde til bedre at kunne klare 
stressfulde situationer (separation, fravænning, 
transport, rædsel for høje lyde, nytår/fyrværkeri etc.) 
og derved kan de bedre tilpasse sig. Det er derfor 
vigtigt at anvende i hvalpes socialiseringsperiode. 
Adaptil kan fås som Spray, diffusor og halsbånd. 

Varenr.  Beskrivelse 
141059  Diffusor m. flaske 48 ml  
141059R  Diffusor refill 48 ml  
141059S  Spray 60 ml  
141059h45  Halsbånd 45 cm  
141059h70  Halsbånd 70 cm  
 

FELIWAY Classic anvendes i stressfulde situationer 
(flytning, transport, dyrlægebesøg, ommøblering, 
renovering i hjemmet etc.) FELIWAY giver 
katten en følelse af tryghed, og forebygger 
derfor stress der kan give uønsket 
adfærd (urinmarkering, kradsning). 

Varenr.  Beskrivelse  
141061  Cl. Diffusor m. flaske 48 ml  
141061R  Cl. Refil flaske 48 ml  
141060  Classic spray 60 ml  
141060F20 Classic spray 20 ml   
141062  Friends Diffusor med flaske 48 ml 
141062R  Friends Refill flaske 48 ml  

Zylkéne 

Adaptil

Feliway 

20%
Gælder til 15. december 2019

SPAR
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NYHED
WipeClean fra plum

Varenr.  Varetekst                
140163 Ethanol Disinfection 80%     
Engangsklude klar til brug. Til desinfektion af overflader og 
ikke-invasivt medicinsk udstyr, der tåler alkohol.

Varenr.   Varetekst           
140164 Alco Free Disinfection  
Engangsklude klar til brug. Til desinfektion af overflader og 
ikke-invasivt medicinsk udstyr, der tåler vand.

Varenr. Varetekst    
140162 Chlorine Desinfection   
Engangsklude klar til brug. Til desinfektion af overflader og 
ikke-invasivt medicinsk udstyr, der tåler klor.

Varenr.  Varetekst       
140161 Universal Cleaning      
Engangsklude klar til brug. Til rengøring af alle overflader, 
der tåler vand.

Alle der køber 
dette produkt i 

november/december 
deltager i lodtrækninen 
om en Omega 3 Pakke 

fra Dr. Baddaky.

ALLERGIHJÆLP: 
SPRAY TIL HJEMMET 
DER NEUTRALISERER 

ALLERGENERNE I 
HUSSTØV.

DR. BADDAKY 
VINTERKAMPAGNE
Varenr. 143152 Allergone Spray 400 ml
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