
Orders : 

Natasha@petvetbiomed.com 

Office : 03-9277290  

Shay : 054-6690323 

Amir: 052-6338472 

₪  350משלוח חינם להזמנות מעל   

מ“מחירים אינם כוללים מע  

 תמונות להמחשה בלבד

        April Pet-Vet Biomed Offer – Valid until 30/04/17 

 הכן את מרפאתך לאביב! 

מוצרים דרמטולוגיים של סדרת 

Dermatovet 

חינם! 3וקבל  9קנה   

 WEPHARMמבצע סדרת 

‘ יח WeJoint Medium  ,4‘ יח WeJoint Small  ,2‘ יח 2קנה חבילה הכוללת:  

WeJoint Large  ,2 יח ‘Wepatic Small  ,2 יח ‘WePatic  Large/Medium  ,2 יח ‘

WeBiotic Small  ,2 יח ‘WeBiotic Large , 

של ‘ יח WeVit  +1של ‘ יח WeMalt  +1של ‘ יח WePharm  +1 דיספליי  1וקבל חינם : 

WeHemo  +1 של ‘ יחWeNefro . 

 על מוצרים + מתקן תצוגה איכותי (₪  181)ערך המתנה: 
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שולחן מאיו )אחות אילמת( 

מנירוסטה רפואית, גובה 

מ( , כולל “ס 121-57מתכוונן )

מ“ס 2*41*01מגש במידות:   

 ₪  891מחיר : 

 שבבים איכותיים במיוחד!

מ “מ 12 –מ ו “מ 8  

חינם! 17וקבל  47קנה   

Cosypad -  משטח לכלובי אשפוז ולשולחן

 ניתוח. מידות שונות.

 אוורירי, קל לשטיפה וייבוש, מונע פצעי לחץ

 הנחה : 111מחירים לאחר  

 33 x 71 cm   :311  ₪ 

 39 x 51 cm   :307  ₪ 

 77 x 51 cm   :491  ₪ 

 01 x 117 cm  :731  ₪ 

Handy Canis -  מנשא

 לכלבים )אגן(.

 מידות שונות 

 הנחה: 111מחירים לאחר 

  : 150קטן, בינוני, גדול  ₪ 

 XL :215  ₪ 
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מכשיר ספירת דם ווטרינרי, תוצרת שבדיה  -  EXIGO EOS  

חודשי אחריות.  18כולל מערבל דמים ובדיקת דם בקפילרות,   

 אין . -הזדמנות!! אפשרות לטרייד 

 שאל את נציג המכירות באזורך!

Mobile Hi-Lo Electric Surgery X Scissor Table -  0191  ILS 

(1200 x 600 x 300 – 1000 mm)  

 תוצרת ספרד
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 )קיר, תקרה, נייד(, LEDמגוון רב של מנורת ניתוח 

 במחירים תחרותיים. שנתיים אחריות 

iGlux  07,111 Lux 1m: 8291 ILS 

 FLHD3R 71,111 Lux 1m: 3191 ILS 

L21-27 Touchless 01,111 Lux 1m: 5191 ILS 

  מנורת בדיקה
 )על גלגלים, על שולחן, לקיר(  

45,000 LUX, 0.5 m distance 

12,000 LUX, 1 m distance 

 ₪  1297מחיר: 

 FLHD3R  

 iGlux   

 L21-27  
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 ערכה לבדיקה דרמטופוטים

 מאפשר זיהוי במיקרוסקופ

הנחה! 211קיטים :  3בקניה של   

  Aural Hematomaקיט לניתוח 
 )ללא צורך במחט(. 

 פתרון לניתוח מהיר ומוצלח מאוד

לאחר הנחה( ₪  227הנחה ) 111מבצע :   

     GIF TUBE  

)לחתולים / כלבים הסובלים מכשל כלייתי או מקרים שיש צורך למתן עירוי תת 
 חודשים(.  0עורי לתקופה ארוכה, עד 

 ל/ דקה. “מ 111צינור מחורר, מאפשר מתן של נוזלים בקצב של 

לאחר הנחה( ₪  251הנחה ) 111מבצע :   

K-STAR 

 התקן מונע קיפולים בליין 

 מ( “מ 4)מתאים לכל צינור עד 

₪  71יחידות :  71חבילה של   
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 כפפה גמישה מוגנת

₪  251מחיר :   

 כפפה ארוכה נגד נשיכות

₪  547מחיר :   

 Smartכלובי חמצן  
Oxygen 

מ.    “ס x 31 x 31 48:  קטן

 ₪  957ג . מחיר: “ק 2משקל: 

מ.    “ס x 38 x 38 74: גדול

 ₪  1257ג . מחיר: “ק 2משקל: 

IV Catheter Guard 

)מספר מידות( ₪  38מחיר :   
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 Eickemeyerמבית  LifeVet Mמוניטור רב מדדים 

; ECG; HR2RR; Temp; NIBP; SpO 

Optional : EtCO2 

₪  5711מחיר מבצע :   

 Eickemeyer, מבית LifeVet Pפולס אוקסימטר ווטרינרי 

קליפסים ווטרינרים 2כולל מטען שולחני,   

₪  1571מחיר מבצע :   


