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UD-Vet België

Sphere business park - Unit 2
Z3 Doornveld 123, 1731 Zellik,
T +32 (0)2 660 1630

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 wij

voeren en eventuele storingen te verhelpen. Ook bij vernieuwing

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

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

aanbiedingen.

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

 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

Graag tot ziens!

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

De accountmanagers van UD-Vet.

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 20 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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Rinske Knoop

Patrick Messchaert

Stefan Donker

Martine Lucas

Sophie Hooghuys

Ronald van den Boomen

Jan van Genechten

Accountmanager

Accountmanager

Accountmanager

Accountmanager

Accountmanager

Accountmanager

Accountmanager

(NL/FR)

(NL)

(NL/FR)

T 06 23 18 18 34

T 06 12 58 23 44

T 06 55 89 08 18

T 030 241 42 46

T +32 (0)470 72 27 22

T +32 (0)470 03 31 45

T +32 (0)472 38 15 13

E rinske@ud-vet.nl

E patrick@ud-vet.nl

E stefan@ud-vet.nl

E martine@ud-vet.nl

E sophie@ud-vet.be

E ronald@ud-vet.be

E jan@ud-vet.be

 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

Cindy De Boeck

Michel Bruyère

Accountmanager (FR/NL)

Project Coördinator (NL/FR)

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 +32 (0)470 01 10 38

T +32 (0)470 04 16 66

T 06 82 11 04 63

apparatuur

T 06 23 84 98 47

T 06 51 35 86 29

T 06 51 19 15 58

E cindy@ud-vet.be

E michel@ud-vet.be

E ineke@ud-vet.nl

T 06 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 plekken

A-merken

bij storingen

Lease, verhuur en bruikleen van apparatuur

E joost@ud-vet.nl
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Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

UD-Vet mobiel DR systeem paard,
betrouwbaar en betaalbaar!
UD-vet heeft samen met enkele specialisten in ieders vakgebied

de hoogste beeldkwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en de grootst

een röntgensysteem voor paardenartsen samengesteld welke

mogelijke betrouwbaarheid. Het UD-Vet DR systeem voor

voldoet aan alle eisen die u als professional aan een dergelijk

paarden biedt u dit alles in één! Door tegen zéér scherpe

systeem stelt.

condities te hebben kunnen inkopen kunnen wij u verschillende
pakketten aanbieden tegen uiterst concurrerende condities.

Het dagelijks gebruik van het systeem moet u in staat stellen zo

Uiteraard zit hier ook optimale service na verkoop, bruikleen

efficiënt en eenvoudig mogelijk te kunnen doen, uiteraard met

apparatuur en indien gewenst zelfs 24/7 service bij inbegrepen.

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

LAAGST

E

PRIJS

GARAN

TIE

Mobiel DR systeem paard met 10x12” panel

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

	Robuuste transportkoffer
	Laptop
	DR panel 10x12” WiFi
	Beschermcassette 10x12”
	Cowboybox
	Oplaadstation voor batterijen
	4 oplaadbare batterijen
	Oplader voor in de auto
INFORMEER NAAR DE SCHERPE
AANBIEDING
5

Mobiel DR systeem paard
met 14x17” panel
	Robuuste transportkoffer
	Laptop
	DR panel 10x12” WiFi
	Beschermcassette 14x17”
	Cowboybox
	Oplaadstation voor batterijen
	4 oplaadbare batterijen
	Oplader voor in de auto
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Mobiel DR systeem paard
met 14x17” en 10x12” panel
Robuuste transportkoffer
Laptop
DR panel 10x12” WiFi & DR panel 14x17” WiFi
Beschermcassette 14x17” en 10x12”
Cowboybox
Oplaadstation voor batterijen
4 oplaadbare batterijen
Oplader voor in de auto

Compacte en eenvoudige set-up die u overal kunt inzetten, van
cervicale onderzoeken en orthopedische opnames en uiteraard
ook de klinische keuringen.
VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS
UD-Vet | www.ud-vet.nl, www.ud-vet.be | info@ud-vet.nl, info@ud-vet.be | 030 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht

INFORMEER NAAR DE SCHERPE
AANBIEDING

INFORMEER NAAR DE SCHERPE
AANBIEDING
Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Mobiele Röntgenbuizen

Paarden pakket

Onmisbaar in elke paardenpraktijk
meX+ AirRay
	Gewicht 5.3 kg
	Hybride werking / kabel of batterij
	Draadloos opladen of via USB
	Bediening voor mobiel gebruik
	Maximaal 120

meX+20 BT lite
	90 kV / 20 mA
	mAs bereik 0,4 mAs - 20 mAs
	1.6 kW at 90 kV
	Gewicht 11,2 kg
	Maximaal

Brons
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 op volle

550 opnames

opnames

accu

op volle accu

op volle accu

	Afstandsbedieningsfunctie
INFORMEER NAAR DE SCHERPE
AANBIEDING

Pak ket bro ns

Inclusi ef bas is ech ogra fie, mobiele RX
en bui s en HD E tan dhe elku ndig e beh and elset

Prijsvoorbeeld

Esaote MyLab X1 VET incl. 1 probe

Mobiel DR system paard met 25 x 32

Mobiele RX buis meX+ AirRay
INFORMEER NAAR DE SCHERPE
AANBIEDING

INFORMEER NAAR DE SCHERPE
AANBIEDING
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€ 11.395,cm plaat € 30.995,-

RX bescherming 2 sets
Levering en installatie
Instructie door applicatiespecialist

meX+ 60
	100 kV / 60 mA
	mAs bereik 0.4 mAs - 100 mAs 25
	3.2 kW at 80 kV
	Focal spot: 2.0 mm
	Lamp: LED
	Distance laser: dual laser
	Presets kV / mAs: 8 APR
	Gewicht 14.6 kg

INFORMEER NAAR DE SCHERPE
AANBIEDING

meX+ 100
	110 kV / 100 mA
	mAs bereik 0.1 mAs - 100 mAs 40
	5.0 kW at 75 kV
	Focal Spot: 1.5 mm
	Lamp: LED
	Distance laser: dual laser
	Presets kV / mAs: 750 APR
	Gewicht 19.6 kg

INFORMEER NAAR DE SCHERPE
AANBIEDING

TruXRAY™ Switch
Draagbare Xray Generator-schakelaar
met een eenvoudige prep-and-exposecontrollerknop die werkt voor elke
draagbare röntgenbron.

Preventief onderhoud ( 2 jaar)

Vervangende apparatuur (2 jaar)

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

€

8.995,-

€

450,-

€

0,-

€

0,-

€

0,-

€

0,-

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

Totaal

Pakketprijs Pakket Brons

€ 51.835,€ 47.995,-

Inclusief HDE basisset 1 en mondsperde

r
t.w.v. € 4.150,-

INFORMEER NAAR DE SCHERPE
AANBIEDING
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Röntgenbescherming

LAAGST

E

PRIJS

Wij adviseren u graag!
Om u als professional nog beter te kunnen voorzien van de juiste

gebruik bij röntgen- en echoopnames. Gevestigd in noord-

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.

jaren DE producent als het gaat om hulpmiddelen voor het

GARAN

TIE

Rontgenschort

Rontgenhandschoenen

Verkrijgbaar in de maten S,

0.5 mm Pb

M en L.

Kleur blauw

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

Universele maat

8

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.

VANAF

€ 135,-

VANAF

€ 195,9

van 6,5 kg.

Schildklierbeschermer
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

aan noodzakelijke accessoires om uw beroep veilig en

Skyline opnames van het straalbeen Onder een hoek van 5°

professioneel uit te voeren. Inclusief:

bevind het paard zich in een comfortabele houding en is er

Podoblock

meer ruimte voor de generator.

	0. 5mm Pb

Hangrek schorten
en handschoenen

Mobiel loodscherm

Uitstekend rek om onze röntgen-

aluminium, aan beide zijden bekleed

schorten en -handschoenen in

met een stootvaste kunststoflaag.

op te bergen

Hij wordt geleverd met vier Ø 80 mm

Bescherming van geanodiseerd

zwenkwielen, waarvan twee met rem.

VANAF

€ 45,-

Waarschuwingsbord

DR-Cowboybox
DR-Combibox LM / AP

Combibox Dummy LM
VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS
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VANAF

€ 52,-

INFORMEER NAAR DE SCHERPE
AANBIEDING

VANAF

€ 2.550,-

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

Paarden pakket
Zilver

Pak ket zilver

Inclusi ef mid-en d ech ogra fie, mobiele RX en bui s en
HD E tan dhe elku ndig e beh and elset en dentale ca me
ra
Prijsvoorbeeld

Esaote MyLab Sigma incl. 1 probe

€ 1.4395,-

Podoblock SCANster

Mobiel DR system paard met 25x32 cm

Mobiele RX buis meX+ 20BT hybride

€
plaat

RX bescherming 2 sets
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HDE Set 2 Compact
HDE Mondsperder Optimum met plat

HDE Wolfskiezenset

en

Levering en installatie
Instructie door applicatiespecialist

Preventief onderhoud (2 jaar)

Vervangende apparatuur (2 jaar)

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

Pakketprijs Pakket Zilver

1.295,-

€ 30.995,€

8.995,-

€

450,-

€

5.469,-

€

825,-

€

225,-

€

0,-

€

0,-

€

0,-

€

0,-

De toekomst van beeldvorming voor paardenpractici

Het platform is van de grond af speciaal ontworpen en

Pegaso™ Evolution - High Definition 3D volumetrische

ontwikkeld voor paardenpatiënten en omvat een groot veld

beeldvorming ontworpen om de diagnostische capaciteit

fluoroscopie met een hoge resolutie.

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 beeldvor11

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
doen.

------------------------€ 58.995,-

Inclusief Dentale Camera t.w.v. € 5.40

0,-

INFORMEER VIA UW ACCOUNTMANAGER NAAR DE
VOORDELIGE FINANCIERINGSVOORWAARDEN
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Volledige generatie Esaote
MyLab echografiesystemen!
NIEUW! MyLab X1 VET

MyLab X8

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.

LAAGST

E

PRIJS

GARAN

TIE

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

MyLab Omega

MyLab Sigma

Geavanceerde echografie en diagnostiek van het paard.

Topprestaties, compact ontwerp. MyLab Omega VET is

Uitermate geschikt echoapparaat voor de beginnende dierenarts,

Vroegtijdige diagnose van het peesprobleem is van het

uw partner om, op locatie, accurate diagnoses te stellen.

makkelijk mee te nemen op locatie. Zelfvoorzienend door de

grootste belang, gevolgd door een op maat gemaakte

Zelfvoorzienend door de geïntregreerde accu.

geïntregreerde accu. In te zetten voor:

behandeling en revalidatie. De Esaote MyLab X8 is een

In te zetten voor:

geavanceerd echosysteem voor de opsporing en opvolging
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Geavanceerde MSK aplicatie
	
Geavanceerde Cardiale aplicatie
	

MSK apllicaties
	

Anatomische varianties aan de
	
wervelkolom

Reproductie
	

De intuitieve specifiek veterinaire software is uitermate
eenvoudig in de bediening en bovendien is de beeld
kwaliteit zoals u die van Esaote mag verwachten.

van peesblessures. Maar ook het inbeeld brengen van facet

Beschikbare probes

Uitgebreide probe portfolio met nieuwe Single-Crystal Cardiale
en Abdominale IQ-probes side-by-side met real-time ultra-

De MyLabOmega is voorzien

C62B VET

sound. Optimale workflow, gebruiksgemak en diagnostische

van twee transducerconnectoren

Geschikt voor de
wervelkolom, bekken
en abdomen

zekerheid dankzij een innovatief besturingsplatform. Tevens

en uitgebreid probe portfolio.

gewrichten, iliosacrale overgangen, cardiaal onderzoek
behoren tot de applicaties.

Anatomische varianties aan de wervelkolom
	

Reproductie
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Video MyLab Sigma

de mogelijkheid om een 2e beeldscherm te bevestigen.

C83B VET

IMAGING EXPERT’S CHOICE

Geschikt voor de
kootholte, buigpezen

VRAAG NAAR DE
SPECIALE AANBIEDING!

L154BH VET

VETERINAIRE BESTSELLER!
VRAAG NAAR DE
SPECIALE AANBIEDING!

Video MyLab Omega

Geschikt voor
peesscans
Naast het ‘instapmodel’ de MyLab X1 VET bieden wij u ook de
meer geavanceerde modellen zoals de MyLab Sigma en de MyLab

LV153 VET
Geschikt voor
de drachtscans

INFORMEER NU NAAR DE ZÉÉR
AANTREKKELIJKE INTRODUCTIEPRIJS

Met dank aan Paardenkliniek de Raaphorst

Omega. Voor beide apparaten is er een heel scala aan transducers
beschikbaar. Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden;

P1-5 en SP2730

C1-8 en AC2541

L4-15

Geschikt voor trans-abdominale geslachtsbepaling en
diagnose koliek

Geschikt voor abdominale
scans en orthopedische scans
van de rug, nek en bekken

Geschikt voor orthopedische
scans van pezen en nek

IMAGING EXPERT’S CHOICE

MC3-11

SV3513

IL4-13

VRAAG NAAR DE
SPECIALE AANBIEDING!

Geschikt voor de
orthopedische scans
van het kootbeen

Geschikt voor de endorectale
drachtigheidsonderzoeken

Geschikt voor transrectale
onderzoeken van hetr SI
gewricht.

UD-Vet | www.ud-vet.nl, www.ud-vet.be | info@ud-vet.nl, info@ud-vet.be | 030 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht
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Dr. Fritz endoscopie

LAAGST

E

PRIJS

Kwaliteit en betrouwbaarheid

GARAN

TIE

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 paard
	Volledig draadloos systeem met geïntegreerde

	Volledig draadloos systeem met geïntegreerde

camera en lichtbron

camera en lichtbron

10” monitor

7” monitor

	Verbinding met monitor middels radiosignaal
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Dr. Fritz bronchoscoop paard

Diameter 9.8 mm

Lengte 320 cm

Werkkanaal 2.8 mm

Werkkanaal 3.2 mm

5” TV receiver/monitor

Resolutie 1080p

Verkrijgbaar is verschillende lengtes en diameter

lektester, biopsietang en spoelfles

Dr. Fritz endoscope washer
	Schoonmaaksysteem voor endoscopen
	Zelfaanzuigend pompsysteem
	Autostop-functie
	Afmeting: 35.5x26.5x10cm
	Muurbevestiging
	Gewicht 2,9 kg
	240VAC
	50/60 Hz
VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

165 cm lang

Diameter 12 mm

	Inclusief transportkoffer, reinigingsborstel,

Elders go
ed
Wij bet koper?
al
het vers en
ch
terug! il
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Dr. Fritz droogsysteem voor endoscopen

Verbinding met monitor middels radiosignaal
Inclusief transportkoffer, reinigingsborstel en lektester

VOLLEDIG D
R

AADLOOS!

	Veilig droogsysteem voor flexibele endoscopen en dunne slangen (<4mm)
	Droogpomp met tijdprogramma geschikt voor alle gangbare endoscopen
	Autostop-functie
	Eenvoudige filterwissel
	Hangend of liggend te drogen
	Ook geschikt voor endoscopen van andere fabrikanten
	Maat: 35.5x26.5x10cm
	Wandmontage
Gewicht 3,7 kg

	230VAC
	50/60Hz

AADLOOS!

R
VOLLEDIG D

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS
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LAAGST

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

professionele merk Horse Dental Equipment, waar veiligheid,

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

betrouwbaarheid en gebruikersgemak voorop gaan en wat

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.

HDE Basisset Engine nr.1
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	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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HDE set level 3 compact
	EVOLUTION engine (complete set) with jacket*
	Quickflex drive shaft 1.20 m for EVOLUTION engine
	COMPACT Flexxidisc curved twist
	COMPACT Polyfloat straight (without burr)
	COMPACT – Applecore Ø14
	Handpiece for the 06s
	RVS borstel met houder
	Transportkoffer
VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS
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HDE Set level 4 compact

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

HDE Basisset 2
Evolution
	Evolution Engine met Jacket
	DriveShaft 1.20 meter
	Flexxidisc curved Twist
	Extension Long
	Angle drill
	RVS borstel met emmerhouder
	Transportkoffer

E

PRIJS

Ook verkrijgbaar met
waterkoeling!

	EVOLUTION engine (complete set) with jacket*
	Quickflex drive shaft 1.20 m for EVOLUTION engine
	COMPACT Flexxidisc curved twist
	COMPACT Polyfloat straight (without burr)
	COMPACT – Applecore Ø14
	COMPACT – Occlusal burr
	COMPACT – Diastema burr long
	COMPACT – Conical burr long model
	Handpiece for the 06s
	Handpiece for the 11s – Straight long with open head protection
	RVS borstel met koffer
	Transportkoffer

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS
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Therapeutische laser

Draadloos en draagbaar lasertherapiesysteem!
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

veterinaire industrie. De Super pulsed Laser Technology van Multi

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

Radiance Medical behoort tot de veiligste classificatie van lasers

kunt gebruiken. Hieronder vindt u de verschillende systemen.

en biedt dierenartsen de nieuwste innovatie die overal en altijd

MR5 ACTIVet PRO
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Paarden pakket
Goud

Pak ket gou d
Inclusi ef Hig h-e nd ech ogra fie, mobiele RX
met 2 plat en en bui s en HD E tan dhe elku ndig e
beh and elset en bron cho scoop

Prijsvoorbeeld

Esaote MyLab Omega incl. 2 probes

€ 26.995,-

Met 50 W Super Pulsed Laser-vermogen, 300% meer totaal vermogen dan zijn voor-

Podoblock SCANster

ganger en 900% meer blauw licht, verlicht de MR5 ACTIVet PRO snel pijn, controleert

Mobiel DR system paard met 25x32 cm

ontstekingen en vergemakkelijkt wondgenezing bij dieren. Het blauwe LED-licht versnelt

plaat en 35x43 cm plaat

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

Mobiele RX buis meX+ 40BT hybride

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

HDE Set 3 Compact
HDE Mondsperder Optimum met plat

en

Levering en installatie
Instructie door applicatiespecialist

Preventief onderhoud (2 jaar)

Vervangende apparatuur (2 jaar)

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

Pakketprijs pakket goud

1.295,-

€ 49.000,-

RX bescherming 2 sets

HDE Wolfskiezenset

€

€

8.995,-

€

450,-

€

6.210,-

€

825,-

€

225,-

€

0,-

€

0,-

€

0,-

€

0,-

-----------------------€ 93.995,-

Inclusief bronchoscoop twv. € 13.995,-

INFORMEER NAAR DE
SCHERPE INTRODUCTIEPRIJS
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LAAGST

Dental Equipment
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Mondsperder HDE Optimum

Dr. Fritz Dental Sticks

Biothane straps, eenvoudig schoon te houden

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

29 vertandingen met 15,5 maximale opening

Dental Sticks zijn:

Het hele assortiment van HDE is verkrijgbaar bij UD-vet daar kunt u ook
uw persoonlijke sets samenstellen. Vraag naar onze andere mogelijkheden, zoals mondsperders, handvijlen, wolfskiessetjes, extractietangen en nog veel meer!

	Draadloos
	5,8 GHz digitale radio
	video van de beste kwaliteit
	Perfecte verlichting
	Makkelijk schoon te maken
	Goede prijs/kwaliteit verhouding

INFORMEER NAAR DE PRIJS
EN MOGELIJKHEDEN
21
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Chirurgie

HDE diagnostic set
Complete set voor alle voorkomende dentale onderzoeken

	Anti-mist dental miror (lenght 47.5 cm, Ø 50 mm)
with pouch
	Classic dental hook (47 cm)
	Cheek retractor
	Rinsing pistol 200 ml
	Stainless steel bucket 12 L

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

INFORMEER NAAR DE PRIJS
EN MOGELIJKHEDEN

Voor meer informatie over
deze Dental Sticks
scan de QR-code.

UD-Vet | www.ud-vet.nl, www.ud-vet.be | info@ud-vet.nl, info@ud-vet.be | 030 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht

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

LAAGST

Sterilisatie en reiniging
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De nieuwe norm in in reiniging en desinfectie

GARAN

TIE

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

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

22
VAN

€ 6.332,-

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

MELAtherm 10
Thermodesinfector
230V of 400V.

VAN

€ 10.332,-

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

VAN

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

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

23

€ 5.950,-

NU VOOR

€ 4.495,-

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
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS
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Video Melag
Cliniclave 45

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS
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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.

Atoomweg 476,
3542 AB Utrecht

T 030 241 42 46

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

