
ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΛΟΥΒΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
 Πάνω σειρά: Δύο κλουβιά διαστάσεων Π x Υ = 60,96x 60,96 εκ.
Kάτω σειρά: Ένα κλουβί διαστάσεων 121,92 x 76,20 εκ. , µε θερµικά  
ενισχυµένο χώρισµα.
H βασική συστοιχία των τριών (3) κλουβιών νοσηλείας, συνοδεύεται 
από  τροχήλατη βάση µε ρόδες διαµέτρου 5" (12,70 εκ.).
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ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ VET-8028
Κτηνιατρικό video-ενδοσκόπιο AOHUA VET-8028, color system PAL
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ένα από τα δύο συστήµατα κάµερας – φωτεινής 
πηγής LED της εταιρίας VET-OR 1200 HD VET-OR 1200 HDR (High Definition 
Video processor combo with LED light source), µε τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά:

• Εξωτερική διάµετρος του εύκαµπτου σωλήνα: 7,9 mm

• Διάµετρος καναλιού εργασίας: 2,8 mm

• Εύρος γωνιώσεων: 180° έως 210° άνω, 90° κάτω, 100° δεξιά κι αριστερά

• Ωφέλιµο µήκος εργασίας: 1,50 m (150 cm)

• οΜέγεθος ειδώλου (οπτικό πεδίο): �140

• Βάθος πεδίου οράσεως: 3 έως 100 mm

 

Περιέχονται:
Monitor απλό 24΄΄
Τρόλεϋ χρήσης
Βαλίτσα µεταφοράς ενδοσκοπίου 
Set Forceps
Set Καθαρισµού
Σύστηµα ελέγχου διαρροής
Κάµερα σύνδεσης άκαµπτων ενδοσκοπίων

ΑΠΟ 15.500€

ΜΟΝΟ
13.900€

Μοναδικά χαρακτηριστικά:
    Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι 
    Πρωτοποριακός σχεδιασµός πόρτας µε 
ασφαλές κλείσιµο
    Ηχοµονωτικά επιθέµατα 
    Πρωτοποριακός σχεδιασµός πόρτας
    Πλήρως στρογγυλεµένες γωνίες και αυλάκι 

συγκράτησης των   υγρών στο εσωτερικό του 
κλουβιού

ΜΟΝΟ
2.700 €



Ηλεκτρονικές ζυγαριές 
ζώων συντροφιάς Aeolus 

ΑΠΟ 450€

380€

Διαστάσεις επιφάνειας 120 x 60 cm 
'Υψος 8 cm 
Yλικό επιφάνειας : ανοξείδωτο ατσάλι
Ζυγίζει από 50γρµ – 150 κιλά (απόκλιση ±50γρµ)
Χρόνος εκκίνησης: 2 δευτερόλεπτα
Επίτοιχη οθόνη 

Αιµατολογικός Αναλυτής Αναφοράς
O τελειότερος αιµατολογικός αναλυτής για κτηνιατρικές κλινικές που κατασκευάστηκε ποτέ. 
Το ανώτατο επίπεδο ακρίβειας, αξιοπιστίας κι αποδοτικότητας όσον αφορά τη διάγνωση 
εντός της κτηνιατρικής κλινικής.

® ΤΜO αιµατολογικός αναλυτής αναφοράς IDEXX ProCyte  Dx  είναι η απόλυτη επιλογή του 
κτηνιάτρου που δουλεύει µε ζώα συντροφιάς. 

Τρεις (3) µέθοδοι αναφοράς, όλες στην αιχµή της τεχνολογίας, χρησιµοποιούνται 
® ΤΜταυτόχρονα από τον αναλυτή ProCyte  Dx  κατά την ανάλυση κάθε δείγµατος:

    Laser flow cytometry, 
    Optical fluorescence και 
    Laminar Flow Impedance™ 

15.900€
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΙΜΗ

ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ

ΑΠΟ 295€

250€

ΚΩΔ.: 51EK0006 Δηµιουργεί έναν πίνακα αναισθησίας
Δηµιουργεί πίνακα αναισθησίας 
αυτόµατα µέσω µιας εφαρµογής, µε 
δυνατότητα τροποποίησης της 
διάρκειας κάθε περιόδου (5-10-15 
λεπτά)

Διαµορφώσιµα εύρη συναγερµών
Με το κτηνιατρικό ψηφιακό παλµικό 
οξύµετρο, µπορείτε να επιλέξετε τη 
µέγιστη και ελάχιστη τιµή SpO2 και PR.

Δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο
Το ψηφιακό παλµικό οξύµετρο απεικονίζει 
σε πραγµατικό χρόνο τον καρδιακό ρυθµό 
(BPM), τον κορεσµό οξυγόνου (SpO ) και 2

το δείκτη διάχυσης (PI)

Φορητό και ασύρµατο
Καθώς δεν χρειάζεται να είναι συνεχώς 
συνδεδεµένο, µπορείτε να το 
χρησιµοποιήσετε οπουδήποτε στην 
κλινική σας ή εκτός.

ΚΩΔ.: 54000ΑΕ

Διαστάσεις επιφάνειας 90 x 60 cm  
'Υψος 8 cm 
Yλικό επιφάνειας : ανοξείδωτο ατσάλι
Ζυγίζει από 50γρµ – 150 κιλά (απόκλιση ±50γρµ)
Χρόνος εκκίνησης: 2 δευτερόλεπτα
Επίτοιχη οθόνη 

ΚΩΔ.: 54000ΑΕ-90

ΑΠΟ 400€

340€



ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
Με την αγορά 

®15 Snap Test Idexx 4Dx  
και
10 Leishmania Tests

ΔΩΡΟ
5 Snap Test Idexx της επιλογής σας

ΣΥΜΒΙΟΤΙΚΑ + ΚΑΟΛΙΝΗ + ΠΗΚΤΙΝΗ

H γρήγορη λύση για οξείες πεπτικές διαταραχές

Για κατοικίδια µε διάρροια, πιθανώς προκαλούµενη από:
• Θεραπείες µε αντιβιοτικά ευρέος φάσµατος από 

το στόµα
• Προσαρµογές ή αλλαγές στη διατροφή
• Καταστάσεις άγχους ή στρες
• Εντερικές λοιµώξεις (παράσιτα, ιοί, βακτήρια)

5+1 ΔΩΡΟ

Ενζυµικό σύστηµα για τον καθαρισµό των δοντιών σε µορφή Gel & Strips

Μοναδική σειρά συµπληρωµάτων κάνναβης, 
πλήρους φάσµατος, πλούσια σε CBD/CBDA
Προϊόντα συµβατά µε τους κανονισµούς FSA, 
MHRA, VMD, HO products (χωρίς THC)

ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΑΝΩ ΤΩΝ 3
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ
5%

ΑΝΩ ΤΩΝ 6
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ

ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

10%

To VOHC Αµερικής πιστοποιεί ότι τα προϊόντα Fresh 
Breath επιβραδύνουν την δηµιουργία πλάκας και 
πέτρας στα δόντια 
των κατοικιδίων.

ΑΝΩ ΤΩΝ 50€
ΕΚΠΤΩΣΗ

ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ

5%

� Tελευταία καινοτοµία στα SAMe
� Βέλτιστη ηπατική υποστήριξη
� Ευκολία στη χορήγηση:        

Μικρότερα δισκία
� Λιγότερο πικρή γεύση

2+1 ΔΩΡΟ
ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ
ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ

ή
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ΤΕΜ.
ΕΚΠΤΩΣΗ -30%*
*για διάφορους κωδικούς

Δεν ισχύουν οι εκπτώσεις πολιτικής 
Η προσφορά ισχύει έως εξαντλήσεως των αποθεµάτων

Ισχύουν οι εκπτώσεις πολιτικής 
Ισχύουν 

οι εκπτώσεις πολιτικής 

Ισχύουν οι εκπτώσεις πολιτικής Ισχύουν οι εκπτώσεις πολιτικής 

ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 
1 ΤΕΜ. ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΩΔΙΚΟ

ΕΚΠΤΩΣΗ
5%

ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 
2 ΤΕΜ. ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΩΔΙΚΟ

ΕΚΠΤΩΣΗ
10%



®Τα Χολικά Οξέα στον Catalyst  
για άµεσα αποτελέσµατα την ίδια µέρα

Ακρίβεια εργαστηρίου µε τα ίδια όρια

Ανάλυση µε ευκολία και αποτελεσµατικότητα.
Η ευκολία “load-and-go” στην ροή εργασιών δίνει 
αποτέλεσµα σε 15'.

Προτείνετε θεραπεία µε σιγουριά.
Τα αποτελέσµατα αναφέρονται στα όρια 1.0-180.0 μmol/L, 
που είναι παρόµοια µε αυτά του εργαστηρίου.

Διατηρείστε την συνέχιση της φροντίδας.
Αποτελέσµατα την ίδια µέρα πριν και µετά το γεύµα 
επιτρέποντας έτσι την εύκολη και σωστή διαχείριση.

Εξοικονοµήστε χρόνο.
Τα αποτελέσµατα αρχειοθετούνται αυτόµατα στο αρχείο πελάτη 

®στο σύστηµα διαχείρισης στο IVLS και το VetConnect  PLUS.

Κατάλληλο
για σκύλους

και γάτες

Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε µε:

Για Ελλάδα: Για Κύπρο:


