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Passie voor uw praktijk,
passie voor uw portemonnee
UD-Vet is gespecialiseerd in levering, service, onderhoud en

realisatie en van installatie tot onderhoud. UD-Vet hanteert

financiering van veterinaire apparatuur. Door onze Benelux

altijd laagste prijsgarantie: als u hetzelfde product elders

servicedienst zijn wij altijd snel paraat om onderhoud uit te

binnen 4 weken na aankoopdatum goedkoper vindt, betalen

voeren en eventuele storingen te verhelpen. Ook bij vernieuwing

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

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

talloze aanbiedingen.
Graag tot ziens!

praktijk. Omdat het onze passie is om u te ontzorgen, van idee tot

De accountmanagers van UD-Vet.

 ndersteuning
O
>1.000 dierenartsen
Door onze compacte organisatie

 0 ervaren en
3
gekwalificeerde
service technici

L ease, verhuur en
bruikleen van apparatuur
Voor tijdelijke of permanente

kennen wij onze klanten en

Onze Benelux servicedienst is

invulling van uw praktijk.

zijn in staat om snel te reageren

goed opgeleid en bij storingen

Wij regelen graag de benodigde

en maatwerk te leveren.

gegarandeerd binnen 4 tot 8 uur

apparatuur en financiering.

ter plekke.

advies, verzorgen wij tevens het tekenwerk, project management
en de installatiewerkzaamheden voor de inrichting van uw gehele

‘Al 20 jaar is
advies, tekenwerk,
projectmanagement,
installatie en
instructie
bij ons service.’
Complete praktijkinrichting
en -ontwerp

Sinds eind jaren ‘90 hebben wij

Laagste prijsgarantie

Onze tekenaars en projectmanagers

mogen ervaren wat in welke

U bent verzekerd van de laagste

 nelle service
S
en betrouwbaar
onderhoud

staan tot uw beschikking om uw

situatie wenselijk kan zijn.

prijs: vindt u hetzelfde artikel

Al 15 jaar de basis van ons

ideale praktijk te ontwerpen en te

Deze ervaring zetten we

binnen 4 weken na aanschaf

bestaan: u ontzorgen

realiseren.

graag in voor u.

elders goedkoper, betalen wij

wanneer u ons nodig heeft.

20 jaar praktijkervaring

het verschil terug.
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Jan van Genechten

Sophie Hooghuys

Ronald van den Boomen

Cindy De Boeck

Michel Bruyère

Rinske Knoop

Stefan Donker

Accountmanager (NL/FR)

Accountmanager (NL/FR)

Accountmanager (NL)

Accountmanager (FR/NL)

Project Coördinator (NL/FR)

Accountmanager

Accountmanager

T 0472 38 15 13

T 0470 72 27 22

T 0470 03 31 45

T 0470 01 10 38

T 0470 04 16 66

T +31(0)6 23 18 18 34

T +31(0)6 55 89 08 18

E jan@ud-vet.be

E sophie@ud-vet.be

E ronald@ud-vet.be

E cindy@ud-vet.be

E michel@ud-vet.be

E rinske@ud-vet.nl

E stefan@ud-vet.nl

 dvies over hygiëne,
A
röntgen en ergonomie

De kwaliteit van onze dienst

ISO 9001 gecertificeerd

Graag staan wij u met raad en

verlening is gewaarborgd en

daad terzijde met vrijblijvende

wordt periodiek getoetst.

adviezen over professionele

Op basis van uw mening streven

praktijkvoering.

wij naar verdere verbetering.

Passie voor uw praktijk

Patrick Messchaert

Martine Lucas

Accountmanager

Accountmanager

T +31(0)6 12 58 23 44

T +31(0)30 241 42 46

E patrick@ud-vet.nl

E martine@ud-vet.nl

Ineke de Wilde
Dierenarts

Joost Holthof

Han Huizenga

Jelte Veldman

Drs. Remon J. van Rijn MBA

Applicatiespecialist

Project Coördinator

Sr. Projectmanager

Directeur

Applicatiespecialist echografie

medische beeldvormende

T +31(0)6 82 11 04 63

apparatuur

T +31(0)6 23 84 98 47

T +31(0)6 51 35 86 29

T +31(0)6 51 19 15 58

E ineke@ud-vet.nl

T +31(0)6 51 27 97 61

E han@ud-vet.nl

E jelte@ud-vet.nl

E remon@ud-vet.nl
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Passie voor uw portemonnee

Complete turn-key praktijkinrichting en –ontwerp

	Advies, tekenwerk, projectmanagement, installatie

	Persoonlijk advies over o.a. leasing, ergonomie,

en instructie bij inrichting van uw praktijk

hygiëne en röntgen

	Laagste prijsgarantie op ons ruime assortiment

	Benelux servicedienst: binnen 4 tot 8 uur ter

A-merken

plekke bij storingen

Lease, verhuur en bruikleen van apparatuur

E joost@ud-vet.nl

UD-Vet | www.ud-vet.be, www.ud-vet.nl | info@ud-vet.be, info@ud-vet.nl | 02 660 1630 | Z3 Doornveld 123, 1731 Zellik

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

Turn-key totaalinrichting
Uw wensen, onze ervaring
Uw nieuwe of vernieuwde praktijk geheel volgens uw

Basis: Complete praktijkinrichting met daarin een digitale

wensen samengesteld. Met in alle gevallen vrijblijvend

röntgenontwikkelaar en draagbare röntgenunit met tafel.

advies, 2D ontwerp van uw praktijk en een overzicht van

Operatielamp en operatietafel. Ook een autoclaaf is

de financierings- en leasemogelijkheden.

inbegrepen.

BESTE

PRIJS
GARANTIE
Elders goedkoper?
Wij betalen
het verschil
terug!

Ook een creatief ontwerp en een complete 3D animatie is
mogelijk. U bent verzekerd van de laagste prijsgarantie op

Comfort: Complete praktijkinrichting met volledige digitale

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

röntgen (zowel ontwikkelaar als tafel) en dentale behandelunit.

Onze monteurs zijn altijd in de buurt en gegarandeerd binnen

Ook gasanesthesie in de operatiekamer is inbegrepen.

4 tot 8 uur ter plekke voor storing, preventief onderhoud,
Kern Energie Wet metingen e.d.
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Premium: Complete praktijk met complete digitale DR
installatie, dentale unit en uitgebreide gasanesthesie met
beademing- en bewakingsapparatuur. State-of-the-art
opname met verwarmde hokken.

2D-ontwerp en financieringsvoorstel bij besteding vanaf € 40.000,UD-Vet | www.ud-vet.be, www.ud-vet.nl | info@ud-vet.be, info@ud-vet.nl | 02 660 1630 | Z3 Doornveld 123, 1731 Zellik

SERVICE
GARANTIE

LAAGSTE

Tekenwerk,
projectmanagement,
installatie en
instructie

Snelle service
binnen 4 - 8 uur
ter plekke
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3D sfeerimpressie van uw ideale praktijk

Laagste prijsgarantie op al uw apparatuur

Beste servicegarantie: 4 projectleiders en 30 servicemonteurs
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LAAGST

E

PRIJS

GARAN

TIE

Met het geheel nieuwe UD-Vet DR röntgensysteem wordt de

Dit systeem beschikt over alle specificaties die

overstap van indirecte naar directe röntgen veel aantrekkelijker.

gewenst zijn voor optimaal gebruik binnen uw praktijk.

Elders go
ed
Wij bet koper?
al
het vers en
ch
terug! il

Stap nu over van indirecte röntgen (CR)
naar directe röntgen (DR)!
Een overstap van indirecte röntgen naar directe röntgen was nog nooit zo betaalbaar en voor de
hand liggend. Vol trots presenteert UD-vet u de nieuwste DR panels welke naadloos geïntegreerd
kunnen worden binnen uw huidige röntgensysteem. Een overstap naar directe röntgen levert
u niet alleen kwaliteitsverbetering op maar ook meer omzet, werkgemak en plezier. Daarnaast

UD-VET DR röntgensysteem!
	Het allround systeem voor direct röntgen
	Aansluitbaar op netspanning
	Zeer hoogwaardig paneel
	Uiterst compact systeem
	Eenvoudig te bedienen software

behoren de jaarlijkse kosten van het vervangen van onderdelen aan de ontwikkelaar of röntgenschermen tot de verleden tijd. Kortom, dit is het ideale moment voor de overstap!
Haal nu de nieuwste röntgentechnologie in huis met gebruik van uw bestaande röntgentafel.

De voordelen van DR:
	
Optimale beeldkwaliteit
	
Tijdswinst, geen handling van cassettes meer
	
Meer inkomsten, aantal foto’s stijgen
	
Minder kosten, geen phosphorplaten meer nodig

VERLENG DE LEVENSDUUR VAN UW APPARATUUR
MET EEN SERVICEABONNEMENT EN ONTVANG
KORTINGEN OPLOPEND TOT 25% OP VOORRIJTARIEF
EN ARBEIDSLOON.
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8
Overstap naar directe röntgen kan ook
met uw bestaande tafel zie bladzijde 7.

UD-Vet presenteert u de nieuwste DR panels. Deze kwalitatief

geïntegreerd worden in uw praktijk. Geen slijtage van de

hoogwaardige panels blinken uit in beeldkwaliteit, duurzaam-

cassettes meer en bovendien tijdwinst voor u. Laat u ook

heid en gebruiksvriendelijkheid. Het 14x17 panel past in

overtuigen van de sublieme beeldkwaliteit en het gemak in

nagenoeg ieder bestaand röntgensysteem en kan dus naadloos

gebruik.

UD-Vet DR panel 14x17” WiFi

E
VETERINAIR
!
BESTSELLER

	Opnamevlak 35,5 x 43,4 cm
	Pixelgrootte 154 µm

UD-Vet | www.ud-vet.be, www.ud-vet.nl | info@ud-vet.be, info@ud-vet.nl | 02 660 1630 | Z3 Doornveld 123, 1731 Zellik

Pixelgrootte 140 µm
AED (Automatic Exposure Detection)

Inclusief werkstation & bijbehorende software

Inclusief werkstation & bijbehorende software

ARTIKELNUMMER: 091414

€ 37,14 PER DAG

Opnamevlak 43,4 x 43,4cm

AED (Automatic Exposure Detection)

	Standaard 24 maanden garantie

VANAF

UD-Vet DR panel 17x17” wired

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

Standaard 24 maanden garantie

ARTIKELNUMMER: 979709
VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

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

De ruimtebesparende röntgenoplossing
Voor uw gezelschapsdierenpraktijk

UD-Vet Serviceabonnement

De Amadeo V-DR Mini II is de volledig geïntegreerde Direct

Door het compacte ontwerp is het mogelijk om het systeem

U bent een professional en u heeft geïnvesteerd in profes-

Röntgen (DR) oplossing voor de gezelschapsdierenpraktijk.

in nagenoeg iedere ruimte te plaatsen.

sionele apparatuur. U wilt optimale geneeskundige zorg
verlenen en wilt uw patiënten behandelen met apparatuur
in topconditie. U wilt voldoen aan de geldende wet- en

Amadeo V-DR Mini II met 17x17” Csi detector
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	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 43 x 43 cm
	Opname-oppervlak 43,3 x 43,3 cm
Pixelgrootte 154 µm
	Pixelmatrix 2816 (h) x 2304 (v)
	CsI scintillator voor perfecte
beeldkwaliteit

Draaibare armsteun met
touchscreen monitor inclusief
geïntegreerde röntgensofware

Brochure Amadeo
V-DR Mini II

	 Onze Helpdesk is 365 dagen per jaar, 24 uur per dag bereikbaar;

regelgeving en bij calamiteiten kunnen vertrouwen op

	 Kortingen oplopend tot 25% op voorrijtarief en arbeidsloon;

snelle service. Met een Serviceabonnement heeft u naast

	 Bij storingen zijn wij binnen 4 tot 8 uur ter plaatse;

periodiek onderhoud recht op 24/7 ondersteuning door
onze Servicedesk en 30 service technici. Zo profiteert u

	 Vervangende apparatuur bij storingen;

van snelle service en gegarandeerde responsetijden

	 Verlenging van de fabrieksgarantie;

binnen 4 tot 8 uur en heeft u recht op vervangende

	 U voldoet aan de geldende wet- en regelgeving;

apparatuur. Tevens krijgt u altijd voorrang op collega’s
zonder Serviceabonnement.

	 Alle voordelen staan opgesomd in onderstaande tabel.

VOORDELEN SERVICEABONNEMENT
LED status
weergave
Klemmen voor het
bevestigen van riemen

Tafel naar vier
kanten beweegbaar

Video Amadeo V-DR
Mini II

Generator is direct
geïntegreerd in de
röntgen tafel met
roterend lichtscherm

Voordelen van een serviceabonnement

Volledig vlak
tafelblad

Naast de Amadeo V-DR Mini II is er nu ook
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Servicedesk en Storingsdienst

Geen abonnement

Serviceabonnement

Servicedesk en 1e lijns storingsdienst 24/7

✘

✔

2e lijns storingsdienst

✘

✔

Voorrang bij preventief en correctief onderhoud

✘

✔

Gegarandeerde reactietijd

✘

Binnen 4 tot 8 uur

Jaarlijks preventief onderhoud en software updates

✘

✔

Vermindering uitval apparatuur

✘

✔

Verlenging levensduur apparatuur

✘

✔

Voldoen aan wetgeving en richtlijnen

✘

✔

Verlenging fabrieksgarantie mogelijk

✘

✔

Verlengde garantie op reparaties en onderhoud

✘

2 weken

Vervangende apparatuur

✘

✔

20% korting op voorrijtarief en arbeidsloon bij eenjarig abonnement

✘

✔

leverbaar de Amadeo V-DR met zéér

25% korting op voorrijtarief en arbeidsloon bij vijfjarig abonnement

✘

✔

krachtige röntgenbron en gemotoriseerde

24/7 servicedesk en storingsdienst 365 dagen per jaar

✘

Optioneel

zwenktafel.
INFORMEER NAAR DE PRIJS
EN MOGELIJKHEDEN

Aaansluiting op de
normale netspanning

UD-Vet | www.ud-vet.be, www.ud-vet.nl | info@ud-vet.be, info@ud-vet.nl | 02 660 1630 | Z3 Doornveld 123, 1731 Zellik

Pc en lades voor
hulpmiddelen etc. zijn
geïntegreerd in de tafel

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

UD-Vet mobiel DR systeem,
betrouwbaar en betaalbaar!
UD-Vet introduceert het DR systeem voor de paardenarts:

Om u als professional nog beter te kunnen voorzien van de juiste

gebruik bij röntgen- en echoopnames. Gevestigd in noord-

Direct mobiel röntgen en DR systeem. Optimale kwaliteit,

producten, optimale ergonomie en gebruiksgemak bieden wij u

Nederland staan wij samen garant voor een snelle levering,

een greep uit het assortiment van podoblock. Podoblock is al

gedegen advies en uiteraard optimale service.

compacte en eenvoudige set-up.

LAAGST

E

PRIJS

jaren DE producent als het gaat om hulpmiddelen voor het

GARAN

TIE

Elders go
ed
Wij bet koper?
al
het vers en
ch
terug! il

DR systeem paard
	Compacte en eenvoudige set-up
	Anytime™ : Automatische Exposure Detectie
	InsideAP™: Ultrasnelle wireless communicatie
	Waterbestendig
	DICOM Compatible
	Mini PACS omgeving
	Groot en klein panel leverbaar
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Stat X Bucky

Stat-X Esplendido

Heeft een geïntegreerd 3D verstelbaar

All-round mobiele rontgenstand. Voorzien van een

mechanisme voor soepele rotatie.

revolutionaire 3D kop waarmee u de generator in

Het systeem is in 5 seconden

verschillende posities kunt vastzetten, afhankelijk

gemonteerd. Keuze uit 2 verschillende

van de opname die u wenst te

lengtes voeten namelijk 50 cm en

maken met een maximum

90 cm en een extra contragewicht

van 35° naar links en naar rechts.
13

van 6,5 kg.

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

DR Cowboy pakket

DR Skyline Box

Met het Cowboy pakket heeft u een compleet pakket

De Skyline box is een beschermingsbox voor het DR panel bij

Compacte en eenvoudige set-up die u overal kunt inzetten, van

aan noodzakelijke accessoires om uw beroep veilig en

Skyline opnames van het straalbeen Onder een hoek van 5°

cervicale onderzoeken bij het paard tot thorax onderzoeken van

professioneel uit te voeren. Inclusief:

bevind het paard zich in een comfortabele houding en is er

de hond en kat.

Podoblock

meer ruimte voor de generator.

DR-Cowboybox
Levering en installatie van het systeem

DR-Combibox LM / AP

via onze applicatiespecialist medische

Combibox Dummy LM

beeldvorming Joost Holthof.
T

+ 32 6 51 27 97 61

E joost@ud-vet.nl

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS
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VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

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

Mobiele Röntgenbuizen

LAAGST

E

PRIJS

GARAN

TIE

4-way floating table top
TKF röntgentafel

Elders go
ed
Wij bet koper?
al
het vers en
ch
terug! il

TruXRAY™ Switch

Röntgenbescherming
Wij adviseren u graag!
Rontgenschort

Rontgenhandschoenen

Draagbare Xray Generator-schakelaar met een eenvoudige

Verkrijgbaar in de maten S,

0.5 mm Pb

prep-and-expose-controllerknop die werkt voor elke draagbare

M en L.

Kleur blauw
Universele maat

röntgenbron die op de markt verkrijgbaar is.
In vrijwel alle gevallen past

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

de switch op uw bron.

Onderstaande prijs is excl.rontgenbron

NU VOOR

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

€ 2.995,-

VANAF

€ 135,-

VANAF

€ 195,15
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meX+ AirRay

meX+20 BT lite

	Gewicht 5.3 kg
	Hybride werking / kabel of batterij
	Draadloos opladen of via USB
	Bediening voor mobiel gebruik
	Krachtige batterij (lithium-ion)
	Maximaal 120 opnames op volle accu
	Aafstandsbedieningsfunctie

	90 kV / 20 mA
	mAs bereik 0,4 mAs - 20 mAs
	1.6 kW at 90 kV
	Gewicht 11,2 kg
	Maximaal 550 opnames

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

op volle accu

meX+40BT
	100 kV / 35 mA
	mAs bereik 0,4 mAs - 100 mAs
	2,4 kW at 100 kV
	Gewicht 14,2 kg
	Maximaal 650 opnames

Schildklierbeschermer

Waarschuwingsbord

	0. 5mm Pb

Mobiel loodscherm
Bescherming van geanodiseerd
aluminium, aan beide zijden bekleed
met een stootvaste kunststoflaag.
Hij wordt geleverd met vier Ø 80 mm
zwenkwielen, waarvan twee met rem.

op volle accu

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS
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VANAF

€ 52,-

VANAF

€ 40,-

VANAF

€ 2.550,-

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

LAAGST

E

PRIJS

GARAN

TIE

VIMAGO™ GT30 is een meesterwerk met meerdere modaliteiten.

en de laagste ruis van alle 3D-beeldvormingsmodaliteiten.

Het is in staat HDVI High Definition Volumetric Imaging (CT),

Nu, met ons nieuwste model, Vimago GT30, hebben we de

Full-Featured Fluoroscopie en digitale radiografie te produceren.

contrastresolutie verder verbeterd om te wedijveren met elke

Elders go
ed
Wij bet koper?
al
het vers en
ch
terug! il

conventionele CT. De Vimago GT30 is in staat om onberispelijke
Epica’s nieuwste HDVI-platform

details van zacht weefsel te produceren bij een 33% hogere

Sinds de oprichting heeft Vimago de hoogste spatiale resolutie

scansnelheid in vergelijking met ons HU-model.

Vimago™ GT30 anatomische toepassingen

16

	Harde weefsels : schedels - sinus, neus, bulla, oren, hersenen, oncologie, trauma
	Orthopedie : knieën, ellebogen, heupen, carpus/tarsus, misvormingen van
de ledematen, OCD, kraakbeenletsels en fracturen
	Tandheelkunde
	Wervelkolom, cervicaal, thoracaal en lumbaal
	Zachte weefsels
	Tumoren en vreemde lichamen
	Thorax : long en hart
	Bloedvaten
	Abdomen : lever, pancreas, nieren, bijnieren, GI, shunts en oncologie
	HDVI CT, volledige fluoroscopie en digitale radiografie
	Gantrygrootte: 592 mm
	Externe afmeting: 2310 x 1644 x 1485 mm
	Gewicht: 420 kg
	Stroomaansluiting: 230v 20a
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Kopen of leasen mogelijk tegen
aantrekkelijke voorwaarden.
Rendabel vanaf 2 à 3 opnames
per week.

INFORMEER VIA UW ACCOUNTMANAGER NAAR DE
VOORDELIGE FINANCIERINGSVOORWAARDEN
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Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Horse Dental Equipment
De toekomst van beeldvorming voor paardenpractici

Het platform is van de grond af speciaal ontworpen en

Nu bij UD-Vet verkrijgbaar: het volledige assortiment van Horse

professionele merk Horse Dental Equipment, waar veiligheid,

Pegaso™ Evolution - High Definition 3D volumetrische

ontwikkeld voor paardenpatiënten en omvat een groot veld

Dental Equipment (HDE). Sinds het begin van zijn carrière in de

betrouwbaarheid en gebruikersgemak voorop gaan en wat

beeldvorming ontworpen om de diagnostische capaciteit

fluoroscopie met een hoge resolutie.

gebitsverzorging van paarden, heeft Dr. Jacques Leclair als

inmiddels wereldwijd gebruikt wordt. HDE blinkt uit in zijn licht

oprichter van HDE, zich gefocusd op het creëren van equipment

gewicht, stille en zeer gebruiksvriendelijke elektrische sets en

speciaal toegespitst op de wensen en eisen van de gebits

handinstrumentarium wat comfort en veiligheid voor zowel de

verzorging van het paard. Dit resulteert sinds 2004 in het zeer

gebruiker, als het paard garandeert.

en efficiëntie te verbeteren.

Epica Pegaso CT scanner
Directeur van het Marion duPont Scott Equine
Medical Center van Virginia Tech
De Pegaso™-eenheid is een perfecte aanvulling op
de beeldvorming die we hier al bieden. Het geeft
ons een volledige aanvulling van alle beeldvor18

mende modaliteiten die momenteel beschikbaar
zijn voor het paard. Met CT-beeldvorming zijn ze
erg snel. We krijgen zeer gedetailleerde beelden
met een hoge resolutie waar we bot- en weke
delenstructuren kunnen evalueren op een manier
die we op geen enkele andere manier kunnen

HDE Basisset Engine nr.1

LAAGST

E

PRIJS

GARAN

TIE

	Engine nr.1 met riem en snoer
	DriveShaft 1.20 meter
	Flexxidisc curved Twist
	Extension Long
	RVS borstel met emmerhouder
	Transportkoffer
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doen.

HDE Basisset 2
Evolution

INFORMEER VIA UW ACCOUNTMANAGER NAAR DE
VOORDELIGE FINANCIERINGSVOORWAARDEN
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	Evolution Engine met Jacket
	DriveShaft 1.20 meter
	Flexxidisc curved Twist
	Extension Long
	Angle drill
	RVS borstel met emmerhouder
	Transportkoffer

Ook verkrijgbaar met
waterkoeling!
VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

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

Dental Equipment
Mondsperder HDE
Optimum

Dr. Fritz Dental Sticks

Biothane straps, eenvoudig schoon te houden

de Dental Sticks zijn:

Daarnaast heeft UD-Vet ook de LED-Dental sticks
van Dr. Fritz in het assortiment. Kenmerken van

29 vertandingen met 15,5 maximale opening

	Draadloos
	5,8 GHz digitale radio
	video van de beste kwaliteit
	Perfecte verlichting
	Makkelijk schoon te maken
	Goede prijs/kwaliteit verhouding
Voor meer informatie over deze Dental Sticks
scan de QR-code.
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Praktijk: Dierenkliniek Leusden
Plaats: Leusden
Website: www.dierenkliniekleusden.nl
21

Het hele assortiment van HDE is verkrijgbaar bij UD-vet daar kunt
u ook uw persoonlijke sets samenstellen. Vraag naar onze andere
INFORMEER NAAR DE PRIJS
EN MOGELIJKHEDEN

mogelijkheden, zoals mondsperders, handvijlen, wolfskiessetjes,
extractietangen en nog veel meer!

INFORMEER NAAR DE PRIJS
EN MOGELIJKHEDEN
UD-Vet | www.ud-vet.be, www.ud-vet.nl | info@ud-vet.be, info@ud-vet.nl | 02 660 1630 | Z3 Doornveld 123, 1731 Zellik

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

Volledige generatie Esaote
MyLab echografiesystemen!

E

GARAN

TIE

NIEUW! MyLab X1 VET
Met het nieuwe platform van Esaote, de MyLab X1 Vet
lanceert UD-Vet een compact, draagbaar en zéér eenvoudig
te bedienen echografietoestel geschikt voor zowel de
gezelschapsdierenarts, paardenarts en dierenartsen die
landbouwhuisdieren behandelen.
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PRIJS
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De intuitieve specifiek veterinaire software is uitermate
eenvoudig in de bediening en bovendien is de beeld
kwaliteit zoals u die van Esaote mag verwachten.

UD-Vet is exclusief distributeur van Esaote MyLab-echografie

Daarnaast beschikken verschillende toestellen over speciaal

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

ontworpen behuizing waardoor jarenlang hygiënisch, stoot- en

ontwikkeling en productie van echoapparatuur. Op basis van zijn

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

ervaring heeft Esaote een leidende marktpositie in de Benelux en

met applicatiespecialisten, uitgebreide opleidingsmogelijkheden

is de enige aanbieder van echoapparatuur die speciaal ontwikkeld

en garantie. Daarnaast beschikt UD-Vet over flexibele inruil-,

is voor de veterinaire markt. Alle modellen zijn voorzien van

upgrade-, en leasemogelijkheden.

specifiek ontwikkelde applicatietoepassingen voor dierenartsen.

Beschikbare probes
C62B VET

MyLab X5
	Inzetbaar voor 2e lijns abdominale echografie en

22

C83B VET

cardiale echografie

	21 inch breedbeeld LCD monitor
	
Europese kwaliteit en ergonomisch Italiaans design
Plus alle standaard opties

MyLab Sigma
	
Draagbaar, inzetbaar 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

L154BH VET

Europese kwaliteit en ergonomisch Italiaans design

L187BH VET

P42B6 VET

VETERINARIAN’S CHOICE

Video MyLab Sigma

P83B6 VET

LV153 VET
INFORMEER NU NAAR DE ZÉÉR
AANTREKKELIJKE INTRODUCTIEPRIJS
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VETERINAIRE
BESTSELLER!

VETERINAIRE BESTSELLER!

VRAAG NAAR DE
SPECIALE AANBIEDING!

VRAAG NAAR DE
SPECIALE AANBIEDING!
Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
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Volledig nieuwe generatie Esaote
MyLab echografiesystemen!
MyLab Omega

echografie, uitermate geschikt voor de veterinaire mark

UD-Vet gaat voor
de beste producten,
instructie en opleiding

door de uitmuntende prijs/kwaliteit verhouding.

UD-Vet is exclusief distributeur van Esaote

MyLab X8

	Draagbaar, inzetbaar 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

Geschikt voor advanced cardiale en advanced abdominale
Video MyLab Omega

	
Uitgebreid probe portfolio met nieuwe Single Crystal Cardiale en Abdominale probes

24 inch, volledige HD BARCO™ breedbeeld LCD monitor
(optioneel)
Het gemakkelijkste bestuurbare echosysteem op de markt
Uitgebreide en draadloze connectiviteitsmogelijkheden

IMAGING EXPERT’S CHOICE

Ingebouwde batterij waardoor men continue kan scannen
Uitgebreide probe portfolio met nieuwe Single-Crystal
Cardiale en Abdominale IQ-probes side-by-side met

VRAAG NAAR DE
SPECIALE AANBIEDING!

real-time ultrasound.
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Optimale workflow, gebruiksgemak en diagnostische

MyLab X7

iQProbes

	Inzetbaar voor 2 lijns cardiale en 2 lijns abdominale echografie
e

e

	
21 inch breedbeeld LCD monitor
	
Uitmuntende workflow met snelle opstarttijd,

zekerheid dankzij een nieuw besturingsplatform, zero-click
automatisering en 15 sec opstarttijd

echosystemen en partner van de meeste opleidings
instituten voor dierenartsen binnen de Benelux.
Als marktleider beschikt UD-Vet over eigen dieren
artsen om u te informeren, demonstreren en
opleiden in echografie voor abdominale en cardiale
toepassingen. Zo ondersteunen wij u voor, tijdens en
na de inkoop van uw toestel. En brengen wij u waar
mogelijk op een hoger niveau voor optimale dier
geneeskunde. U als tevreden gebruiker bent ons
uitgangspunt om waar mogelijk de rol van echografie
binnen de medische diagnostiek te optimaliseren.
Met eigen applicatiespecialisten, opleidingen als

	
Uitstekende beeldvorming

de MyLabFamily Dagen en partners als Neo-Animalia,

	
Zijn licht van gewicht

VetAmi en IVC Evidensia Academy voor geaccredi

	
Vermindert musculoskeletale belasting tot 70%

teerde opleidingen ondersteunen wij u waar mogelijk.

LAAGST
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Zero-click technology en full-screen modus

GARAN

	
Uitgebreid probe portfolio met nieuwe Single
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Crystal Cardiale en Abdominale probes
	
Plus alle standaard opties:

Color Doppler, Pulsed-wave Doppler

Wilt u meer informatie over de opleidingen?
Kijk dan op: www.ud-vet.be/service-diensten.
Informeer naar onze applicatietrainingen!
Wij helpen u graag verder!

en Continuous Wave voor
cardiale onderzoeken

IMAGING EXPERT’S CHOICE

IMAGING EXPERT’S CHOICE

VRAAG NAAR DE
SPECIALE AANBIEDING!

VRAAG NAAR DE
SPECIALE AANBIEDING!

VRAAG NAAR DE
SPECIALE AANBIEDING!
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Ineke de Wilde
Dierenarts

Joost Holthof

Applicatiespecialist echografie

beeldvormende apparatuur

T 06 82 11 04 63

T 06 51 27 97 61

E ineke@ud-vet.nl

E joost@ud-vet.nl

Applicatiespecialist medische
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IM3 dentale röntgenscanner CR7

Intra-orale röntgensystemen

De benchmark als het gaat om dentale beeldvorming

Klaar voor een heldere analyse

Nieuw!! Image plate Size 3+
speciaal voor knaagdieren

De CR7 Vet fosforplaatscanner 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

TIE

RXDC Hypersphere
DC röntgensysteem met 360 graden elektrische rotatie, focal

en behandeling.

KEW-METING!

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS
Al rendabel vanaf 2 gebitsbehandelingen per week
Video CR7

Compleet röntgenologisch overzicht
van het gebit in zes opnamen

	De regelgeving omtrent het verplichte
KEW-dossier is gewijzigd en vanaf
heden zijn de jaarlijkse metingen
verplicht. Voor de veiligheid van u en
uw collega’s zal de inspectie hier actief
op controleren. UD-Vet kan u adviseren,
het KEW-dossier voor u aanleggen en
de jaarlijkse metingen verzorgen. Voor
meer informatie, neem contact op met
030-241 42 46.

Met size 5 image plate

55°

GARAN

Elders go
ed
Wij bet koper?
al
het vers en
ch
terug! il

groot display, Multi-Mode automatische instelling per patiënt

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

45°

E

spot van 0.4 mm, intuïtieve infrarood afstandsbediening met

maken gaat in één stap van slecht 6 seconden.
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45°

55°

Video positionering
CR7

UD-Vet | www.ud-vet.be, www.ud-vet.nl | info@ud-vet.be, info@ud-vet.nl | 02 660 1630 | Z3 Doornveld 123, 1731 Zellik

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

Informatie
RXDC Hypersphere

RXDC eXTend

Verrijdbare MyRay RXDC Hypersphere

DC röntgensysteem, focal spot van 0.4 mm, intuïtieve

De verrijdbare MyRay RXDC Hypersphere

infrarood afstandsbediening met groot display. Multi-Mode

is veelzijdig, zorgt voor

zorgt voor volledig automatisch instelling per behandeling

maximale precisie en is

en patiënt.

makkelijk aanpasbaar.

45°

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

Informatie RXDC
eXtend

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS
Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
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IM3 dentale behandelunit

LAAGST

E

PRIJS

Krachtig, stil en betrouwbaar

GARAN

TIE

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

IM3 pro 2000

Vet-Tome

units uit in kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid.

Met de IM3 Pro 2000 heeft u de

De Vet-Tome vereenvoudigd het

meest complete dentale behandel-

verwijderen van tandelementen door

unit in het assortiment van IM3.

een extreem precieze extractie met

Standaard voorzien van high-speed

nauwelijks tot

handstuk met LED verlichting,

geen alveolair

low-speed handstuk, afzuiging,

botverlies.

IM3 is wereldwijd marktleider op het gebied van dentale behandelapparatuur

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

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

L7300

	
Nu inclusief Straw!
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extra verlichting, water- licht- en
misthandstuk en silent hurricane
compressor.

VETERINAIRE BESTSELLER!

NU VANAF

€ 6.995,-

NU VOOR

€ 2.995,29
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IM3 Start unit

IM3 Pro S Dental Cart

De IM3 start dentale unit biedt u betrouwbare kwaliteit

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

tegen een zeer interessante prijs. Voorzien van een

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

compressor, high-speed handstuk, low-speed handstuk en
een 3-weg spuitstuk.
Brochure IM3

	
Nu inclusief Straw!

Informatie IM3 straw

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
INTRODUCTIEPRIJS

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS
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VANAF

€ 9.995,Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

IM3 Scalers

IM3 chirurgische laser

Compact en betaalbaar

NIEUW! UD-vet introduceert
IM3 Piezo P6 LED scaler

UD-vet introduceert het geheel nieuwe chirurgische laser

weg in de diergeneeskunde. De voordelen van chirurgische

apparaat van IM3. Chirurgische laser wordt in de humane

laser zijn duidelijk!

Geschikt voor periodentale

Compact en betaalbaar. Nu ook verkrijgbaar met

geneeskunde al sinds jaar en dag gebruikt en vindt nu ook zijn

pockets tot 13 mm diep!

LED verlichting!

IM3 Scaler 42-12

Minder bloeding, daardoor beter zicht in het werkveld
Snellere genezing
Nauwkeurige werking
Daarnaast is de laser door middel van ander koppen

ook te gebruiken als therapeutische laser bij
bijvoorbeeld wondgenezing
VAN

€ 1.995,-

NU VOOR

€ 1.695,-

NU VOOR

€ 685,31
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IM3 Ultra S piezo ultrasonic scaler

IM3 Ultra ST piezo Ultrasonic scaler

INTRODUCTIEPRIJS
VANAF

€ 7.995,-

Upgrade van uw huidige tandheelkundige station

Ingebouwde watertank van 750 ml

Te gebruiken met alle IM3 lucht aangedreven

Perfect als stand-alone schaalstation

tandheelkundige eenheden

Geen extra apparatuur of pomptanks meer nodig

IM3 Dental mat

Kleine voet en slank ontwerp

Langer werken zonder moe te worden door het ergono-

Op veler aanvraag is de iM3 Dental Mat nu verkrijgbaar in grotere maten voor gebruik

Kan als stand-alone of ingebouwd worden

mische ontwerp en het lichte gewicht van het handstuk

op tafels en als chirurgische ondervloeren!

Handstuk kan worden gedesinfecteerd en gesteriliseerd

Handstuk kan worden

Nieuwe LED-lichttechnologie

gedesinfecteerd en

Mat van 60x60cm voor gebruik op tafels

gesteriliseerd

Voert vloeistoffen en chemicaliën af
Helpt overmatig warmteverlies te voorkomen
Comfort voor het dier
Mag in de wasmachine
50-100 keer herbruikbaar
Recyclebaar

VANAF

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS
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Anesthesie

LAAGST
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Anesthesiesystemen bruikbaar in elke praktijk

PRIJS

GARAN

Breid uw bestaande anesthesiesysteem nu zéér
eenvoudig uit met een actieve beademingsmodule

Of u nu op zoek bent naar een wand-, statief- of tafelmodel

benutten, dan is een wandstatief wellicht iets voor u. Hierdoor is

UD-Vet heeft diverse flexibele anesthesiesystemen in het

de vloer vrij van snoeren, slangen etc. Met railklemmen bevestigt

assortiment. Dit zijn anesthesiesystemen, welke door de flexibele

u alle apparatuur en accessoires aan de RVS wandbeugel. Of zit u

opstellingen overal inzetbaar zijn. Bij een beperkte ruimte is het

eerder te denken aan een statief model? Eenvoudig te verplaat-

tafelstatief met compacte afmetingen een praktisch alternatief

sen naar verschillende ruimtes binnen uw praktijk, om snel, veilig

Middels onze nieuwe en uiterst betrouwbare ventilator kunt u nu ook patienten

voor een verrijdbaar statief. Wilt u de ruimte zo goed mogelijk

en eenvoudig gasnarcose toe te passen.

actieve beademing toedienen. Actieve beademing kan gebruikt worden bij
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bijvoorbeeld laparoscopische ingrepen. Deze ventilator kan door een paar kleine
aanpassingen geïntegreerd worden op bestaande systemen.
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De anesthesiesystemen zijn voorzien van:
	Zuurstof flowbuis
	Aansluitbaar op zuurstoffles of zuurstofconcentrator
	Selectatec verdamperblok
	Inclusief O₂ by-pass en versgasuitgang
	Hervulbaar sodalime patiëntsysteem
	Lage weerstand, geschikt voor kleine en grote dieren
	Makkelijk te reinigen en te bedienen
	Plateau voor monitor
	Snelknop voor handmatig beademen, waardoor operaties
vele malen veiliger worden

LAAGST
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	Beademingsventilator stand-alone compleet
	Beademingsmodi: VCV/PCV/PSV/HAND/SPONT
	Display: 8″ TFT, touch screen
	Inlet pressure: 280-600 kPa
	Back-up batterij van ± 3 uur
	Pressure Control: 5 – 70 cm H₂O
	Inclusief: samenstellen, accessoires en
toebehoren + montage ventilator op
huidig statief

33

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

STATIEF

Advertentie

OUTLET UITVERKOOP!
TAFELMODEL

WANDMODEL
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Spaart het milieu en uw portemonnee
ud-vet.nl/next-life-occasion-center
Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Anesthesie

Bruikbaar in elke praktijk
SpO2-CO2 meter

Capno-H capnograaf

Multi Radiance Medical is een van de toonaangevende bedrijven

kan worden gebruikt. Middels een 3-tal verschillende systemen,

die lasertherapie Continuum of Care-oplossingen levert aan de

uiteraard variërend in specificaties, bieden wij u een compleet

Uw aangesloten patiënt wordt door onze monitor

Duidelijk beeldscherm

veterinaire industrie. De Super pulsed Laser Technology van Multi

scala van nieuwe lasers aan welke u in uw alledaags werk prima

nauwkeurig bewaakt en bij afwijking vindt er

Bewaking van inspiratoir/expiratoir CO₂

Radiance Medical behoort tot de veiligste classificatie van lasers

kunt gebruiken. Hieronder vindt u de verschillende systemen.

alarmering plaats.

Ademhalingsfrequentie en grafische

en biedt dierenartsen de nieuwste innovatie die overal en altijd

weergave van de CO₂ curve
	U kunt zich blijven concentreren op de

Extra sterke ingebouwde batterij

patiënt, zelfs wanneer de stroom uitvalt
	Verkrijgbaar met CO₂ of CO₂/SpO₂
(Nellcor oximax technologie)

MR5 ACTIVet PRO, het draadloze, draagbare lasertherapiesysteem!
Met 50 W Super Pulsed Laser-vermogen, 300% meer totaal vermogen dan zijn voorganger en 900% meer blauw licht, verlicht de MR5 ACTIVet PRO snel pijn, controleert
ontstekingen en vergemakkelijkt wondgenezing bij dieren. Het blauwe LED-licht versnelt

NU VOOR

€ 2.565,-

VANAF

wondherstel en vermindert bacteriën in wonden, waardoor uw patient snel herstelt.

€ 1.420,-
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DM-7000
multi-parameter
De ongeëvenaarde precisie en eenvoudige
bediening maakt de DM-7000 tot de
alleskunner op bewakingsgebied. De
DM-7000 bevat een extra groot beeldscherm, waardoor u vanuit elke kijkhoek
de situatie onder controle heeft.

Infuuspomp

Spuitenpomp

Anti-bolus functie

Automatische herkenning van de maat

Gebruiksvriendelijke bediening

van de spuit

Laadt direct de laatste infusie

Toepasbaar voor verschillende merken

snelheid en volumelimiet

Instelbare occlusiedruk instellingen

Verschillende visuele en

Verschillende visuele en akoestische alarmen

akoestische alarmen

Anti-bolus functie

Instelbare occlusiedruk instellingen

Groot kleurrijk LCD-scherm

Inclusief paalklem en ophanghaak

Dynamische weergave van drukwaarde
90º roterende paalklem

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

VANAF

€ 695,-

VANAF
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€ 695,-

Nieuw in de MR5 ACTIVet PRO-upgrade:
	6 nieuwe frequentie-instellingen om nog meer
aandoeningen te behandelen
	Priority Principle-instellingen ingebouwd om behandelingen
te begeleiden op basis van gepresenteerde symptomen
	Continue golf- en pulserende golfmodi
om het geleverde vermogen te variëren
	Menu Opgeslagen programma’s
om uw favoriete instellingen
en modi vast te leggen voor snelle,
gemakkelijke toegang

INFORMEER NAAR DE
SCHERPE INTRODUCTIEPRIJS

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
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Dr. Fritz endoscopie
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Kwaliteit en betrouwbaarheid
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Sinds vele jaren is de Duitse fabrikant Dr. Fritz actief in de veteri-

opgenomen kan worden. Van rhinoscopie en bronchoscopie tot

naire markt op het gebied van endoscopie. De productrange reikt

aan laparoscopische behandelingen. Wij kunnen u hierover

van systemen voor kleine huisdieren tot paarden en zelfs rundvee.

adviseren. Neem voor meer informatie contact op met één van

Kwaliteit en betrouwbaarheid staan uiteraard ook bij Dr. Fritz hoog

de accountmanagers.

in het vaandel. UD-Vet is dan ook trots dat Dr.Fritz in het portfolio

Dr. Fritz gastroscoop
gezelschapsdieren
	Volledig draadloos systeem met geïntegreerde

36

Dr. Fritz bronchoscoop
gezelschapsdieren
camera en lichtbron

10” monitor

7” monitor
70cm lang

Diameter 9 mm

Diameter 5.9mm

lektester, biopsietang en spoelfles

NU VANAF

€ 6.995,37

Verbinding met monitor middels radiosignaal

135 cm lang
	Inclusief transportkoffer, reinigingsborstel,

	HD-Optiek, 2,7mm, 0°
	Sheath met werkkanaal
	Paktang
	Reinigingsborstel
	LED-handgreep DIN
	Occulair und Adapter voor i-Phones

	Volledig draadloos systeem met geïntegreerde

camera en lichtbron
	Verbinding met monitor middels radiosignaal

Dr. Fritz Rhinoscopy

Werkkanaal van 1,8mm
Inclusief transportkoffer, reinigingsborstel en lektester

Comeg endoscopie
	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
	Werkkanalen
Informeer bij uw accountmanager naar
de mogelijkheden

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS
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Een thermodesinfector is een medische wasmachine voor uw

desinfectie van uw medische instrumenten en toebehoren.

Met een autoclaaf worden instrumenten gemakkelijk en snel

Een B-klasse autoclaaf behoort tot de hoogste klasse waarmee u

instrumenten. Uw instrumenten worden dan gereinigd en

De nieuwe generatie thermodesinfectoren brengt betere

gesteriliseerd. Dit is noodzakelijk om infecties te voorkomen.

ook holle en gecompliceerde instrumenten kunt steriliseren.

gedesinfecteerd. De verschillende thermodesinfectoren bieden

hygiëne, meer capaciteit en meer zekerheid.

flexibele oplossingen voor de machinale reiniging en thermische

Miele PG 8582

Miele PG 8592

De universele oplossing voor

Dryplus actieve droging:

de dierenarts-

geïntegreerde

praktijk met 17

heteluchtdroging

programma’s

bij een breedte
van slechts 60 cm

Miele wasmachine
en droger

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

Wasmachine Smartbiz
PWM 300 LP DP en

Castellini C22 plus Sealapparaat
Door de touchscreen interface wordt
MillSeal
het sterilisatieproces overzichtelijker
en efficiënter
gemaakt.

Tot 20 cm rolbreedte

Droger warmtepomp
Smartbiz PDR 300 HP
Video
Castellini C22

38
VAN

€ 6.332,-

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

MELAtherm 10
Thermodesinfector
230V of 400V.

VAN

€ 10.332,-
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VAN
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Ultrasoonreiniger
GS3

Melag 23V-S

Afmeting 26x16x228cm
Inhoud 3 liter

navacuüm. Inclusief 2 instrumententrays.

Met 3 programma’s met een piek van
121˚of 134˚. De 23V-S heeft een voor- en

39

€ 5.950,-

NU VOOR

€ 4.795,-

VAN

€ 6.950,-

NU VOOR

VAN

€ 4.950,-

Autoclaaf Melag
24BL+

Melag Vacuvet
23B+

Een ruime keuze aan programma’s. Ketel

Eén autoclaaf – twee systemen:

diepte: 60 cm. Geschikt voor al uw instru

met geïntegreerde

mentarium inclusief holle instrumenten.

wateropslagcontainers

€ 660,-

NU VOOR

€ 495,-

Melag Cliniclav 45
	 105 liter capaciteit
	35 kilo instrumentarium

en efficiënte
luchtkoeling,
stand-alone.
Video
MELAtherm 10

VAN

€ 7.285,-

NU VOOR

€ 6.495,-

VAN

Video autoclaaf
Melag 24BL+

€ 495,-

NU VOOR

€ 395,-

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
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Video Melag
Cliniclave 45
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Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Operatie en onderzoeklampen

Onderzoeklamp
LED 130 (F)

Kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid
Mindray HyLED180 VET

Mindray HyLED580 VET

70.000 lux

160.000 lux

≥ 60.000 branduren

≥ 60.000 branduren

	Deze onderzoeklamp is uitvoerbaar
in wand-, plafond-, en statiefmodel

Operatielamp
LED 150 (F, FP)

Onderzoeklamp
LED 3SC / LED 150F

60.000 / 70.000 LUX

100.000 / 110000 / 130000 LUX

19 LED’s

26 LED’s

≥ 50.000 branduren

Leverbaar als plafond-, wand- en statiefmodel

Lichtveld 13 – 19 cm (alleen focusseer)

Verkrijgbaar met focus
Lichtveld 16 – 24 cm (alleen focusseer)

Deze operatielamp is

Ook als FP versie leverbaar

uitvoerbaar in plafond-

met 130000 LUX

en statiefmodel

NU OOK ALS PLUSVERSIE MET
100.000 LUX VANAF € 1.375,VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS
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Mindray HyLed 580/580 combinatie

Operatielamp LED 6 MC

160000 / 160000 lux
>60000 branduren
Enkel leverbaar als plafondmodel
360 graden draaibaar
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Operatielamp 300 DF-SC

140.000 lux

160.000 lux

69 LED’s

36 LED’s

≥ 60.000 branduren

≥ 60.000 branduren

Lichtveld 18 – 30 cm, met Dual focussysteem 18 – 34 cm

Lichtveld 14 – 28 cm

Werkafstand: 70 – 160 cm

Uit te voeren met Camerasysteem

Uit te voeren: met camera +
schaduwmanagement
Mechanische focusering

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS
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Operatietafels

Kant en klare inloopkooien

Veelzijdig, voordelig, volledig

Flexibiliteit in optima forma
Operatietafel V-top Ergo Pro

UD-Vet levert als enige veterinaire groothandel in de Benelux

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

kant en klare custom-made inloopkooien voor de veterinaire

kiezen voor gemetselde inloopkooien waarbij wij u de deur

Optimale tafel voor al uw tandheelkundige behandelingen.

De ideale operatietafel voor iedere gezelschapsdieren-

praktijk. Naast de bekende polyesther kooien kunt u nu ook

leveren. De prijs is vanzelfsprekend afhankelijk van de gekozen

Hoogwaardige kwaliteit RVS. V-top blad.

kliniek. Elektrisch in hoogte verstelbaar met een RVS

inloopkooien verkrijgen in iedere gewenste maat. De deuren van

maatvoering. Neem voor meer informatie en een vrijblijvend

Dentale opvangbak is optioneel

blad welke in 2 delen afzonderlijk in een V-positie gezet

deze inloopkooien zijn vervaardigd van zéér zware kwaliteit RVS

ontwerp contact op met onze accountmanagers.

(zowel verkrijgbaar voor

kan worden. Trendelburg

hond en kat).

en antitrendelburg kantelbaar.

IM3 Tara dentale behandeltafel

en kunnen daarmee tegen een stootje. Desgewenst levert UD-Vet
Kooienopstelling bij Diergeneeskundig
verwijscentrum Dordrecht

Hoogte verstelbaar van
65 cm tot 115 cm.
Meerprijs voetbediening € 200,Afgebeelde wielen zijn optioneel.

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

NU COMPLEET
VANAF

€ 4.695,-

Onderzoektafel X-line basic

Column Line tafel

Kwalitatief hoogwaardige behandeltafel van Nederlands

Naast de conventionele onderstellen (schaar of

fabricaat. Leverbaar met elektrische en hydraulische voet

comfort) leveren wij u ook de vertrouwde column line

bediening en nu ook als accuversie. In hoogte verstelbaar

(x-voet) tafels.

van 28 cm tot 98 cm . Uitgevoerd met vlak RVS werkblad

De ergonomisch

van 130 x 60 cm.

gevormde voet maakt

van € 2.179,VANAF

€ 2.195,-
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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

de tafel te komen zitten

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

voor optimaal gemak.

GARAN

Hygiënisch, stil en warm

het mogelijk om dicht op
met bijvoorbeeld een tabouret

VETERINAIRE BESTSELLER!

DE OPSTELLING WORDT OP MAAT GEMAAKT!
VRAAG WAT DE MOGELIJKHEDEN ZIJN.

Kooienopstelling bij Vets place
Oosterhout

	Meerdere combinaties mogelijk
	Modulaire opbouw
	Stroompunten, O2 punten en verwarming
in de kooien leverbaar (allen optioneel)

LEVERBAAR VANAF

€ 2.699,-

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

Afgebeelde wielen zijn optioneel.
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Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
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Super moderne opnameverblijven
Diervriendelijk en hygiënisch

LAAGST

E

Het dierenwelzijn krijgt steeds meer aandacht. De zorg vraagt om

diergeneeskundigen. De verschillende verblijven zijn in verschil-

nieuwe, diervriendelijke oplossingen. In samenwerking met een

lende maten/uitvoeringen te leveren, geschikt voor basic,

groep dierengeneeskundigen heeft een team van ontwerpers

medium en highcare. Wilt u meer informatie over deze opname

een reeks van moderne opnameverblijven ontwikkeld. Onze

verblijven? Neem dan contact op met onze accountmanagers.

PRIJS
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opnameverblijven bieden optimaal comfort aan de dieren en de

44

	Optimale verblijfcondities: verwarming, verlichting, ventilatie, zuurstof en camerabewaking
	Eenvoudige bediening: automatische besturing of besturing op afstand
	Hoogwaardige afwerking: 100% waterbestendig, slijtvast, chemisch resistent en geluiddempend
	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.
	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 smartbediening biedt.

45

DE OPSTELLING WORDT OP MAAT GEMAAKT!
VRAAG WAT DE MOGELIJKHEDEN ZIJN
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UDENT

Ontwikkeld met passie voor uw praktijk
Al meer dan 175 jaar staat B.Braun Aesculap garant voor de

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

productie van medical devices van een zeer hoge kwaliteit en

één van de marktleiders op de veterinaire orthopedische markt.

werkt zij continu aan innovatieve materialen voor zowel de
humane- als veterinaire markt. Gedegen kennis van de markt en

Nieuw bij UD-vet, fraaie en functionele kasten van UDENT.

normen en voorzien van soft-close, maatwerk trays,

UD-Vet presenteert u in deze brochure een kleine greep uit het

Behandelkasten van UDENT zijn op basis van jarenlange

doorgeefsysteem en naadloos afgewerkt.

uitgebreide assortiment van B.Braun Vetcare.

ervaring specifiek voor uw praktijk ontwikkeld. Voldoen aan alle

Acculan Ti4 Orthopedische boor
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Het Acculan Ti4 systeem is geheel draadloos en toch zéér krachtig en daardoor geschikt voor
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de meest voorkomende orthopedische ingrepen. Uiteraard kunnen alle gangbare boorkoppen
gebruikt worden en zijn natuurlijk ook verkrijgbaar via UD-Vet. Het systeem is ook gekanaliseerd
voor optimale doorvoer van uw boordraden. Het systeem is volledig autoclaveerbaar waarbij de

UDent

	Volkern plaatmateriaal: hoge-, slag-, stoot- en
krasvastheid en is eenvoudig te reinigen
	5 jaar garantie
	Ontworpen met het oog op duurzaamheid
	Naadloze randafwerking van de fronten

niet-steriele batterijen simpel maar wel steriel te plaatsen zijn. UD-Vet heeft voor u een pakket
46

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

47

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

DE MEUBELS WORDEN OP MAAT GEMAAKT!
VRAAG WAT DE MOGELIJKHEDEN ZIJN.

PRAKTIJKPAKKET
Dit complete pakket
kunnen we u aanbieden

van € 19.995,-

Nu voor € 17.995,UD-Vet | www.ud-vet.be, www.ud-vet.nl | info@ud-vet.be, info@ud-vet.nl | 02 660 1630 | Z3 Doornveld 123, 1731 Zellik
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Diverse

GARAN
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Euromex 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.

Microscoop Euromex
I-Scope trinocular
	EWF 10x/22 mm en EWF 10x/20 mm
oculairs
	Plan-, fase- en donkerveldverlichting
	3 W NeoLED™ Köhler verlichting
	iCare-sensor

Alsatom SU 140/D MPC
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.
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Rontgen/Echo
stabilisatiekussen

Soehnle
weegschaal

Im3 Dental X-ray
positioning kit

Verkrijgbaar in 3 verschillende
maten.

Weegschaal digitaal op
10 gr nauwkeurig.

Ideaal voor de praktijk die start
met dentale röntgen.

PRO-VET.PCVH
centrifuge

VETERINAIRE
BESTSELLER!
Setprijs
VAN €
NU VOOR

€ 495,-

NU VOOR

€ 1.695,-

VANAF

€ 1.895,-

Meer informatie

575,-

NU VOOR

€ 379,-

NU VOOR

€ 69,95

NU VOOR

€ 79,-

NU VOOR

€ 1.495,49
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Devilbiss O2
generator
	5 liter per minuut
	Eenvoudig aan te sluiten
	Compact en fluisterstil

Tondeuse
Favorita II

Instrumenten
containers

IM3 Konijnen &
Knaagdieren kit

Exclusief scheerkop.

Diverse maten en kleuren
beschikbaar. Zolang de
voorraad strekt.

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

Ergo instrumenten
WES5S

Tandheelkundige instrumenten
van hoge kwaliteit, ontworpen
voor dierenartsen.
NU VOOR

€ 195,-

IM3 Elevators

VAN €

IM3 ergo
instrumenten
PERI5S

€ 795,-

40 liter per minuut

	 Hoogwaardig roestvrij staal
	 Ergonomisch ontworpen
handgrepen met kleurcodering
	 Instrumenten gemarkeerd
voor gemakkelijke identificatie
	 Lichtgewicht en duurzaam

995,-

NU VOOR

Chirurgische
afzuigpomp
Askir

VAN €
NU VOOR

€ 299,-

PER STUK

€ 89,-

UD-Vet | www.ud-vet.be, www.ud-vet.nl | info@ud-vet.be, info@ud-vet.nl | 02 660 1630 | Z3 Doornveld 123, 1731 Zellik

NU VOOR

€ 209,-

NU VOOR

€ 195,-

NU VOOR

€ 179,-

IM3 HCR-100 hand
instrumenten
reiniger
	3 handstukken worden tegelijk
gereinigd en geolied
	gebruiksvriendelijk
	heeft 3 programma’s 1 - 1,5 en
2 minuten

349,-

NU VOOR

€ 299,-

NU VOOR

€ 495,-

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

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

UD-Vet is de enige veterinaire leverancier van apparatuur die:
	Als totaalleverancier in eigen beheer digitale (CBCT, röntgen, echografie, endoscopie, laparoscopie,
anesthesie, fysiotherapie) systemen en apparatuur kan installeren en onderhouden
	Met onze serviceorganisatie bestaande uit meer dan 30 service technici service en
onderhoud kan verlenen en gegarandeerd binnen 4 tot 8 werkuren ter plekke is
	Met onze tekenaar en project managers turn-key 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
	Gegarandeerd de beste service met een Serviceabonnement (SEA) met 25% korting
op voorrijtarief en arbeidsloon, bruikleenapparatuur en bij storingen binnen
4 tot 8 werkuren ter plaatse.
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