
Orders : 

Natasha@petvetbiomed.com;  beatrice@petvetbiomed.com 

T: 03-9277290  

Shay : 054-6690323;  Amir: 052-6338472; Avi: 054-2453341 

מ“המחירים אינם כוללים מע. ₪  350משלוח חינם להזמנות מעל   

 תמונות להמחשה בלבד

בהתאם למלאי היצרן, שבועות מהזמנה 10עד  2: זמן אספקה  

        February Pet-Vet Biomed Offer – Vet Dentistry Month 

מחברת   CRהנחה על קניה של מכשיר רנטגן או יחידה דנטאלית או   %8

Midmark .%28  המכשירים של חברת מידמארק 3הנחה בקניה של. 

  - Vetpro 1000 dental Unit$ 8050 (:  לפני הנחה)מחירון 

VetPro CR System $ 9993 ;  Dental X-Ray PrevaVet  $ 7540 



        February Pet-Vet Biomed Offer – Vet Dentistry Month 

 *₪  %%5111 –החל מ
 ₪   011: שווי מתנה 

 *₪  %05111 –החל מ
 ₪  %%1: שווי מתנה

 *₪  %55311 –החל מ
 ( ₪ 2011שווי מתנה של )

 כולל תוכנה וטרינרית ₪   305,11 
 ( ₪ 2011שווי מתנה של  )

 אינם כוללים מדחס  5 מחירים של יוניטים בדף זה * 
 תמונות להמחשה בלבד



        February Pet-Vet Biomed Offer – Vet Dentistry Month 

iClean iM3 Prophy 

Paste    - (%11 2של ‘ יח 

 ( פ“לשימוש ח5 גרם

 ₪  %%1 –ב

חלקים  12סט כירורגי 

 בקופסת נירוסטה

 ₪  551 –ב

Dental drip tray with grill 

ח               “אוסף את המים במהלך ניקוי השיניים ומאפשר שראש הבע. מגש דנטאלי לטיפולים רטובים ולניקוי שיניים

 קל לניקוי ולחיטוי. מגש עשוי מפלסטיק קשיח עם פינות עגולות. יישאר נקי בעת הטיפול

 ₪  2,1 –ב ₪  311במקום 

             טיפים  LED  +1עם ידית כולל תאורת PIEZO מכשיר סקיילר                   

 ₪   1,2% – -ב ₪  2011במקום              



EICK VET Basic set for 
the diagnosis of the 

gums, teeth and 
periodontal surgery 

 
( חלקים %0)סט בסיסי 

לאבחון מחלות וכירורגיה 
 פה

 ₪ 2051: מחיר

        February Pet-Vet Biomed Offer – Vet Dentistry Month 

EICK Bein Dental Elevators 
5 צורת כפית על קצה האלווי טור מסייע להנחות אותם לכיס החניכיים

עיצוב ארגונומי להפחית עייפות . המספק מנוף נוסף ומפחית הנזק לחניכיים
 יד בעת הכירורגיה

 
  1 - %:  מידות)  winged bein elevators 1מחיר לסט  של  

 ₪   121  -ב( מ“מ

Dental Extraction Tartar forceps 
 (spring loaded)  110 mm 

 ₪ %31  -ב 

 

Dietrich Root Extraction 
Forceps 130 mm 

 ₪ 2%1  -ב 



iM3 Twister Disposable Prophy Angle   
 ₪ 251 –ב₪  311במקום  -( פ“ח)יחידות  %11

 
iC plaque Disclosing solution  

 ₪ 1,%-ב₪  231מטושים העוזרים לסמן את הפלאק במקום  52קופסה עם 

        February Pet-Vet Biomed Offer – Vet Dentistry Month 

Oratene  
 תכשירים אנזימטיים לשיניים

 
 Drinking water 0קנה 

additive 4 oz   בגודל  %וקבל 
8 oz בחינם 

 
  Oratene 0קנה  

maintenance gel    וקבל% 
Oratene Antiseptic gel   

 בחינם

Arkansas 
Whetstone 

 
מתאים לשיוף וחידוד 

 אלווייטורים

 ₪  2%1:  מחיר 



        February Pet-Vet Biomed Offer – Vet Dentistry Month 

COMFORT WINGED ELEVATOR   
 SET OF 4 INC. FREE STAINLESS STEEL CASE  

 ₪  %%31: מחיר מבצע
 SET OF 6 INC. FREE STAINLESS STEEL CASE  

 ₪  %151: מחיר מבצע

VI PERIODONTAL INSTRUMENT 
SET  

DIAMOND SHARPENING CARD 
(DIAMOND)  

 ₪  %01: מחיר מבצע

MOLT PERIOSTAL ELEVATOR 2/4 
 ₪  211: מחיר מבצע

VI Superfine Elevator 2 mm 
straight 

Small Feline Dental Elevator  
 ₪  %11: מחיר מבצע

VI Luxator Set - 5 sizes + 
Sharpening Stone 

 ₪  2311: מחיר מבצע

VI Extraction Forceps (set of 3) 
 ₪  5%1: מחיר מבצע


