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Praktijk prijsvoorbeeld

Spreekkamer € 6.395,-

Laboratorium  € 4.395,-

Röntgen  € 45.995,-

Dentaal  € 9.495,-

Operatiekamer  € 22.995,-

Reiniging  € 4.327,-

Opname  € 6.495,-

Financiering en leasing € 0,-

Praktijktekening € 0,-

Projectmanagement € 0,-

Turn-key installatie € 0,-

Training en instructie € 0,-

------------------------------------------------------------------------

Subtotaal exclusief röntgen  €  54.000,-

Totaal inclusief röntgen  €  99.995,-

Complete praktijk inclusief röntgen € 1.923,- per maand (60 maanden)

Complete praktijk inclusief röntgen € 96,17 per werkdag (60 maanden)

Praktijk prijsvoorbeeld

Spreekkamer 

€ 3.795,-

Laboratorium  

€ 2.295,-

Röntgen  

€ 28.995,-

Dentaal  

€ 7.575,-

Operatiekamer  

€ 12.995,-

Reiniging  

€ 4.995,-

Opname  

€ 4.495,-

Financiering en leasing 
€ 0,-

Praktijktekening 

€ 0,-

Projectmanagement 
€ 0,-

Turn-key installatie 
€ 0,-

Training en instructie 
€ 0,-

------------------------------------------------------------------------

Subtotaal exclusief röntgen  
€ 36.150,-

Totaal inclusief röntgen  
€ 65.145,-

Complete praktijk inclusief röntgen € 1.253,- per maand (60 maanden)

Complete praktijk inclusief röntgen € 62,65 per werkdag (60 maanden)

Praktijk prijsvoorbeeld

Spreekkamer 

€ 2.495,-

Laboratorium  

€ 995,-

Röntgen  

€ 25.995,-

Dentaal  

€ 3.195,-

Operatiekamer  

€ 5.495,-

Reiniging  

€ 4.195,-

Opname  

€ 2.495,-

Financiering en leasing 

€ 
0,-

Praktijktekening 

€ 
0,-

Projectmanagement 

€ 
0,-

Turn-key installatie 

€ 
0,-

Training en instructie 

€ 
0,-

-------
-------

-------
-------

-------
-------

-------
-------

-------
-------

--

Subtotaal exclusief röntgen  

€ 18.870,-

Totaal inclusief röntgen  

€ 44.865,-

Complete praktijk inclusief röntgen € 863,- per maand (60 maanden)

Complete praktijk inclusief röntgen € 43,15 per werkdag (60 maanden)

Van apparatuur tot praktijkinrichting
Advies, ontwerp, financiering, installatie en service

CATALOGUS  2020
Boordevol netto-aanbiedingen 

Geldig tot eind 2020   UD-Vet
passie voor uw portemonnee
Passie voor uw praktijk,

Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!

LAAGSTEPRIJSGARANTIE

Het complete team van UD-Vet: Rinske Knoop, Stefan Donker, Floor Aalbers-Rosman, Ineke de Wilde, Patrick Messchaert, Wim Kuik, Jan van Genechten, 
Charlotte Tournicourt, Ronald van den Boomen, Han Huizenga, Jelte Veldman, Remon van Rijn en alle medewerkers van onze helpdesk en servicedienst.
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Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
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UD-Vet is gespecialiseerd in levering, service, onderhoud en 

financiering van veterinaire apparatuur. Door onze Benelux 

servicedienst zijn wij altijd snel paraat om onderhoud uit te 

voeren en eventuele storingen te verhelpen. Ook bij vernieuwing 

van uw praktijk staan wij u graag met raad en daad terzijde. Naast 

advies, verzorgen wij tevens het tekenwerk, project management 

en de installatiewerkzaamheden voor de inrichting van uw gehele 

praktijk. Gratis! Het is onze passie om u te ontzorgen, van idee tot 

realisatie en van installatie tot onderhoud. UD-Vet hanteert  

altijd de laagste prijsgarantie: als u hetzelfde product elders 

binnen 4 weken na aankoopdatum goedkoper vindt, betalen wij  

u het verschil terug. Daarnaast kunt u nu profiteren van talloze 

aanbiedingen. Schroom niet om contact met ons op te nemen.  

Wij helpen u graag verder.

Graag tot ziens!  De accountmanagers van UD-Vet.

Passie voor uw praktijk,
passie voor uw portemonnee 

  Complete praktijk inrichting 
en -ontwerp 
Onze tekenaars en project managers 

staan tot uw beschikking om uw 

ideale praktijk te ontwerpen en te 

realiseren.

  Advies over hygiëne, 
röntgen en ergonomie 
Graag staan wij u met raad en  

daad terzijde met vrijblijvende 

adviezen over professionele 

praktijkvoering.

        

  Ondersteuning  
>1.000 dierenartsen 
Door onze compacte organisatie 

kennen wij onze klanten en  

zijn in staat om snel te reageren  

en maatwerk te leveren.

  15 jaar praktijkervaring 
Sinds eind jaren ‘90 hebben wij  

mogen ervaren wat in welke  

situatie wenselijk kan zijn.  

Deze ervaring zetten we  

graag in voor u. 

  ISO 9001 gecertificeerd    
De kwaliteit van onze dienst

verlening is gewaarborgd en  

wordt periodiek getoetst.  

Op basis van uw mening streven  

wij naar verdere verbetering.

  25 ervaren en  
gekwalificeerde  
service technici    
Onze Benelux servicedienst is  

goed opgeleid en bij storingen 

gegarandeerd binnen 4 tot 8 uur  

ter plekke. 

  Laagste prijsgarantie 
U bent verzekerd van de laagste 

prijs: vindt u hetzelfde artikel  

binnen 4 weken na aanschaf  

elders goedkoper, betalen wij  

het verschil terug.

  Lease, verhuur en  
bruikleen van apparatuur  
Voor tijdelijke of permanente 

invulling van uw praktijk.  

Wij regelen graag de benodigde 

apparatuur en financiering.

  Snelle service  
en betrouwbaar  
onderhoud    
Al 15 jaar de basis van ons  

bestaan: u ontzorgen  

wanneer u ons nodig heeft.

‘Al 15 jaar is
advies, tekenwerk,

projectmanagement,
installatie en

instructie  
bij ons service.’

Passie voor uw praktijk

 Complete turn-key praktijkinrichting en –ontwerp

  Persoonlijk advies over o.a. leasing, ergonomie,  

hygiëne en röntgen

  Benelux servicedienst: binnen 4 tot 8 uur ter  

plekke bij storingen

Passie voor uw portemonnee
 

  Gratis advies, tekenwerk, projectmanagement, installatie  

en instructie bij de inrichting van uw praktijk

  Laagste prijsgarantie op ons ruime assortiment  

A-merken

 Lease, verhuur en bruikleen van apparatuur

Praktijkinrichting

MARKTLEIDER IN BELGIË,
DANKZIJ UW VERTROUWEN!

 Jan van Genechten 
Accountmanager Veterinair  

België (NL) 

T  0472 38 15 13  

E jan@ud-vet.be

Charlotte Tournicourt 
Dierenarts 
Accountmanager Veterinair

T  0470 51 63 24

E charlotte@ud-vet.be

Drs. Remon J. van Rijn MBA 
Directeur

T +31 (0)6 51 19 15 58 

E remon@ud-vet.nl 

Han Huizenga 
Project Coördinator Veterinair

T  +31 (0)6 23 84 98 47  

E han@ud-vet.nl

 Jelte Veldman 
Sr. Projectmanager Veterinair

T  +31 (0)6 51 35 86 29 

E jelte@ud-vet.nl

Stefan Donker
Accountmanager Veterinair

T  06 55 89 08 18  

E stefan@ud-vet.nl

Rinske Knoop
Accountmanager Veterinair

T  +31 (0)6 23 18 18 34

E rinske@ud-vet.nl

Floor Aalbers-Rosman 
Accountmanager Veterinair

T +31 (0)6 12 54 06 73

E floor@udvet.nl

Patrick Messchaert 
Accountmanager Veterinair

T +31 (0)6 12 58 23 44

E patrick@ud-vet.nl

Ineke de Wilde
Dierenarts
Applicatiespecialist echografie 

T  +31 (0)6 82 11 04 63 

E ineke@ud-vet.nl

Ronald van den Boomen 
Accountmanager Veterinair 

T  +31 (0)6 51 27 97 61  

E ronald@ud-vet.nl

Wim Kuik 
Accountmanager Veterinair 

T  +31 (0)6 20 70 18 95 

E wim@ud-vet.nl
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Turn-key totaalinrichting 
Uw wensen, onze ervaring
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Praktijk prijsvoorbeeldSpreekkamer 

€ 6.395,-

Laboratorium  

€ 4.395,-

Röntgen  

€ 45.995,-

Dentaal  

€ 9.495,-

Operatiekamer  

€ 22.995,-

Reiniging  

€ 4.327,-

Opname  

€ 6.495,-

Financiering en leasing 

€ 
0,-

Praktijktekening 

€ 
0,-

Projectmanagement 

€ 
0,-

Turn-key installatie 

€ 
0,-

Training en instructie 

€ 
0,-

------------------------------------------------------------------------

Subtotaal exclusief röntgen  
€  54.000,-

Totaal inclusief röntgen  

€  99.995,-

Complete praktijk inclusief röntgen € 1.923,- per maand (60 maanden)

Complete praktijk inclusief röntgen € 96,17 per werkdag (60 maanden)

Praktijk prijsvoorbeeld
Spreekkamer 

€ 3.795,-
Laboratorium  

€ 2.295,-
Röntgen  

€ 28.995,-
Dentaal  

€ 7.575,-
Operatiekamer  

€ 12.995,-
Reiniging  

€ 4.995,-
Opname  

€ 4.495,-
Financiering en leasing 

€ 0,-
Praktijktekening 

€ 0,-
Projectmanagement 

€ 0,-
Turn-key installatie 

€ 0,-
Training en instructie 

€ 0,-
------------------------------------------------------------------------
Subtotaal exclusief röntgen  

€ 36.150,-
Totaal inclusief röntgen  

€ 65.145,-
Complete praktijk inclusief röntgen € 1.253,- per maand (60 maanden)

Complete praktijk inclusief röntgen € 62,65 per werkdag (60 maanden)

Praktijk prijsvoorbeeld

Spreekkamer € 2.495,-

Laboratorium  € 995,-

Röntgen  
€ 25.995,-

Dentaal  
€ 3.195,-

Operatiekamer  € 5.495,-

Reiniging  
€ 4.195,-

Opname  
€ 2.495,-

Financiering en leasing € 0,-

Praktijktekening € 0,-

Projectmanagement € 0,-

Turn-key installatie € 0,-

Training en instructie € 0,-

------------------------------------------------------------------------

Subtotaal exclusief röntgen  € 18.870,-

Totaal inclusief röntgen  € 44.865,-

Complete praktijk inclusief röntgen € 863,- per maand (60 maanden)

Complete praktijk inclusief röntgen € 43,15 per werkdag (60 maanden)

Praktijkinrichting

GRATIS tekenwerk, 
projectmanagement, 

installatie en 
instructie

LAAGSTE
PRIJS
GARANTIE

 
Elders goedkoper?

Wij betalen
het verschil

terug!

BESTE
 SERVICE
      GARANTIE

           Snelle service
    binnen 4 - 8 uur 

       ter plekke

Gratis 2D-ontwerp en financieringsvoorstel bij besteding vanaf € 40.000,- 3D sfeerimpressie van uw ideale praktijk Laagste prijsgarantie op al uw apparatuur Beste servicegarantie: 4 projectleiders en 25 servicemonteurs

Uw nieuwe of vernieuwde praktijk geheel volgens uw  

wensen samengesteld. Met in alle gevallen  gratis én  

vrijblijvend advies, 2D ontwerp van uw praktijk en een 

overzicht van de financierings en leasemogelijkheden.  

Ook een creatief ontwerp en een complete 3D animatie is 

mogelijk. U bent verzekerd van de laagste prijsgarantie op  

het gehele assortiment, en net zo belangrijk, de beste service. 

Onze monteurs zijn altijd in de buurt en gegarandeerd binnen  

4 tot 8 uur ter plekke voor storing, preventief onderhoud,  

Kern Energie Wet metingen e.d. 

Basis: Complete praktijkinrichting met daarin een digitale  

röntgenontwikkelaar en draagbare röntgenunit met tafel.  

Operatielamp en operatietafel. Ook een autoclaaf is inbegrepen.

Comfort: Complete praktijkinrichting met volledige digitale  

röntgen (zowel ontwikkelaar als tafel) en dentale behandelunit.  

Ook gasanesthesie in de operatie kamer is inbegrepen.

Premium: Complete praktijk met complete digitale DR  

installatie, dentale unit en uitgebreide gasanesthesie met  

beademing- en bewakings apparatuur. State-of-the-art  

opname met verwarmde hokken.

UD-Vet verzekering: 7 jaar sereniteit - 5 jaar zonder  

afschrijving. Prijs van nieuw materiaal voor 5 jaar op basis van 

de niet-verdisconteerde prijs. Een audit van uw contracten, een 

analyse van uw apparatuur en behoeften, het aanbieden van 

een huur oplossing en een Multi risicoverzekering. Verzekerd 

materiaal: Draagbare of vaste medische apparatuur, waaronder 

röntgenbuizen, röntgensensoren en ultrasone sondes.

Uw schadevergoeding ten opzichte van de aanschafwaarde

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
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Turn-key totaalinrichting

Praktijkinrichting

Nu tijdelijk geheel gratis en vrijblijvend*: 

Compleet 3D-ontwerp van  
uw ideale praktijk!

Inclusief indeling en routing, meubilair,  

materiaal, licht- en kleurenplan.

* Ter waarde van € 1.500,-.  
Bij besteding vanaf € 40.000, gratis.

Bij inrichting van uw geheel nieuwe of vernieuwde praktijk

verzorgen wij bij aankoop van de apparatuur gratis het 

benodigde tekenwerk, projectmanagement, de installatie-

werkzaamheden en gebruikersinstructie. Inclusief advies  

over toepassing van de WIP-richtlijnen en Kern Energie Wet, 

oftewel ‘KEW dossier’.

 

Ook kunnen wij, met uw of onze partners zoals aannemer, lood 

gieter, elektriciën, interieurbouwer e.d., de turn-key op  le vering 

van uw professionele praktijk verzorgen. U geeft aan welke 

specialisten u in uw netwerk heeft en wij vullen dat aan met bij 

ons bekende en door ons beproefde partijen. U of wij verzorgen 

de integrale coördinatie. Zo kunnen we samen onze kennis 

combineren en in de meest optimale samenstelling uw droom-

praktijk realiseren en tegelijkertijd uw portemonnee sparen.  

Ook begeleiden wij u bij de financiering van uw apparatuur  

en verbouwing. U heeft de keuze uit afbetaling in termijnen, 

financiële en operationele lease, huur of een combinatie  

hiervan. De optimale financieringsvorm is mede afhankelijk 

van uw inbreng, uw fiscale positie en de tijds duur dat u de 

apparatuur nodig heeft. Wij berekenen voor u en bekijken 

samen met u financieel en fiscaal de meest aan trekkelijke 

financieringsvorm en beschikken over aantrekkelijke  

arrangementen bij diverse banken. Door onze ervaring en 

netwerk heeft u zo de keuze uit meerdere financierings 

vormen en financiers. Indien gewenst ondersteunen wij u  

bij het opstellen van uw business plan en vergezellen u in  

de gesprekken met financiële instellingen. Zo kunnen wij  

uw financiële mogelijkheden optimaliseren en tegelijkertijd  

uw portemonnee sparen.

Praktijk:  Nelly Mols. 

Vakdierenarts kleine huisdieren

Plaats: Turnhout

Dierenarts: Dierenarts Nelly Mols

Website: www.nellymols.be

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.



8 9

UD-Vet | www.ud-vet.be, www.ud-vet.nl | info@ud-vet.be, info@ud-vet.nl | +31 (0)30 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht

Praktijk:  

Dierenartsenpraktijk Zavelberg

Plaats: Landen

Dierenarts: Dana Dunon

Website: www.dapzavelberg.com

Praktijk:   Hugo

Plaats: Zwanenburg

Team: Talitha Grotens, Kevin van 

Gaalen, Ilona Bontekoning en  

Renske Miedema 

Website: www.hugo-verwijskliniek.nl

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

OUTLET UITVERKOOP!
Spaart het milieu en uw portemonnee

ud-vet.nl/next-life-occasion-center

Advertentie
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Röntgen en C
T

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Met het geheel nieuwe UD-Vet DR rontgensysteem wordt de 

overstap van indirecte naar directe rontgen veel aantrekkelijker. 

Dit systeem beschikt over alle specificaties die gewenst zijn voor 

optimaal gebruik binnen uw praktijk. 

UD-VET DR volledig geïntegreerd rontgensysteem!

   Het allround systeem voor direct röntgen
   Aansluitbaar op netspanning
   Zeer hoogwaardig paneel
   Uiterst compact systeem
   Eenvoudig te bedienen software

NIEUW IN HET ASSORTIMENT

VANAF € 567 P/MND

VAN € 33.995

Geheel nieuw binnen het assortiment van UD-Vet is de volledig 

geïntegreerde DR oplossing voor de gezelschapsdierenpraktijk, 

De AMADEO VDR MINI. Het systeem is speciaal ontworpen voor 

de gezelschapsdierenpraktijk en kan gewoon op de normale 

netspanning aangesloten worden. Er hoeven geen extra stroom-

voorzieningen getroffen te worden in de vorm van krachtstroom. 

De tafel is standaard voorzien van een zogenaamd “4way 

floating table top” wat de positionering van uw patiënten in hoge 

mate vereenvoudigd. Door het compacte ontwerp is het mogelijk 

het systeem in nagenoeg iedere ruimte te plaatsen. Er zijn  

2 varianten verkrijgbaar van de AMADEO VDR MINI welke u 

hieronder kunt vinden;

Vele uitvoeringen beschikbaar. Inclusief Dicom PACS DX-R 

software en alle gangbare veterinaire meetpakketten 

zoals HD, TPLO, TTA en VHS. Naast de Amadeo VDR Mini is 

er nu ook leverbaar de Amadeo VDR met zéér krachtige 

röntgenbron en gemotoriseerde zwenktafel. Ook hiervoor 

kunt u kiezen uit 2 verschillende DR panels afhankelijk 

van uw wensen en uiteraard uw budget. Laat u adviseren 

door één van onze accountmanagers.

 Hoogfrequente generator                                                                                                        

 32 kW voor netspanning 230 V                                                                                               

 kV bereik van 40 – 125 kV                                                                                                          

 mA bereik van 50 – 400 mA                                                                                                      

 maximaal 320 mAs                                                                                                                       

 Perkin-Elmer DR panel 43 x 43 cm                                                                                                          

 CsI scintillator voor perfecte beeldkwaliteit                                                                      

 Opname-oppervlak 43,2 x 43,2 cm                                                                                         

 Pixelgrootte 100 µm                                                                                                                     

 Pixelmatrix 4320 (h) x 4320 (v) pixel    

Amadeo V-DR Mini  
met 17x17” CsI detector  

 Hoogfrequente generator                                                                                                        

 32 kW voor netspanning 230 V                                                                                               

 kV bereik van 40 – 125 kV                                                                                                          

 mA bereik van 50 – 400 mA                                                                                                      

 maximaal 320 mAs                                                                                                                       

 XenOR DR panel 35 x 43cm                                                                                                          

  CsI scintillator voor  

perfecte beeldkwaliteit

  Opname-oppervlak  

43,3 x 35,5 cm

 Pixelgrootte 154 µm                                                                                                                     

  Pixelmatrix  

2816 (h) x 2304 (h)   

Amadeo V-DR Mini 
met 14x17” Csi detector

INFORMEER NAAR DE PRIJS  
EN MOGELIJKHEDEN

Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!

LAAGSTEPRIJSGARANTIE
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Al meer dan 25 jaar houdt het Duitse bedrijf O&R technologies 

(Oehm und Rehbein) zich bezig met digitale röntgensystemen 

voor zowel de veterinaire als humane markt. 

13

Röntgen en C
T

Uit de praktijk!
Als dierenarts in een gemengde praktijk heb ik met de 

Leonardo Nano een systeem dat handig en vlot werkt, 

zowel in mijn praktijk als in ‘het veld’. De uitmuntende 

beeldkwaliteit en de veterinaire software zijn een troef! 

Nadia Rossel , Dendermonde 

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

STERK IN 
PRIJS VERLAAGD

Hét systeem voor de gemengde praktijk waar zowel  

gezelschapsdieren als paarden behandeld worden.

   XenOR 35CW Csi detector 14 x 17” 

   Actief gebied 35,5 x 43,4 cm (13,9” x 17,0”)

   Pixel pitch 154 µm, Resolutie 2,815 (h) x 2,304 Pixel (v)  

(6.5 million pixel)

   Resolutie 3.3 lp/mm

   Inclusief 2x batterijen en oplader, protection box,  

Dicom PACS remote control en notebook

   Gewicht 3.7 kg 

   36 maanden garantie, 12 maanden op batterij

Leonardo Nano DR systeem 
 

STERK IN 
PRIJS VERLAAGD

UD-Vet introduceert het DR systeem voor de paardenarts  

Leonardo mini. Optimale kwaliteit en gebruiksgemak  

gecombineerd met 36 maanden garantie!!

Met het Divario CR digitale ontwikkelsysteem heeft u het  

neusje van de zalm als het gaat om indirecte ontwikkelaars.  

Het systeem maakt gebruik van dezelfde DicomPACS DRX 

software als de directe röntgensystemen (DR) wat een  

upgrade naar DR in de toekomst vereenvoudigt.

   Resolutie tot 10 LP/mm

   Afmeting 56.0 x 54.0 x 39.2 cm (LxBxH)

   Inclusief Dicom PACS DR-X software

   Exclusief computer

Divario CR-T2 systeem VERLENG DE LEVENSDUUR VAN UW APPARATUUR  
MET EEN ONDERHOUDSCONTRACT EN ONTVANG 
EXTRA KORTING!  

Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!

LAAGSTEPRIJSGARANTIE

Leonardo Mini II DR

Veterinaire bestseller, geheel draadloos inclusief robuuste  

transportkoffer, laptop, protectionbox en Dicom PACS DRX software.

    Draadloze besturing en verzending

    Autonomie van 4 uur

    Lichtste en meest compact DR systeem ter wereld (9.5 kg )

    Zeer gebruikersvriendelijk en snel

Dicom PACS DR-X software;

    Gemakkelijke pre-sets

    Positionering advies

    Contrast en en kleur aanpassingen

    Opslag van alle data in de cloud 



14

UD-Vet | www.ud-vet.be, www.ud-vet.nl | info@ud-vet.be, info@ud-vet.nl | +31 (0)30 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht

UDVet presenteert u DR retrofit panels van O&R. Deze kwalitatief 

hoogwaardige panels worden gefabriceerd in Rostock, Duitsland 

en blinken uit in beeldkwaliteit, duurzaamheid en gebruiksvrien-

delijkheid. Het 14x17”retrofit panel past in nagenoeg ieder 

bestaand röntgensysteem en kan dus naadloos geïntegreerd 

worden in uw praktijk. Geen slijtage van de cassettes meer en 

bovendien tijdswinst voor u. Laat u ook overtuigen van de

sublieme beeldkwaliteit en het gemak in gebruik.

Stap nu over van indirecte röntgen (CR)  
naar directe röntgen (DR)!

Uit de praktijk!
Dierenkliniek Kerkelanden in Hilversum, een kliniek met  

4 dierenartsen die onder meer orthopedische- en inter-

nistische ingrepen doet heeft recentelijk geïnvesteerd  

in het nieuwe O&R Medici DR panel.

Er is gekozen voor een 17x17”retrofit panel wat naadloos 

geïntegreerd is in het bestaande röntgensysteem.  

De intuitieve dicomPACS DR-X software die wordt bediend  

door een 23” touchscreen monitor zorgt voor eenvoudige 

bediening en gebruik. Dierenkliniek Kerkelanden werkt  

onder andere samen met de Universiteit Utrecht afdeling 

gezelschapsdieren. Daarnaast krijgt de kliniek complimenten 

over de kwaliteit van de röntgenfoto’s die door Dierenkliniek 

Kerkelanden worden ingezonden.

“Door de verhoogde kwaliteit en snelheid zijn wij in staat 

gesteld onze klanttevredenheid en klantenbinding naar een 

nog hoger niveau te tillen en dat is voor ons het aller 

belangrijkst.”

 

Dierenkliniek Kerkelanden 

LAAGSTEPRIJSGARANTIE Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!
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Röntgen en C
T

O&R Medici 17 x 17”  
wired retrofit panel

O&R Medici 14 x 17”retrofit panel O&R Medici 17x 17”retrofit panel

   Perkin-Elmer Detector panel

   Opnamevlak 43,2 x 43,2 cm

   Pixelgrootte 100 µm

   Oplossend vermogen 5 lp/mm

   Inclusief 24 maanden garantie

   XenOR Detector panel

   Opnamevlak 35,5 x 43,4 cm

   Pixelgrootte 154 µm

   Oplossend vermogen 3.3 lp/mm

   Standaard 36 maanden garantie

   Inclusief DICOM PACS  

software en werkstation

O&R Medici 14 x 17”  
wifi retrofit panel

   Perkin-Elmer Detector panel

   Opnamevlak 35,8 x 43,2 cm

   Pixelgrootte 100 µm

   Oplossend vermogen 5 lp/mm

   Inclusief 24 maanden garantie

   Inclusief DICOM PACS  

software en werkstation

   XenOR Detector panel

   Opnamevlak 43,4 x 43,4 cm

   Pixelgrootte 154 µm

   Grijswaarde 16 bits

   Standaard 36 maanden garantie

   Inclusief DICOM PACS  

software en werkstation

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

Schakel over naar Directe Radiografie (DR)
Wij nemen uw oude ontwikkelaar over!

VERLENG DE LEVENSDUUR 
VAN UW APPARATUUR  
MET EEN ONDERHOUDS
CONTRACT EN ONTVANG 
EXTRA KORTING!  
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Röntgen en C
T

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Carestream Vita CR systemen zijn speciaal ontwikkeld voor

dierenartspraktijken welke op zoek zijn naar compacte en kwalitatief 

hoogwaardige oplossingen. Naast de beste beeldkwaliteit, wordt  

het systeem gekenmerkt door betaalbaarheid en gebruiksgemak.  

Met jarenlang gebruiksplezier als resultaat. Er zijn niet voor niets 

wereldwijd meer dan 15.000 van deze apparaten in gebruik.

   Geschikt voor alle gangbare cassettes
   30 of 45 cassettes per uur
   Inclusief Image Suite V4 software 
   Verschillende metingapplicaties
   Inclusief cassettes en schermen:  

18 x 24 cm, 24 x 30 cm en 35 x 45 cm
   Dentale cassette en desktop  

leverbaar (optioneel)
   Plaatsing zowel horizontaal als verticaal

Vita Flex CR

VETERINAIRE BESTSELLER!

NU TIJDELIJK MET 24 MAANDEN 
FABRIEKSGARANTIE!

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

   Touch screen bediening via geïntegreerde tablet
   Afmeting 150 x 96,5 x 195 cm
   Max. vermogen 30 kw 400 mA - 125 kV @ 100 msec
   Focal spot 0.6 - 1.3 mm
   Afmetingen blad 150 x 65cm 4way floating
   Complete veterinaire database
   Resolutie display 320 x 240 pixels
   kV waarden instelbaar van 40 kV  

tot 125 kV (1 kV stappen)
  Met  DR panel ook als DR systeem inzetbaar

HF Röntgentafel

NU NOG  
KRACHTIGER!

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

UD-Vet is exclusief distributeur van Carestream (voorheen Kodak), 

één van de wereldwijde marktleiders op het gebied van digitale 

röntgensystemen. Met meer dan 100 jaar ervaring, 7000 mede-

werkers en activiteiten in 170 landen staan de producten van 

Carestream voor sublieme beeldkwaliteit in combinatie met een 

ongeëvenaarde gebruiksvriendelijkheid. Na intensieve trainingen 

kunnen de röntgensystemen door UD-Vet worden geïnstalleerd 

en onderhouden zodat u met plezier en gemak vele diagnoses  

en daarop volgende behandelingen kunt verrichten. Hieronder 

presenteren wij u een drietal artikelen van Carestream welke op 

het gebied van kwaliteit, snelheid en prijs geheel aan uw wensen 

zullen voldoen. Neem contact met ons op voor meer informatie, 

het volledige assortiment, een demo in onze showroom of een 

referentiebezoek aan een van uw collega’s.

KOOP NU UW APPARATUUR 
EN BETAAL IN 2021!

Advertentie

Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!

LAAGSTEPRIJSGARANTIE
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Naast draadloze accusystemen  

levert UD-Vet uiteraard ook 220V 

aangedreven röntgensystemen.

19

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Röntgen en C
T

Naast complete allinone digitale röntgensystemen levert UDVet

natuurlijk ook een compleet assortiment losse röntgenbronnen.

Binnen dit assortiment kunt u bijvoorbeeld kiezen voor accu

aangedreven systemen voor gebruik in het veld. Voor meer

stationaire oplossingen kunt u kiezen voor 220V oplossingen.

Ook een combinatie van accu aangedreven en 220V is mogelijk,

neem contact met ons op en we vinden samen met u de best

werkbare oplossing.

   Hybride: het apparaat wordt aangedreven door een interne accu of externe voeding
   Draadloos: daarmee optimaal in het veld te gebruiken
   Max. 400 opnames uit opgeladen accu
   Tevens uitvoerbaar met voetpedaal, meerprijs € 199,-

Hybride draagbare X-ray units

meX+20 BT lite meX+40BT
   90 kV / 20 mA

   mAs bereik 0,4 mAs - 20 mAs

   1.6 kW at 90 kV

   Gewicht 11,2 kg

   Maximaal 550 opnames op volle accu

   100 kV / 35 mA

   mAs bereik 0,4 mAs - 100 mAs

   2,4 kW at 100 kV

   Gewicht 14,2 kg

   Maximaal 650 opnames op volle accu

Naast draadloze accusystemen  

levert UD-Vet uiteraard ook 220V 

aangedreven röntgensystemen.

De TKF röntgentafel met floating table top is een betaalbare 

en flexibele oplossing. Met deze tafel is het mogelijk om uw 

losse röntgenunit aan de arm te monteren, hiermee creëert 

u een grotere flexibiliteit bijvoorbeeld wanneer u een keer 

een patiënt onderweg dient te röntgenen. De tafel is 

geschikt voor montage van iedere portable röntgen unit  

van Medical Econet. Het blad van de tafel is verkrijgbaar in 

2 lengtes namelijk 149 cm en 162 cm. De tafel is geschikt 

voor zowel CR als DR en tevens voor analoge opnames. 

Verlengde versie leverbaar voor € 3.450,-

4-way floating table top TKF röntgentafel

NU VOOR € 2.995,- 

Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!

LAAGSTEPRIJSGARANTIE

STERK IN 

PRIJS VERLAAGD

meX+40 meX+100
   100 kV / 35 mA

   mAs bereik 0,4 mAs - 100 mAs

   2,4 kW at 80 kV

   Gewicht 12,8 kg

   100 kV / 100 mA

   mAs bereik 0,1 mAs - 100 mAs

   5,0 kW at 100 kV

   Gewicht 19,6 kg
STERK IN 

PRIJS VERLAAGD

   Lichtgewicht, compact  
en duurzaam

   HF technology
   Uitgerust met hand-

bediende control functies
   Auto distance control 

door dual laser
   Universele units voor 

gezelschapsdieren en 
paard

PXP-serie

VERLENG DE LEVENSDUUR VAN UW APPARATUUR  
MET EEN ONDERHOUDSCONTRACT EN ONTVANG 
EXTRA KORTING!  

NU VOOR € 8.799,- NU VOOR € 7.550,- NU VOOR € 9.250,- NU VOOR € 7.450,- 
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UDVet is distributeur van de Siemens CT apparatuur in de Benelux 

voor de veterinaire markt. Siemens introduceert al decennia lang 

baanbrekende CT-producten en -technologieën en staat   bekend 

als innovatief op dit gebied. Ze onderscheiden zich door innovatief 

te zijn op het gebied van kunstmatige intelligentie, lage stralings-

dosis, workflowoptimalisatie en beeldkwaliteit. Hiermee loopt 

Siemens voorop in de ontwikkeling van CT- producten. Mocht  

u besluiten om de Siemens Somatom go.Now aan te schaffen,  

dan wordt de eerste 10 jaar all-in onderhoud verricht door 

gecertificeerde technici en krijgt u automatisch gratis software 

updates. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw 

accountmanager.

Siemens Somatom go.Now scanner
UDVet introduceert het volledig nieuwe Siemens Somotom go.Now CTsysteem op de veterinaire 
markt in de Benelux. De Siemens Somatom.go Now kenmerkt zich door:

  De kleine benodigde plaatsingsruimte: slechts 12m2

   Het lage stroomverbruik
  Geïntegreerde dosisreductietechnologieën
   Gebouwd rond de behoeften van patiënten en clinici
   Een grote gantry van 78 cm en is daardoor geschikt voor al uw patiënten
   Het gebruiksgemak waardoor u makkelijk vertrouwd raakt met de werking van het systeem
   Geavanceerde technologieën zorgen voor optimale patiëntveiligheid, versnelde klinische 

besluitvorming en verbeterde workflowefficiëntie
   Turn-key realisatie en benodigde faciliteiten door UD-Vet
   Eerste lijns ondersteuning door UD-Vet
   Meerdere servicelevels en abonnementen beschikbaar 

Voor meer informatie, neem dan contact op met uw accountmanager. Zij helpen u graag verder!

NU VANAF € 159.000,- 
€ 2953,15 per maand (60 maanden) 

€ 147,65 per werkdag (60 maanden) 

Kopen of leasen mogelijk tegen aantrekkelijke  
voorwaarden. Rendabel vanaf 2 à 3 opnames per week
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Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Röntgen en C
T

Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!

LAAGSTEPRIJSGARANTIE

U BETAALT PER AFBEELDING! 
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Al meer dan 20 jaar is het bedrijf QR NewTom actief in de 

medische wereld en richt zich voornamelijk op de beeldvormende 

(3D) diagnostiek binnen de dentale en orthopedische wereld. Met 

de introductie van de Cone Beam Computed Tomograph (CBCT) 

NewTom 5G XL VET is nu ook de toetreding tot de veterinaire markt 

een feit. UDVet presenteert u met trots deze stateoftheart CT 

scanner die qua beeldkwaliteit zijn gelijke niet kent. Daarnaast is 

het apparaat in tegenstelling tot conventionele CT scanners in

nagenoeg iedere veterinaire praktijk te plaatsen. De NewTom 5G 

XL VET neemt minder ruimte in, kan rechtstreeks op het reguliere 

elektriciteitsnet worden aangesloten, stelt minder eisen aan de 

vloersterkte en aan loodbescherming in wanden. Kortom, een 

besparing van vele tienduizenden euro’s aan verbouwingskosten. 

Tegelijkertijd biedt de Cone Beam technologie de beste beeld

kwaliteit en de laagst mogelijke exploitatiekosten. Nieuw geleverd 

inclusief 5 jaar fabrieksgarantie!

QR NewTom 5G XL VET
Andere voordelen ten opzichte van conventionele CT systemen zijn daarnaast:

   De beste beeldkwaliteit   
   Eenvoudige bediening en optimaal gebruikersgemak 
   Inclusief praktijkontwerp en evt verbouwing 
   Vergunningsaanvraag en KEW 
   Beeldanalyse door gecertificeerde medici
   Lagere stralingsdosis
   Lagere costs of ownership
   Langere garantie
   Goedkopere servicecontracten mogelijk
   Leasing mogelijk via meerdere partijen
   Slechts 15m2 benodigd voor plaatsing
   Direct aan te sluiten op de netspanning
   Gebruiksvriendelijk acquisitiesoftware
   Inmiddels is de QR NewTom 5G XL Vet naar volle tevredenheid geplaatst in een aantal 

vooraanstaande praktijken binnen de Benelux en u bent dan ook van harte uitgenodigd 
voor een referentiebezoek.

Kopen of leasen mogelijk tegen 
aantrekkelijke voorwaarden. 

Rendabel vanaf 2 à 3 opnames 
per week.
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Röntgen en C
T

INFORMEER NAAR DE PRIJS EN MOGELIJKHEDEN  
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!

LAAGSTEPRIJSGARANTIE

MOBIELE DIEREN CTSCAN
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M
RI
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Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!

LAAGSTEPRIJSGARANTIE

INFORMEER NAAR DE PRIJS EN MOGELIJKHEDEN  
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

INFORMEER NAAR DE PRIJS EN MOGELIJKHEDEN  
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

UDVet exclusief distributeur van Esaote voor de gezelschaps-

dierenarts in Nederland en Vlaanderen. Esaote is ‘de’ pionier in 

MRI op veterinair gebied. We zijn meer dan 30 jaar marktleider en 

voorkeursleverancier voor veel veterinaire praktijken, klinieken en 

onderzoekscentra, maar ook voor dierentuinen en dierenartsen.

Het aanbieden van een perfect product in termen van kwaliteit, 

functionaliteit, prijs, service en opleiding, gecombineerd met een 

diep inzicht in de behoeften van de dierenartsen, garandeert onze 

toppositie op de markt voor diergeneeskunde.

O-scan equine: High Performance MRI

   Omvat een uitmuntende beeldvorming van voet-, koot,  
kogel, carpus en tarsusgebieden van paarden

   De uitermate nauwkeurige beeldvorming zorgt voor  
een optimale diagnose

   De beeldkwaliteit is vergelijkbaar met 1.5T-systemen
   Open permanente magneet
   laag stroomverbruik
   Complete set speciale spoelen

   Complete set speciale  
geoptimaliseerde spoelen

   Speciale software, volledige set  
vooraf gedefinieerde sequenties en 
protocollen voor veterinair gebruik

   Hoge beeldkwaliteit
   Naast de standaard patiënten tafel 

beschikbaar uit te breiden met een 
verplaatsbare tafel voor paarden

   Real-time imaging tool voor snelle 
positionering van dieren

    Slechts 19m2 nodig voor installatie
   Laag stroomverbruik

Vet-MR GRANDE
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Praktijk:  Dierentandarts Linda

Plaats: Bergeijk, NL

Dierenarts: Dierenarts Linda Gielen

Website: 

www.dierentandheelkunde-bergeijk.nl

UD-Vet | www.ud-vet.be, www.ud-vet.nl | info@ud-vet.be, info@ud-vet.nl | +31 (0)30 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht
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Praktijk: Anicure

Plaats: Rijswijk

Dierenarts: Drs. R. Kermani

Website: www.mijndierenkliniek.nl

Architect:  UD-vet i.s.m.  

Partout Design

Praktijk:  Vet’ exotics

Plaats: Liège

Dierenarts: mevrouw Dr. H. Deflers 

en meneer Dr. F. Gandar

Website: www.vetexotics.be

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
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De CR7 Vet fosforplaat scanner van IM3 maakt uw diagnostiek sneller 

en bovendien accurater. Door de verschillende maten opslagfolies 

kunt u vrijwel alle patiënten behandelen; van cavia tot sint-bernard. 

Uitlezen en wisselen en opnieuw gebruiksklaar  

maken gaat in één stap van slecht 6 seconden.

   Folieformaten 0 t/m 5
   Effectieve resolutie 24 LP/MM
   Gewicht 6,5 kg
   Afmetingen 226 x 234 x 243 mm

IM3 dentale röntgenscanner CR7
De benchmark als het gaat om dentale beeldvorming

29

Ook leverbaar als statiefmodel

Röntgen en C
T

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Met size 5 image plate

Compleet röntgenologisch overzicht  
van het gebit in zes opnamen

45° 55° 45° 45° 55° 45°

Intra-orale röntgensystemen
Klaar voor een heldere analyse

Satelec X-mind Unity RXDC HyperShere

RXDC eXTend

Focal spot 0.4mm. ACE Technologie, tot 

50% minder straling. 60/65/70kV.

DC röntgensysteem met 360 graden 

elektrische rotatie, focal spot van 0.4 mm, 

intuïtieve infrarood afstands bediening  

met grote display, Multi-Mode automatische 

instelling per patiënt en behandeling.

DC röntgensysteem, focal spot van 0.4 mm, intuïtieve infrarood 

afstandsbediening met grote display. MultiMode zorgt voor 

volledig automatisch instelling per behand eling en patiënt.

NU VOOR € 3.495,- 

VAN € 4.575,-

NU VOOR € 3.395,- 

VAN € 5.390,-

NU VOOR € 2.995,- 

VAN € 4.390,-

Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!

LAAGSTEPRIJSGARANTIE

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS



30

UD-Vet | www.ud-vet.be, www.ud-vet.nl | info@ud-vet.be, info@ud-vet.nl | +31 (0)30 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht

31

Echografie

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

UDVet is exclusief distributeur van Esaote MyLabechografie

apparatuur in de Benelux. Esaote heeft reeds 40 jaar ervaring in de 

ontwikkeling en productie van echoapparatuur. Op basis van zijn 

ervaring heeft Esaote een leidende marktpositie in de Benelux en 

is de enige aanbieder van echoapparatuur die speciaal ontwikkeld 

is voor de veterinaire markt. Alle modellen zijn voorzien van 

specifiek ontwikkelde applicatietoepassingen voor dierenartsen. 

Daarnaast beschikken verschillende toestellen over speciaal 

ontworpen behuizing waardoor jarenlang hygiënisch, stoot en 

krasvast werken gewaarborgd wordt. UD-Vet biedt de beste service 

met applicatiespecialisten, uitgebreide opleidingsmogelijkheden  

en garantie. Daarnaast beschikt UDVet over flexibele inruil, 

upgrade-, en leasemogelijkheden.

MyLab X8
  Geschikt voor PREMIUM cardiale en PREMIUM  abdominale 

echografie, uitermate geschikt voor de veterinaire door de 

uitmuntende prijs/kwaliteit verhouding.

  24 inch, volledige HD BARCO™ breedbeeld LCD monitor 

(optioneel)

  Het gemakkelijkste bestuurbare echosysteem op de markt

  Uitgebreide en draadloze connectiviteitsmogelijkheden

  Ingebouwde batterij waardoor men continue kan scannen

  Uitgebreide probe portfolio met nieuwe Single-Crystal 

Cardiale en Abdominale IQ-probes side-by-side met 

real-time ultrasound.

   Optimale workflow, gebruiksgemak en  

diagnostische zekerheid dankzij een nieuw  

besturingsplatform, zeroclick automatisering  

en 15 sec opstarttijd

VRAAG NAAR DE 
SPECIALE AANBIEDING!

IMAGING EXPERT’S CHOICE

MyLab 9
  Geschikt voor PREMIUM cardiale en PREMIUM   

abdominale echografie

  24 inch, volledige HD BARCO™ breedbeeld  

LCD monitor (optioneel)

  Het gemakkelijkste bestuurbare echosysteem  

op de markt

  Uitgebreide en draadloze connectiviteit s

mogelijkheden

  PREMIUM efficiëntie met Virtual Navigator; plaats CT, 

MRI, PET beelden side-by-side met real-time Ultrasound

  Uitgebreide probe portfolio met  

nieuwe Single-Crystal Cardiale en  

Abdominale IQ-probes side-by-side  

met real-time ultrasound.

VRAAG NAAR DE 
SPECIALE AANBIEDING!

IMAGING EXPERT’S CHOICE

Volledig nieuwe generatie Esaote  
MyLab echografiesystemen!

MyLab X7 
  Geschikt voor 2e lijns cardiale en 2e lijns  

abdominale echografie 

  21 inch breedbeeld LCD monitor

  Uitmuntende workflow met snelle opstarttijd,  

Zero-click technology en full-screen modus

  Uitgebreid probe portfolio met nieuwe  

Single Crystal Cardiale en Abdominale probes

  Europese kwaliteit en ergonomisch 

Italiaans design

 Plus alle standaard opties

VRAAG NAAR DE 
SPECIALE AANBIEDING!

IMAGING EXPERT’S CHOICE

Nieuwe generatie
Ook deze toestellen behoren tot de nieuwste generatie 

echografietoestellen. Alle hardware is op het toestel 

aanwezig, opties kunnen door middel van codes 

geactiveerd worden. Daarnaast beschikken al deze 

toestellen over een eenvoudige bediening door een 

groot HD touch screen en een LCD monitor. Het 

exporteren van gemaakte echobeelden kan via USB of 

via estreaming rechstreeks op uw tablet.  Dit maakt het 

mogelijk om de beelden ook nog op een computer te 

bekijken en te beoordelen. De MyLab X7 en de MyLab 

Omega blinken met name uit in de cardiologie echo-

grafie, hebben een uitstekende dopplergevoeligheid  

en laten de beste penetratie zien ten opzichte van 

andere toestellen. 

Standaard opties:

 High-End echosysteem

 Conform de hoogste medische standaarden

  Uitgebreide en draadloze connectiviteits

mogelijkheden, met MyLab™Desk evo software, 

MyLab™Tablet en eStreaming

  Optimale workflow, gebruiksgemak en  

diagnostische zekerheid dankzij een nieuw 

besturingsplatform, zeroclick automatisering 

en 15 sec opstarttijd

  De beste dienst na verkoop in de BENELUX 

inclusief garantie, service door applicatie 

specialisten en uitgebreide opleiding s-

mogelijkheden

  Flexibele inruil/upgrade mogelijkheden en  

lease of renting formules

Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!

LAAGSTEPRIJSGARANTIE

   Draagbaar, geschikt voor 2e lijns cardiale en  

2e lijns abdominale echografie 

   15,6 inch pivoterend breedbeeld LCD monitor

   Robuust mobiel echosysteem met batterij,  

twee transducer connectoren, en een  

variatie aan probe’s voor verschillende 

werkomgevingen

  Uitgebreid probe portfolio met  nieuwe  

Single Crystal Cardiale en Abdominale probes

MyLab Omega

VRAAG NAAR DE 
SPECIALE AANBIEDING!

IMAGING EXPERT’S CHOICE
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Echografie

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Volledig nieuwe generatie Esaote  
MyLab echografiesystemen!

MyLab X5 
   Geschikt voor 2e lijns abdominale  

echografie en cardiale echografie 

   21 inch breedbeeld LCD monitor

  Europese kwaliteit en ergonomisch  

Italiaans design

 Plus alle standaard opties

X5 en Sigma
Deze toestellen behoren tot de nieuwste generatie  

echo grafietoestellen. Alle hardware is op het toestel 

aanwezig, opties kunnen door middel van codes  

geactiveerd worden. Het exporteren van gemaakte 

echobeelden kan via USB of via estreaming rechstreeks 

op uw tablet. Dit maakt het mogelijk om de beelden 

ook nog op een computer te bekijken en te beoordelen. 

Door de nieuwste technologie geven deze toestellen 

een ongekende beeldkwaliteit, zowel voor de 

 abdominale als voor de cardiale echografie.

Standaard opties:

 Conform de hoogste medische standaarden

  Uitgebreide en draadloze connectiviteitsmogelijk-

heden, met MyLab™Desk evo software, 

MyLab™Tablet en eStreaming

  Optimale workflow, gebruiksgemak en  

diagnostische zekerheid dankzij een nieuw 

besturingsplatform, zeroclick automatisering  

en 15 sec opstarttijd

   De beste dienst na verkoop in de BENELUX 

inclusief garantie, service door applicatie 

specialisten en uitgebreide opleidings-

mogelijkheden

   Flexibele inruil/upgrade mogelijkheden en 

 lease of renting formules

MyLab Sigma
  Draagbaar, geschikt voor 2e lijns abdominale echografie en 

cardiale echografie 

  15,6 inch pivoterend breedbeeld LCD monitor

  Robuust mobiel echosysteem met batterij, twee transducer 

connectoren, en een variatie aan probes voor verschillende 

werkomgevingen

 Europese kwaliteit en ergonomisch Italiaans design

VETERINAIRE BESTSELLER!

VETERINARIAN’S CHOICE

VETERINAIRE BESTSELLER!

VRAAG NAAR DE 
SPECIALE AANBIEDING!

VRAAG NAAR DE 
SPECIALE AANBIEDING!

Opleidingsprogramma 2020

UD-Vet organiseert ook in 2020 in samenwerking 

met Esaote en NeoAnimalia verschillende 

geaccrediteerde opleidingen op het gebied van 

echografie. Tijdens deze opleidingen wordt u 

bijgeschoold door specialisten binnen hun 

vakgebied. Het volgen van deze opleidingen biedt 

u de mogelijkheid om uw echografietoestel 

optimaal te gebruiken. 

Meer informatie over de actuele opleidingen  

kunt u vinden op onze website: 

www.ud-vet.nl/service-diensten/opleiding-

en-en-trainingen/

Standaard opties MyLabOne:

  Compact, draagbaar systeem  

(6 kg inclusief batterij)

 Volledig digitale beeldvorming

  31 cm touchscreen, voor zowel  

beeldvorming als bediening

 Geïntegreerde batterij

 Veterinaire meetpakketten

 XView

 Standaard twee USBpoorten

MyLabOne

MyLab Delta
 Hét echosysteem voor de paardendierenarts!

 Draagbaar toestel

 13,3” LCD monitor met krasbestendig Gorilla Glas

  Twee transducerconnectoren die aan de  

achterzijde van het toestel zijn weggewerkt 

 Splash-proof, afwasbaar keyboard

  Optioneel; werken op accu

 Plus alle standaard opties

VETERINARIAN’S CHOICE

Hier slechts een kleine greep uit het grote assortiment 

van Esaote iQprobes. De probes voldoen aan strenge 

kwaliteitsnormen en met de ultramoderne technologie 

zijn ze geschikt voor een groot aantal toepassingen.

  Uitstekende beeldvorming

  Zijn licht van gewicht

  Vermindert musculoskeletale  

belasting tot 70%

iQProbes

Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!

LAAGSTEPRIJSGARANTIE

VRAAG NAAR DE 
SPECIALE AANBIEDING!

VRAAG NAAR DE 
SPECIALE AANBIEDING!



UD-Vet | www.ud-vet.be, www.ud-vet.nl | info@ud-vet.be, info@ud-vet.nl | +31 (0)30 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht

34 35

D
entaal

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

IM3 is wereldwijd marktleider op het gebied van dentale behandelapparatuur 

voor gezelschapsdieren. Met meer dan 25 jaar ervaring blinken de IM3 dentale 

units uit in kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid.

 IM3 GS Deluxe LED uitgevoerd met:
   Olievrije, stille compressor
   LED 360˚ swivel handstuk
   Low speed handstuk
   3-weg spuitstuk
   Dubbel flessensysteem

IM3 pro 2000

IM3 dentale behandelunit
Krachtig, stil en betrouwbaar 

NU VOOR € 4.695,- 

VAN €  5.078,95

VETERINAIRE BESTSELLER!

L7300

De IM3 start dentale unit biedt 

u betrouwbare kwaliteit tegen 

een zeer interessante prijs. 

Voorzien van een compressor, 

high-speed handstuk, 

low-speed handstuk en een 

3-weg spuitstuk.

IM3 Start unit

NU VANAF € 2.995,- NU VANAF € 6.695,- 

Met de IM3 Pro 2000 heeft u 

de meest complete dentale 

behandelunit in het 

assortiment van IM3. 

Standaard voorzien van 

high-speed handstuk met LED 

verlichting, low-speed 

handstuk, afzuiging, extra 

verlichting, water- licht- en 

misthandstuk en silent 

hurricane compressor.

IM3 Pro S Dental Cart
Met de state of the art dentale unit van IM3 tilt de tandheelkundige professional de tandheelkundige behandelingen naar een 

heel ander niveau. Deze unit is geheel naar uw wensen te configureren om voor u de optimale werksituatie te realiseren. 

De PRO S wordt standaard voorzien van de volgende zaken:
   Electrische, regelbare en  watergekoelde low-speed motor
   6-gats high-speed aansluiting
   LED Piezo scaler
   3-weg meerfunctiespuit
   Regelbaar voetpedaal
   Uithardingslamp (optioneel)
   Afzuiging (optioneel)
   Pomp voor toevoer steriel water (optioneel)
   Tevens verkrijgbaar als wandbevestiging

VANAF € 9.995,- 

INTRODUCTIEPRIJS

Piezo P6 Scaler  
Compact en betaalbaar.

Nu ook verkrijgbaar met LED 

verlichting!

Vet-Tome
De Vet-Tome vereenvoudigd het 

verwijderen van tandelementen door 

een extreem precieze extractie met 

nauwelijks tot  

geen alveolair  

botverlies.

NU VOOR € 2.450,- NU VOOR € 528,- 

VAN € 799,-

Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!

LAAGSTEPRIJSGARANTIE

IM3 Scaler 42-12
Geschikt voor periodentale pockets 

tot 13 mm diep!

NU VOOR € 1.615,- 

VAN € 1.995,-
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Met trots presenteert UD-Vet u ons uitgebreide assortiment 

laserapparatuur van Companion en Gigaa laser. 

De Companion lasers zijn reeds over de gehele wereld in gebruik 

en blinken uit in gebruiksgemak maar bovenal resultaat! Door de 

eenvoudige touchscreen bediening kiest u als vanzelf het juiste 

behandelingsprotocol waardoor zelfs de assistenten in uw praktijk 

de behandeling kunnen uitvoeren.

Hieronder presenteren wij u 2 verschillende apparaten. UD-Vet 

heeft een breed gamma aan lasersystemen. Voor een geheel 

vrijblijvende demonstratie of meer informatie kunt u contact 

opnemen met onze accountmanagers.

De CTX combineert geavanceerde functies met een vernieuwde 

aanpak van dosering die u een ongeëvenaard niveau van 

veelzijdigheid en controle geeft over uw behandelingen. De CTX 

biedt doseringsoplossingen voor de nieuwe, wat meer ervaren 

en geavanceerde gebruiker. Een highdefinition gebruikersinter-

face biedt een superieur gebruiksgemak. Laat u ook overtuigen!

   Laser type: Class IV, Solid StateLaser 

   Golflengte: 980/810 nm

   Laserpower: 0.5W to 15W

   Programma’s: CW or Pulsed

    Richtstraal: 650 nm, 4.5 mW

Companion Laser CTX

37

Endoscopie

Uit de praktijk!

Voorbeeld A 

10 jaar oude gecastreerde reu, kruising, 16 kg. 

Probleem:  

Otitis externa sinistra, cytologie gaf bacteriën en gisten. 

Behandeling: Lasertherapie: 1dd gedurende twee 

opeen volgende dagen behandelingen gehad.  

Naast de laser behandeling was een adequate topicale 

behandeling gestart. 

Voorbeeld B 

Gecastreerde teef van onbekende leeftijd, kruising. 

Probleem: Fractuur van de radius en ulna.

Therapie: Externe fixatie, chirurgie was om financiële 

redenen geen optie.

Resultaat: Vier weken later was de fractuur nog niet  

geheeld en kon de poot niet belast worden.

Extra therapie: Lasertherapie: 2x per week behandeld,  

gedurende vijf weken. 

Resultaat: Na vijf weken kon de poot weer belast worden. 

T=0. Breuk bij binnenkomst.

T=4 weken. 4 weken na start externe fixatie.

T=9 weken. 5 weken na start laserbehandeling.

Voorbeeld C
9 jaar oude vrouwelijk gecastreerde Pit Bull “Honey” 

Achtergrond: Honey was weggelopen en later terug 

gevonden met een grote wond op haar linker flank.  

Bij de dierenarts was de wond opgefrist. Op dag 5 en  

9 moest Honey weer onder anesthesie om de wond 

nogmaals op te schonen. Op dag 10 was besloten te 

starten met lasertherapie om de wondgenezing te 

bevorderen.  

Diagnose bij binnenkomst: Grote cutane necrotiseren-

de wond op de linkerflank, waar de fascia en opper

vlakkige spieren bij betrokken waren.

Laserbehandeling: 1 maal daags behandeld gedurende 

de eerste 10 dagen, daarna langzaam afgebouwd.  

In totaal had Honey 30 behandelingen gehad verdeeld 

over 80 dagen. 

 Overige behandelingen: antibiotica, NSAID en  

dagelijkse bandage wissel de eerste 10 dagen.

VRAAG NAAR REFERENTIES

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!

LAAGSTEPRIJSGARANTIE

Therapeutische en chirurgische lasers 
voor KHD en paard vanaf € 5.900,- tot 

€ 18.900,- Vraag om advies en de 
uitgebreide mogelijkheden bij onze 

accountmanagers.

De Velas II AB is een veelzijdig inzetbare klasse IV 

diodelaser. De laser beschikt over 2 verschillende 

golflengtes. U kunt op deze manier de meest oppervlak-

kige wond tot aan de diepste artrose de baas. Daarnaast 

beschikt de Velas over verschillende accessoires en 

handstukken van 30 mm tot een 2.5 mm spot size. Deze 

zijn speciaal voor acupunctuur, maar kunnen ook gebruikt 

worden als dentaal handstuk. 

   Laser type: KLasse IV, Solid State diode laser

   Golflengte: 810/980 max output single wave  

15 watt dual wave 30 watt

   Laserpower: Instelbaar van 0.5W tot 30W max

   Zowel continu als gepulseerde output mogelijk

   Pulsduur 10us-3s/10ms-3s

   Ratio 0.2Hz50KHz /0.2Hz50Hz

   Richtstraal rood licht 635 nm <5mw

GIGAA Velas II AB Laser



UD-Vet | www.ud-vet.be, www.ud-vet.nl | info@ud-vet.be, info@ud-vet.nl | +31 (0)30 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht

38

Endoscopie

39

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Nieuw in het assortiment van UD-Vet
Dr. Fritz endoscopiesystemen
Sinds vele jaren is de Duitse fabrikant Dr. Fritz actief in de veteri-

naire markt op het gebied van endoscopie. De productrange reikt 

van systemen voor kleine huisdieren tot paarden en zelfs rundvee. 

Kwaliteit en betrouwbaarheid staan uiteraard ook bij Dr. Fritz hoog 

in het vaandel. UDVet is dan ook trots dat Dr. Fritz in het portfolio 

kan opgenomen worden. Van rhinoscopie tot bronchoscopie en 

zelf de laparoscopische behandeling van de lebmaagdislocatie bij 

runderen, wij kunnen u adviseren. Neem voor meer informatie 

contact op met één van uw accountmanagers.

Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!

LAAGSTEPRIJSGARANTIE
Geheel vernieuwd in het assortiment van UD-vet is het  

laparoscopiesysteem van Dr. Fritz. Dit state of the art systeem 

bevat alle onderdelen die u in uw dagelijkse praktijk nodig heeft 

om succesvol en effectief te kunnen opereren. Het systeem  

bevat onder andere;

   Videowagen

   LED lichtbron met geïntegreerde camera

   Co2 insufflator

   Electrochirurgie

   Optiek (keuze uit 0 of 30 graden)

   Werkkanalen 5 en 10mm met safety trocar

   Diverse paktangen

Informeer bij één van uw accountmanagers  

naar de mogelijkheden.

INTRODUCTIEPRIJS

NU VANAF € 20.995-VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS
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Praktijk:  Anicura Hoofddorp

Plaats: Hoofddorp

Diverse dierenartsen zijn hier 

werkzaam.

Website:  www.anicura.nl/ 

anicura-hoofddorp-ijweg

Praktijk:  Saskia Wouters

Plaats: Alsemberg BE

Dierenarts: Saskia Wouters

Website: www.dierenarts-beersel.be

41
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Reiniging

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

De universele oplossing 

voor de dieren arts -

praktijk met 17  

programma’s

Wasmachine Smartbiz 

PWM 300 LP DP en 

Droger warmtepomp 

Smartbiz PDR 300 HP 

Dryplus actieve droging: 

geïntegreerde  

heteluchtdroging  

bij een breedte  

van slechts 60 cm

Sterilisatie en reiniging
De nieuwe vorm in reiniging en desinfectie

Miele PG 8592 Miele  PG 8582 Miele wasmachine  
en droger

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

VAN € 5.984,- VAN € 9.236,-

NU VOOR € 4.950,- 

VAN € 5.950,-

NU VOOR € 4.450,- 

VAN € 5.950,-

De nieuwe generatie thermodesinfectoren brengt betere 

 hygiëne, meer capaciteit en meer zekerheid. Ze staan voor 

kwaliteit en hebben een moderne vormgeving. De verschillende 

thermodesinfectoren bieden flexibele systeemoplossingen voor 

de machinale reiniging en thermische desinfectie van medische 

instrumenten en toebehoren.

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

Castellini autoclaaf 
C22 platinum

Castellini autoclaaf 
C22 plus

Castellini autoclaaf 
C22
Beschikt over 5 laden, is 
eenvoudig te installeren en 
in gebruik.

Door de touchscreen interface wordt 
het sterilisatieproces overzichtelijker 
en efficiënter  
gemaakt.

In tegenstelling tot de traditionele 
sterilisatoren heeft de C22 platinum  
geen externe wateraansluiting nodig  
voor de behandeling  
van leidingwater. 

Ultrasoonreiniger  
GS3

NU VOOR € 395,- 

VAN € 495,-

Afmeting 26x16x228cm
Inhoud 3 liter

MELAtherm 10
 Thermodes infector 230V 

of 400V. 

NU VOOR €  6.495,- 

VAN € 7.285,-

Autoclaaf Melag 24 BL+ Melag 23V-S

Voorzien van een ruime keuze aan programma’s.  

Keteldiepte: 60 cm. Geschikt voor al uw instrumentarium 

inclusief holle instrumenten.

Met 3  programma’s met een piek van 121˚of 134˚.  

De 23V-S heeft een voor- en navacuüm.  

Inclusief 2 instrumententrays. 

VETERINAIRE 
BESTSELLER!

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

105 liter capaciteit! 
35 kilo instrumentarium!

Melag Cliniclav 45

Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!

LAAGSTEPRIJSGARANTIE
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Al bijna 70 jaar nemen de operatie en onderzoeklampen van  

Dr. Mach een prominente plek in binnen de dierenartsenpraktijk. 

Het assortiment van Dr. Mach blinkt uit in design, kwaliteit en 

duurzaamheid. Hieronder en hiernaast, presenteren wij u een 

aantal modellen tegen zéér aantrekkelijke prijzen. Alle lampen 

zijn verkrijgbaar als statief, wand en plafondmodel. 

Tevens combinaties mogelijk. Vraag naar de verschillende opties 

bij onze accountmanagers.

Dr. Mach operatie en onderzoeklampen
Duitse kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid

  Ook verkrijgbaar als multicolor

  115.000 LUX

  21 LED’s 

  ≥ 50.000 branduren

  Lichtveld 17 - 28 cm 

  Zéér veel functies

  100.000 / 130.000 LUX

  26 LED’s

  Leverbaar als plafond-, wand- en statiefmodel

  Verkrijgbaar met focus

  Lichtveldgrootte 14-25 cm (alleen focus)

  Ook als FP versie leverbaar met 125.000 LUX 

vanaf € 2.695,-

Operatielamp  
LED 2SC

Operatielamp 
LED 150 (F)

  140.000 LUX

 28 LED’s 

  ≥ 50.000 branduren

  Lichtveld 17 - 28 cm

  Uit te voeren met camera

Operatielamp  
LED 3SC

VETERINAIRE BESTSELLER!

Onderzoeklamp  
LED 130 (F) 

Onderzoeklamp  
LED 120 (F)

  60.000 / 70.000 LUX

  19 LED’s

  ≥ 50.000 branduren

  Lichtveld 14 - 25 cm (alleen focusseer)

 35.000 / 45.000 LUX

  12 LED’s 

  ≥ 50.000 branduren

  Lichtveld 14 - 25 cm (alleen focusseer)

NU OOK ALS PLUSVERSIE MET  

100.000 LUX VANAF € 1.375,

45

Verlichting

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!

LAAGSTEPRIJSGARANTIE

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

Operatielamp LED 3 SC Operatielamp LED 150F
  140.000 LUX   Belichtingssterkte: 100.000 LUX

 28 LED’s    Kleurweergave : 95% daglicht

  ≥ 50.000 branduren   Lichtveld: 14-25cm

  Lichtveld 17 - 28 cm   26 LED’s

  Uit te voeren met camera   Steriliseerbare handgreep

Geheel gemonteerd op een 2-voudige standaardas  

exclusief stelring en montage.  

Plafondhoogte tot 3.00 meter.

Operatielamp Dr. Mach LED 3SC / LED 150F
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Exclusief afgebeelde wielen

Tafels en kooien

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

€ 1.650,- 

€ 1.899,- 

Operatietafels 
Veelzijdig, voordelig, volledig

Onderzoektafel X-line basic Column Line tafel
 

Standard-Line behandeltafel (basic) Operatietafel V-top Ergo Pro

Kwalitatief hoogwaardige behandeltafel van Nederlands 

fabricaat. Leverbaar met elektrische en hydraulische voet-

bediening en nu ook als accuversie. In hoogte verstelbaar  

van 30 cm tot 110 cm. Uitgevoerd met vlak RVS werkblad 

van 130 x 60 cm. 

Geheel vervaardigd uit gezandstraald en gepoedercoat 

metaal. Het RVS blad is 130 bij 60 cm en is standaard aan 

beide zijden voorzien van een monorail.  

De tafel is in hoogte verstelbaar  

van 58 tot 113 cm met  

elektrisch of hydraulisch  

hefsysteem. 

Naast de conventionele onderstellen (schaar of 

comfort) leveren wij u ook de vertrouwde column line 

(x-voet) tafels. 

De ergonomisch 

gevormde voet maakt 

het mogelijk om dicht op 

de tafel te komen zitten 

met bijvoorbeeld een tabouret 

voor optimaal gemak.

De ideale operatietafel voor iedere gezelschapsdieren-

kliniek. Elektrisch in hoogte verstelbaar met een RVS 

blad welke in 2 delen afzonderlijk in een Vpositie gezet 

kan worden. Trendelburg  

en antitrendelburg kantelbaar.  

Hoogte verstelbaar van  

65 cm tot 115 cm. 

€ 3.495,- NU COMPLEET  
VANAF

€ 1.995,- 

van € 2.179,-

NU COMPLEET  
VANAF

LEVERBAAR VANAF

LEVERBAAR VANAF

Meerprijs voetbediening € 200,-
Afgebeelde wielen zijn optioneel.

VETERINAIRE BESTSELLER!

Met onze polyester kooien zijn uw patiënten verzekerd van  

een optimaal verblijf tijdens hun opname. Door het gebruikte 

materiaal, polyester, wat geheel naadloos is, zijn de kooien 

uitermate eenvoudig te reinigen. De kooien onttrekken geen 

warmte aan de patiënten, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld RVS.

   Meerdere combinaties mogelijk 
   Modulaire opbouw 
   Stroompunten, O2 punten en verwarming  

in de kooien leverbaar (allen optioneel)

Opnamekooien Polyester 
Hygiënisch, stil en warm

PER ETAGE € 1.499,- 

UDVet levert als enige veterinaire groothandel in de Benelux 

kant en klare custom-made inloopkooien voor de veterinaire 

praktijk. Naast de bekende polyesther kooien kunt u nu ook 

inloopkooien verkrijgen in iedere gewenste maat. De deuren van 

deze inloopkooien zijn vervaardigd van zéér zware kwaliteit RVS 

en kunnen daarmee tegen een stootje. Desgewenst levert UD-Vet 

u ook de kunststof zijpanelen (35mm dik!) Uiteraard kunt u ook 

kiezen voor gemetselde inloopkooien waarbij wij u de deur 

leveren. De prijs is vanzelfsprekend afhankelijk van de gekozen 

maatvoering. Neem voor meer informatie en een vrijblijvend 

ontwerp contact op met onze accountmanagers.

Kant en klare inloopkooien 
Flexibiliteit in optima forma

LEVERBAAR VANAF

Kooienopstelling bij Diergeneeskundig 
verwijscentrum Dordrecht

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS

Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!

LAAGSTEPRIJSGARANTIE
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Het dierenwelzijn krijgt steeds meer aandacht. De zorg vraagt om 

nieuwe, diervriendelijke oplossingen. In samenwerking met een 

groep dierengeneeskundigen heeft een team van ontwerpers  

een reeks van moderne opnameverblijven ontwikkeld. Onze 

opnameverblijven bieden optimaal comfort aan de dieren en de 

diergeneeskundigen. De verblijven zijn in verschillende maten/

uitvoeringen te leveren, geschikt voor short- en/of longstay.  

Wilt u meer informatie over deze opnameverblijven? Neem dan 

contact op met onze accountmanagers.

   Alle opnameverblijven kunnen optioneel aangestuurd worden met smartbediening. 
Op uw computer, tablet of telefoon kun u middels een app de verlichting, de 
vloerverwarming, de ventilatie en de zuurstoftoevoer regelen. Uiteraard kunt  
u ook kiezen voor mechanische bediening, dus zonder de mogelijkheden die  
de smart bediening biedt.

   Door slimme materiaalkeuze zijn de verblijven stiller dan conventionele verblijven 
waardoor stress en angst voor het dier afneemt.

   Het verblijf is aan de binnenzijde volledig voorzien  
van een 100% waterdichte afwerking met een goed  
afneembaar en hufterproof oppervlak. Deze afwerking  
is tevens elastisch en vrij van oplosmiddelen.  
Hygiënisch en niet schadelijk voor de dieren.

   Ingebouwde vloerverwarming zorgt ervoor dat de  
temperatuur in elk verblijf afzonderlijk geregeld kan 
worden.

   LED-verlichting heeft een dag- en nachtstand en  
kan afzonderlijk van elkaar ingesteld worden.

   Door de afgeronde hoeken heeft vuil geen kans 
om zich te hechten in de hoeken.

Super moderne opnameverblijven
Diervriendelijk en hygiënisch

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS

Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!

LAAGSTEPRIJSGARANTIE

Intensive care box
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Anesthesie
Producten waar je op kunt rekenen

UDVet levert u nu ook kwalitatief zéér hoogwaardige  

anesthesie- en bewakingsapparatuur. Van eenvoudige pulse-

oxymeter tot uitgebreid anesthesie systeem, bij UD-vet bent  

u aan het juiste adres. 

Grote lade en schrijfblad, opberghaken voor uw slangen en accessoires. 

Platform voor monitor en plateau voor uw zuurstof generator. Geïntegreerd 

verdamperblok met flowbuis. Geschikt voor de oude en nieuwe generatie 

verdampers. Incl. O2 by-pass en versgasuitgang. Hervulbaar Sodalime patiënt-

systeem. Lage weerstand, geschikt voor kleine en grote dieren. Eenvoudig 

reinigbaar en bedienbaar. Opstelling maakt gebruik van duurzame materialen. 

   170cm (H) x 42cm (B) x 45cm (D)

   Roestvast staal frame

   4 wielen waarvan 2 geremd

   In hoogte verstelbaar monitor tableau

   Plateau voor zuurstof generator

   Opberglade en ophanghaken voor accessoires

   Rail t.b.v. verdamperblok en flowbuis

   Compleet met cirkelsysteem, TEC5 isofluraanverdamper,  

patiëntslangen voor grote en kleine dieren en beademingsballonnen  

1 en 2,3 liter. Exclusief O2 generator 5 liter met siliconen slang.

Anesthesiesysteem statiefmodel

NU VOOR € 4.195,-  

VETERINAIRE BESTSELLER!

Het systeem is uitermate geschikt voor al uw patiënten van groot tot klein. Het patiënten-

systeem is verwarmd waardoor afkoeling van de hond of kat tot een minimum gereduceerd 

wordt. Standaard zit er op de WATO 20 actieve beademing wat het toestel zéér geschikt 

maakt voor anesthesie bij laparoscopische operaties.

 Standaard voorzien van;

   NIST aansluiting voor CGD; O2 en air

   Patiënt verwarmingscircuit

   Bypass O2

   Groot werkblad + opberglade

   Beademing ventilator volume/druk gecontroleerd

   2 jaar garantie

Anesthesiesysteem WATO 20

toestel is geschikt voor O2 

generator 525KS

NU VOOR € 9.600,- 

Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!

LAAGSTEPRIJSGARANTIE

Bewaking van CO2/SpO2/PR. 

   Groot kleuren 5,4” TFTLCD Display

   23 cm (L) x 16 cm (B) x 5 cm (D)

   Ingebouwde Lithium-Ion batterij levert tot wel 8 uur energie

   Co2, 0 - 13KPa, 0 - 99 mmHg, 0 - 13% meetbereik

   24 uur trend beschikbaar, ook na uitschakelen van de monitor

   Nellcor SpO2 meettechniek

    Meettypen: CO2 technologie met infrarood gasanalyse,  

druk en temperatuur compensatie. Side stream meting, 

betrouwbaar in een vochtige omgeving. Ook geschikt  

voor geïntubeerde patiënten.

DM 3000 SpO2-CO2 meter

NU VOOR € 2.495,- 
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Al meer dan 175 jaar staat B.Braun Aesculap garant voor de 

productie van medical devices van een zeer hoge kwaliteit en 

werkt zij continu aan innovatieve materialen voor zowel de 

humane- als veterinaire markt. Gedegen kennis van de markt en 

de producten maken de veterinaire tak van B.Braun Vetcare tot 

één van de marktleiders op de veterinaire orthopedische markt. 

UDVet presenteert u in deze brochure een kleine greep uit het 

uitgebreide assortiment van B.Braun Vetcare.

PRAKTIJKPAKKET
Dit complete pakket 
kunnen we u aanbieden 

van € 17.995
Nu voor € 14.995,

Het UDENT en DentalArt systeem is opgebouwd uit elementen die flexibel en naar  

uw naar wens kunnen worden gecombineerd. Kasten en laden in diverse hoogte-  

en dieptematen, uit te voeren in vele kleuren en meerdere materialen.  

Samen met de vele accessoires zorgt dit voor oneindig veel mogelijke opstellingen. 

Nu ook kasten verkrijgbaar in 

veterinaire Trespa uitvoeringen: 

strak, hygiënisch, betaalbaar 

en onverslijtbaar!

UDENT en DentalArt praktijkkasten
Functioneel, fraai en flexibel

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS

Het Acculan Ti4 systeem is geheel draadloos en toch zéér krachtig en daardoor geschikt voor  

de meest voorkomende orthopedische ingrepen. Uiteraard kunnen alle gangbare boorkoppen 

gebruikt worden en zijn natuurlijk ook verkrijgbaar via UDVet. Het systeem is ook gekanaliseerd 

voor optimale doorvoer van uw boordraden. Het systeem is volledig autoclaveerbaar waarbij de 

nietsteriele batterijen simpel maar wel steriel te plaatsen zijn. UDVet heeft voor u een pakket 

samengesteld waarbij het u aan niets ontbreekt en u kunt starten met hetgeen wat u het liefste 

doet, opereren!

Acculan Ti4 praktijkpakket bestaande uit:

   Acculan Ti4 boormachine
   Oplaadstation voor 4 batterijen
   Boorkop met AO aansluiting
   Boorkop met jacobssluiting
   Boordraadopzet met doorvoer
   Sagittaalzaag opzet
   2x batterij

Acculan Ti4 Orthopedische boor

Een eye catcher voor iedere praktijk
LED 
dierenartskruis

Totem display

   Diverse montagemogelijkheden: 
gevel, paal of zuil 

   Onderhoudsvriendelijk design

  In LED en LCD
 Binnen en buitentoepassingen
 Afmetingen naar wens

Relax stoel  
Sophie

Puppy Chair 

Leverbaar in diverse uitvoeringen: 
katoen, wol, leder. Verchroomd 
onderstel. Afmetingen:  
H 835 x B 630 x D 660 cm.

Kleuren: wit, zwart of groen. 
Verkrijgbaar in de maten  
S, M en L. Maat S € 99,- maat  
M € 165,- en maat L € 220,-

NU VOOR € 99,- 

MAAT SMALL

NU VANAF € 169,- 
VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS
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NU VOOR € 795,- 

VAN € 995,-

NU VOOR € 1.495,- NU VOOR € 179,- NU VOOR € 179,- 

NU VOOR € 895,- 

VAN € 749,-

VANAF  € 1.795,- NU VOOR € 395,- 

VAN € 495,-

Alsatom SU 140/D mpcEuromex BioBlue Serie
Microscoop
Het fraaie ontwerp van de BioBlue serie 
onderscheidt zich van alle andere 
microscopen van dit type. De BioBlue is 
specifiek ontworpen voor het biologisch 
onderwijs en kleine laboratoria.

Apparatuur
Diverse

   5 liter per minuut
   Eenvoudig aan te sluiten
   Compact en fluisterstil

Alsatom SU 100MPC
Dit is een hoogfrequent chirurgisch 
apparaat voor mono- en bipolair gebruik. 
Het systeem controleert continue alle 
parameters en corrigeert, indien nodig.  
De Alsatom kent 4 instellingen : snijden 
(140W), combinatie van snijden en 
coaguleren (120W), micro (60W) en macro 
(100W) coaguleren. 

De SU 140 D-MPC is het meest complete 
model van de serie. Evenals de 140 MPC 
beschikt deze coagulator over twee aparte 
regelaars en kan hij bediend worden met een 
handschakelaar.  

   10 liter per minuut
   Incl. 3 meter slang
   Compact en fluisterstil

Verkrijgbaar met standaard of 
bolvormig handgreep.

Devilbiss O2  
generator

Devilbiss O2  
generator 10l/pm

IM3 Instrumenten 
Set 14 stuks

IM3 Konijnen & 
Knaagdieren kit

Complete set. Bestaande uit 8 
delen. Komt in bijpassende etui.

VETERINAIRE 
BESTSELLER!

NU VOOR € 315,- 

VAN € 395,-

IM3 SP6 scaler  
en micromotor

Tabouret 
Amazone kruk 

NU VOOR € 999,- 

Ergo instrumenten 
WES5S

IM3 ergo  
instrumenten 
PERI5S

LED Advantage HS 
handstuk

IM3 HCR-100 hand 
instrumenten 
reiniger

Tandheelkundige instrumenten  
van hoge kwaliteit, ontworpen  
voor dierenartsen.

    Hoogwaardig roestvrij staal
     Ergonomisch ontworpen 

handgrepen met kleurcodering
     Instrumenten gemarkeerd  

voor gemakkelijke identificatie
    Lichtgewicht en duurzaam

   Kleinste turbinekop
   Optimale LED positie, 5500˚K
   360˚ draaibaar en triple  

spray koeling
   Toepasbaar op alle lucht-

aangedreven dentale units
   1 jaar garantie

   3 handstukken worden tegelijk 
gereinigd en geolied

   gebruiksvriendelijk 
   heeft 3 programma’s 1 - 1,5 en 

2 minuten

   Gecombineerde scaler en 
micromotor

  Inclusief 2 scalings tips
  Inclusief 1:1 blue straight

 nose cone

Smallere versie van de jumper
keuze standaard afmeting zittin 
B34 x D 30 cm.

NU VOOR € 910,- NU VOOR € 179,- 

NU VOOR € 195,- 

NU VOOR € 1.195,- NU VOOR € 695,- 

Pro-Vet HE  
centrifuge

NU VOOR € 69,95

Soehnle 
weegschaal 
Weegschaal digitaal op  
10 gr nauwkeurig.

Ecospin 3 tafel 
centrifuge

NU VOOR € 890,- 

   Compacte centrifuge  
met “fixed angled”  
rotor 8 x 15 ml

  100 - 5000 RPM

AANBIEDING!

Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!

LAAGSTEPRIJSGARANTIE



UD-Vet is de enige veterinaire leverancier van apparatuur die:

   Als totaalleverancier in eigen beheer digitale (CBCT, röntgen, echografie, endoscopie,  
laparoscopie, fysiotherapie) systemen en apparatuur kan installeren en onderhouden

    Met onze serviceorganisatie bestaande uit meer dan 25 service technici service en 
onderhoud kan verlenen en gegarandeerd binnen 4 tot 8 werkuren ter plekke is

    Met onze tekenaar en project managers turnkey totaalinrichting de (ver)bouw  
van uw praktijk kan verzorgen inclusief tekenwerk, project management, installatie  
en instructie

    Laagste prijsgarantie biedt op het gehele assortiment en de beschikking heeft  
over bruikleen en betaalbare occasion apparatuur

   Afspraken heeft met zeven financiële instellingen en daarmee de ruimste financial,  
operational leasing en huurmogelijkheden biedt met de grootste kans op een haalbare  
en betaalbare financiering

   U kunt bij ons terecht voor preventief onderhoud van uw apparatuur en uw hand- en  
hoekstukken. Ook kunnen wij de verplichte jaarlijkse Kern Energie Wet (KEW) metingen 
voor u verrichten

Van apparatuur tot praktijkinrichting
Advies, ontwerp, financiering, installatie en service

Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht  
T +31 (0)30 241 42 46

info@ud-vet.nl  | www.ud-vet.nl  
info@ud-vet.be  | www.ud-vet.be


