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כלובים

כלוב חמצן

כלובי אשפוז
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כלוב אשפוז נירוסטה
מערכת כלובי נירוסטה מודולאריים במגוון גדלים 100% נירוסטה 304.       

 59Wx66Dx73H   M
     88.5Wx66Dx80H   L

118Wx66Dx88H  XL

ניתן להוסיף דלת אקרילית מבוקרת לחות וטמפרטורה וחיבור לבלון 
חמצן.

מוט עירוי לכלוב

מתקן למשאבת עירוי

כלובי אשפוז
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כלוב אשפוז עם דחיקה מנירוסטה לחתולי רחוב 
במידה 59x66x75 ס"מ תואם במידותיו לכלובי ה-M שלנו ומתאים למערכות כלובי האשפוז שלנו.

כלוב מיוחד פיתוח שלנו. עם פאנל דחיקה המיועד לריסון חתול פראי ולהכנסתו/הוצאתו ללא מגע יד כלל. ההאכלה והניקוי בכלוב יכולים להתבצע כאשר 
החתול נוכח, וללא פתיחת הכלוב או מגע עם החתול. כלוב חובה למרפאות ומכלאות שמטפלים בחתולי רחוב שעלולים לשרוט או לברוח.

לכלוב 2 דלתות – האחת רגילה גדולה שתשמש בעיקר לפתיחה לצורך ניקוי כאשר החתול איננו. והשנייה היא דלת קטנה מתרוממת שמטרתה להעביר חתול 
ממלכודת או מנשא, באמצעות פתיחת שני הדלתות והעברת החתול ללא מגע.

כאשר רוצים להוציא את החתול מבצעים את אותה הפעולה רק עם דחיקת החתול החוצה באמצעות פאנל הדחיקה שניתן למשיכה גם ביד אחת.
כמו כן בתחתית הכלוב מגירה נשלפת שיושבת במסילה. למגירה שני תפקידים, היא משמשת כמדף שעליו מניחים את כלוב הנשיאה או המלכודת לצורך 

העברת החתול. וגם לצורכי ניקיון – ניתן לשלוף את המגירה כשהכלוב סגור ולנקות ללא הפרעה מיוחדת לדייר בפנים.
בנוסף הכלוב מגיע עם שני קערות למזון ומים שנשלפות כאשר הכלוב סגור. ושירותים לחתול מנירוסטה לחול חתולים שאותם ניתן לשלוף לצורך ניקוי דרך 

דלת המעבר הקטנה.

חתוליותכלובים

8



תאי חתולים מנירוסטה עם תא כפול או משולש, מדפים ומחיצות שנשלפות מבחוץ 
אופטימלי להסגר או אשפוז חתולים.

חתוליות
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כלוב המתנה דקורטיבי "הכל כלול"
כלוב פלדה מעוצב בטיחותי וחזק מצופה אבץ למניעת חלודה, עמיד לשנים רבות.  מנגנון טריקה עם  נעילה  שקטה ואוטומטית, גריל נח וקל לניקוי ומגירה 

נשלפת ללכלוך והשארת הכלוב נקי יבש.
.M אפשרות לפאנל דחיקה מנירוסטה כתוספת לאחד או שני הכלובים העליונים במידה***

פאנל דחיקה המיועד לריסון חתול פראי ולהכנסתו והוצאתו ללא מגע יד כלל.  
ההאכלה והניקוי בכלוב יכולים להתבצע כאשר החתול נוכח וללא פתיחת הכלוב או מגע בחתול. אביזר חובה למרפאות ולמקלטים שמטפלים בחתולי רחוב 

שעלולים לשרוט או לברוח.
הפאנל מחליף את הדלת הקדמית המקורית ובעצם מכיל 2 דלתות. האחת רגילה גדולה שתשמש בעיקר לפתיחה לצורך ניקוי כאשר החתול איננו, והשנייה 

היא דלת קטנה מתרוממת שמטרתה להעביר חתול ממלכודת או מנשא באמצעות פתיחת שני הדלתות והעברת החתול ללא מגע. כאשר רוצים להוציא את 
החתול מבצעים את אותה הפעולה רק עם דחיקת החתול החוצה באמצעות פאנל הדחיקה שניתן למשיכה גם ביד אחת. 

בנוסף האביזר מגיע עם שני קערות מזון או מים שנשלפות כאשר הכלוב סגור, ושירותים לחתול מנירוסטה לחול חתולים שאותם ניתן לשלוף לצורך ניקוי דרך 
דלת המעבר הקטנה.

ניתן גם לשדרג את המגירה והגריל הקיימים לנירוסטה!
     M      59Wx66Dx75H       L       118Wx66Dx80H             מידות

כלובי פלדהכלובים
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כלוב פלדה חזק ודקורטיבי לכלבים גדולים ושובבים או פראיים
ניתן להזזה בקלות גם ברצפה משובשת. הדלת ננעלת בטריקה כמו בכלובי אשפוז וטרינריים 

או מכלאות יוקרתיות. הכלוב אטום מכל צדדיו למעט בדופן הכניסה בכדי לשמור על הכלב 
רגוע ואדיש לתנועות בחדר. ניתן לשימוש כמלונה איכותית עם אופציית נעילה כשעוזבים 
את המקום, כמכלאה זמנית לכלב פראי, ככלוב אילוף לכלבים מתבגרים מגזעים גדולים, 

כתא המלטה, ככלוב המתנה במספרה או במרפאה ועוד. אפשר לבנות 2 קומות. ניתן לפירוק 
.120H*90W*70D :לצורך העברת דירה. מידות נטו

כלובי פלדה
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כלובים

כלוב אלומיניום נייד מתקפל משולב עם שולחן עבודה/טיפוח. 
הגודל הקומפקטי מתאים לרוב המכוניות הסטנדרטיות וקל להובלה ואחסון.
מוצר חובה לתערוכת כלבים ומרפאות קטנות שצריכות כלוב אשפוז זמני.  

כלוב אלומיניום ייעודי לרכב
מהפרטיים.  וחלק  הטנדרים  המסחריים,  הרכבים  סוגי  לכל  ומתאים  חזק  קל 
מיועד להובלת כלבים בצורה בטיחותית ונכונה. חלוקה פנימית במחיצה נשלפת 
חלונות  עם  מקדימה  ושניים  בצדדים  אוורור  פתחי  שני  שניים.  או  אחד  לכלב 
נפתחים לטיפול או הכנסת קערת מים. הכלוב בנוי ללא ברגים וחלקים שיכולים 
להתפרק בנסיעה ובנוי בצורה מושלמת וייעודית ככלוב לרכב. הכנסה והוצאת 
המאפשרת  קטנה  חלונית  באמצעות  הריסון  מוט  עם  מתבצעת  פראי  כלב 
ישר  עליון  משטח  במפתח.  נעילה  עם  טריקה  מנגנוני  הדלת.  וטריקת  הכנסה 
למלכודות וציוד. הכלוב קל לפריקה לצורך ניקוי ואדם אחד יכול לשלוף אותו 

W105*H75*D60 מהרכב ולהכניסו נקי. מידה
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תא  כל  ניקוי  לצורך  עליונים,  ופתחים  הפרדה  מחיצת  עם  לחתול  ומרווח  זמני  אשפוז  תא 
בנפרד בנוכחות החתול או הכנסה והוצאת החתול בידיים

דלת כניסה צדדית להכנסת והוצאת חתול פראי מכלוב או מלכודת. נשיאה כלוב לחיצה. מגיע עם 2 
קערות למזון ומים שתלויות על הדופן + מגש חול לצרכים + מזרן סופג שניתן לכיבוס. 

מידה 102*38*35 ס"מ 5.5 ק"ג

מערכת טיפול נמרץ סגורה ליצירת סביבה מבוקרת טמפרטורה, חמצן, לחות וסטריליזציה פנימית, למזעור זיהומים 
ולטיפול בגורים חולים בפרוו, זיהומים בעור, התאוששות מניתוח ומחלות רבות אחרות. 

ולחיות וזוחלים אקזוטיים שדורשים סביבה עם לחות מדויקת, משמש גם כאינקובטור לפגים. מעלה באופן דרמטי את שיעור 
ההישרדות ושיעור ההחלמה של החולים. 

אביזרים נוספים: עגלה ייעודית עם אפשרות לשתי קומות, בלאוור להצנחת טמפרטורה מיידית.
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מכלאה או כלבייה מודולארית לפי צרכי הלקוח במידות ודגמים שונים של השערים והדפנות.   שילובים של פאנלים מגריל נירוסטה, זכוכית 
מחוסמת, אוקולון, פלדה בצבעים שונים

 הכל לפי התאמה אישית ולבחירת הלקוח. אפשרות לדלת מעבר גליוטינה לחצר, ואפשרות לקערות מזון ומים מסתובבות. ועוד מגוון רחב של אביזרים נלווים.

תאי כלביםכלובים
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אביזרים תאי כלבים

מנורות חימום ובתי מנורה ממוגנים לתלייה 
במכלאה/כלוב או מקום מרבצו של בעל 

החיים הזקוק לחימום

דרגש מיטה לכלב heavy duty  עם 
מסגרת פרופיל מחוזקת מנירוסטה 

ומשטח אקרילי מבודד חום קור.
דרגש עם אחריות לכל החיים – לא ניתן 

להריסה!!   100x70x22 ס"מ  *ניתן להזמין 
לפי מידה.
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ציוד 
ריסון 
ולכידה
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ציוד ריסון 
ולכידה

כלוב דחיקה רסטריינר תוצרת  MDC אנגליה הפופולארי בעולם.
עם צד לכניסה ממלכודת ודלת גדולה עליונה להכנסת חתול בידיים, או 

הוצאת חתול מטושטש. מידות: 46*29*29 
קל משקל )2.9 ק"ג( ונוח לתפעול. יד אחת משמשת לדחיקה והשנייה 

להזרקה. יכול לשמש גם ככלוב נשיאה לחתול לאחר הלכידה. 

מוט הזרקה טלסקופי 105-250 ס"מ  12cc מאלומיניום. 
לטשטוש מרחוק ולמתן תרופות לכלבים/פרות/סוסים  

מוט הזרקה 80 ס"מ מקרבון גמיש וחזק לטשטוש/תרופות/ריסון
12cc 3    מוטcc מוט

ציוד לכידה

כלוב נשיאה לחתולים חזק במיוחד טומהוק אמריקאי הטוב 
ביותר שקיים!! עם רצפת פלסטיק לכליאת הנוזלים והלכלוך

נעילת   + בבטחה  מהמלכודת  החתול  להעברת  מתרוממת  דלת  עם 
ביטחון לדלת למניעת בריחת חתולים. הכלוב מתאים בצורה מושלמת 
למלכודות החתולים שלנו ולכלוב הדחיקה למעבר חלק ובטיחותי. מידה 

50*28*25 ס"מ  3 ק"ג 

כלבים  חתולים,  ושריטות  לנשיכות  ועמידות  גמישות  חזקות,  הגנה  כפפות 
קטנים, חולדות, דורסים ויונקים עד גודל בנוני

עשויות מעור פרה עם בטנת כותנה צפופה מאוד, חיזוקים ועור כפול 
בנקודות התורפה מוצר באיכות גבוהה ומחיר נח עם איכויות של דגמים 

יקרים.  

הזרקה מרחוק
ערכת בלופייפ חיצי הרדמה הכוללת: 

קונוס נשיאה+ מוט נשיפה+ 10חצים+ 15 

כפפות ההגנה הטובות בעולם מפני חדירת נשיכות וריסוק עצמות
אידיאלי לטיפול בכלבים גדולים. עשויות מעור איילים רך וגמיש 

ומרופדות בכבדות ועדיין שומרות על גמישות מפתיעה ביחס לגודלן. 
הבטנה נשלפת וניתן לכיבוס.
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מוט ריסון 
לכלבים ובעלי חיים עם שימוש מגוון מאוד. מתאים לכלבים אגרסיביים 
ותוקפניים. חילוץ חתולים על עץ או מסתור. המוט בעל לולאה נשלטת 

שננעלת סביב צוואר בעל החיים, ומרתקת אותו עד לשחרור יזום של 
הנעילה על ידי משיכת הנועל בקצה המוט. אורך המוט 130 ס"מ  והדגם 

הטלסקופי נפתח עד 190 ס"מ.

מלקחיים חתולים ללכידה/ריסון חתולים וגורי כלבים פראיים
 ולריתוק הומאני ובטיחותי המאפשר הזזת בעל החיים, והעברתו לכלוב או 

חילוצו ממקום מסוכן.  

מלכודת חתולים ושפני סלע אמריקאית טומהוק 
בינונית דגם 606 

עם דלת אחורית ונעילה.65x24x24  ס"מ - 3.5 ק"ג

מלכודת חתולים טומהוק אמריקאית דגם 608 עם דלת אחורית 
מתרוממת להעברת החתול בבטחה לכלוב, נעילת ביטחון ומדרך 

רחב במיוחד.  
מלכודת TNR המומלצת ביותר שלנו למחלקות וטרינריות, לוכדים ופעילי 
קשוחים  רחוב  חתולי  בלכידת  ולעבודה מאומצת  יומיומי  לשימוש  בע"ח 

וחיות בר.
מידה 80*25*30 ס"מ 5 ק"ג

ציוד לכידה 
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ריהוט
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משקל כלבים גדול מנירוסטה עם 
צג דיגיטלי איכותי לתלייה בקיר. 

מידה 120*60 ס"מ.
על  ולמשקל  ענקיים  לגזעים  מתאים 

150 ק"ג.

משקל מדויק לחתולים ובעלי חיים עד 20 ק"ג
ניתן לשקול את החתול עם הכלוב/הרסטריינר.

משקל כלבים מנירוסטה עם צג דיגיטלי איכותי לתלייה 
בקיר. מידה 90*60 ס"מ.

משקליםריהוט
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עגלה כירורגית אחות אילמת 
בנונית נירוסטה 

עגלה כירורגית נירוסטה 2 
קומות ללא מסגרת במידה  

 90Hx60Wx50D
*ניתן להזמין מידות נוספות

עגלה כירורגית קומפקטית 
מתכווננת ויציבה. 100% 

נירוסטה.
45x35 ס"מ  כיוון גובה 80-112  ס"מ 

עגלת ניתוחים וציוד 
רפואי עם 2 קומות 

מנירוסטה 

עגלה כירורגית גדולה מתכווננת 
ויציבה. 100% נירוסטה עם 

אפשרות לגלגלים עם נעילה. 
מידה 90X50  ס"מ 

מוט עירוי מתכוונן על גלגלים 

עגלות
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ריהוט

שולחן v-top חשמלי 140x50ס"מ עם 
רגל שיורדת נמוך 

כיוון זווית Tilt עד 45 מעלות + מגש שוקת 
לנוזלים + מוט אינפוזיה מתכוונן + ווי קשירה 

+ גלגלים

שולחן טיפולים/ניתוחים חשמלי 
עם רגל יציבה שיורדת עד הרצפה. 

אפשרות הטיה של הטופ כ-25 מעלות 
ומסגרת הגבהה 

מידה 125x65 ס"מ. 
בנוסף חור ניקוז עם צינור ודלי + ווי קשירה + 

מוט עירוי מתכוונן + אפשרות לגלגלים.

שולחן ניתוחים חשמלי נירוסטה עם ווי 
קשירה, ניקוז עם צינור ודלי, מוט עירוי 

מתכוונן ואפשרות לגלגלים.

שולחנות
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שולחן טיפולים נירוסטה או למינציה לבחירה עם אמבט, 
גריל נשלף, מגירות וארון אחסון. אפשרות בחירה ימין/

שמאל/אמצע. אפשרות לברז.

ברז איכותי עם צינור נוסף להתזה בריסוס 
ומצבים משתנים לצורך רחיצת בעל 

חיים, טיפול שיניים, הכנה לפרוצדורה.  
הברז עשוי מנחושת בציפוי כרום מלוטש 

באיכות וגימור גבוהים מאוד.

שולחנות
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וידיות מאסיביות  וחזקים  גדולים  גלגלים  גם  נייד  שולחן חשמלי 
להובלה של בעל חיים בתוך ומחוץ למרפאה

להעביר  או  המבנה  לתוך  מהחניה  דרוס/פצוע  כלב  להכניס  לדוגמא 
כלב גדול לאחר ניתוח לאשפוז בחדר אחר, לשנע בעל חיים גדול בתוך 
המרפאה. השולחן יורד עד הרצפה ועולה לגובה מטר וניתן לקיפול ואחסון. 
מקום  יתפוס  שלא  כך  בפינה  להעמידו  ניתן  לרצפה  שמורידים  לאחר 
להשתמש  ניתן  כן  כמו  בקלות.  מריצה  כמו  למקום  ממקום  להובילו  או 
וכך  המסגרת  עם  האלונקה  את  עליו  מניחים  כאשר  אלונקה  כשולחן 
מקבעים את בעל החיים או מעבירים אותו לפינוי ברכב כשהוא מאובטח.  

אלונקה עם מסגרת אלומיניום חזקה וגלגלים
 )PVC( קלה לנשיאה תפעול והובלה אפילו ביד אחת. ניתנת לניקוי בקלות
מתאימה למרפאה לרכב חילוץ או לכידה. שומרת על בעל החיים מקובע 

ובכך מונעת סבל מיותר. מסייעת מאוד מבחינה ויזואלית והומאנית 
כאשר נדרש להזיז או להעביר כלב שנדרס או חיה פצועה על הכביש.

שולחן טיפולים נירוסטה מתקפל 120x60  ס"מ לחיסכון 
במקום. יכולת נשיאה 200 ק"ג. 

שולחנות ואלונקותריהוט
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ארון תרופות נירוסטה עם נעילת מגירות ודלתות, עמיד למים ואפילו התזה ישירה. לאחסון 
חומרים מסוכנים, סמי הרדמה וחומרים רגישים. יש 3 דגמים לבחירה.

ארון תרופות
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כיסא אורטופדי לעבודה בישיבה, עם מבנה 
שמעודד ישיבה נכונה, שומר על הגב ישר,  
מונע כאבי גב, מתח, ומפחית את העייפות 

של עמידה ממושכת. 
מנגנון  כבדים,  משקלים  לנשיאת  חזק  מבנה 
אבץ  ציפוי  וחזקה.  נוחה  וכרית  זעזועים  בלימת 

למניעת חלודה ומחזיק רגליים לנוחות. 
 94 עד  גובה מ70  כפולה להתאמת  בוכנה  *אוכף 

ס"מ
*אוכף בוכנה אחת 52 עד 64 ס"מ 

*כיסא עם משענת בוכנה אחת 52 עד 64 ס"מ 

ריהוט

ריהוט בהתאמה אישית מנירוסטה או למינציה. 
ארונות תחתונים עם משטח נירוסטה, אפשרות לכיור 

וברז לבחירה, ארונות עליונים. 
פתרונות אחסון שונים בשילובים לבחירתך באספקה 

מהירה. 
ניתן לשלב מגירות מיוחדות לפי הצורך: תאורה, חיטוי 
UV, צנרת חשמל או גז ולוחות חיבור למכשור רפואי 
כמו מכונות הרדמה ציוד כירורגי וכל מה שרוצים ללא 

הגבלה.

ריהוט
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טיפוח
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טיפוחטיפוח

אמבטיה גדולה מפוארת ומאובזרת מנירוסטה עם הגבהת הגנה מהתזת מים
כוללת רצפת פלסטיק נשלפת, מעמד הגבהה לגורים, מסנן שיער, הכנות לברז וסבוניה, 

טבעת לקשירה, מחזיק לדוש ועוד.. 127X67  ס"מ.
דגם חשמלי עם או בלי דלת ודגם עם מעלון.

אמבטיה קומפקטית 100% נירוסטה לכלבים קטנים 
ובינוניים חוסכת מקום יקר בחדר טיפוח או בקליניקה

חיבור לברז, טבעת קשירה, מגן התזות, מתלה לדוש מים וניקוז. עם 
68Dx85W מסנן וצנרת גמישה לחיבור לביוב. במידה

ברז איכותי עם צינור נוסף 
להתזה בריסוס ומצבים 
משתנים לצורך רחיצת 

בעל חיים, טיפול שיניים, 
הכנה לפרוצדורה.  הברז 
עשוי מנחושת בציפוי כרום 

מלוטש באיכות וגימור 
גבוהים מאוד.

מייבש קומפקטי ועוצמתי במיוחד עם 
חימום. בעל כוח ייבוש מדהים לכל 

פרווה ושיער וערך עלות מול תועלת 
יוצא מין הכלל!! 

*אפשרות לסטנד עם גלגלים ולמתקן 
תלייה לקיר או אמבטיה
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טיפוח

מכונת תספורת/גילוח עם 
מנוע חזק, מתאימה לכל 
סוגי הפרוות גם לעבות. 

קלת משקל ונוחה לשימוש. 
עם 5 ראשים מתחלפים 

לאורך 3 עד 12 מ"מ

מכונת תספורת מקצועית שקטה 
וקלה מאוד בצורתה ומשקלה. 

עם סוללה לארבע שעות עבודה רצופות, 
וסכינים מתחלפים ייעודיים לשינוי באורכי 

התספורת. מהירה ונוחה מאוד לשימוש. 
*צג מהירות מנוע, סוללה, שמן.

מכונת תספורת קומפקטית וחזקה 
להפליא. שקטה מאוד ואמינה. 

גודלה ומשקלה והעובדה שהיא שקטה 
מאוד מאפשרים גילוח נוח של מקומות 

קטנים ועדינים בצורה בטוחה ונעימה 
יותר לכלב. כמו פנים כף הרגל ואזור 

הפנים שרוב הכלבים נלחצים בו במכונה 
גדולה.* בורר מהירות, ראש נירוסטה, צג 

טעינה, שמן ומהירות.

סט גרינדר - משייף 
ציפורניים נטען עם ראש 

מתחלף. 
מוצר סופר מדליק שמכיל 

בעצם 2 מוצרים!
מכונה בעלת ראשים 
מתחלפים עם מספר 

אפשרויות:
גרינדר לשיוף ציפורניים 

שמצוין לכלבים שחוששים 
מקיצוץ הציפורניים, או 

לשיוף אחיד לאחר הקיצוץ, 
ושני ראשים בגדלים שונים 

לגילוח אזורים קטנים 
ורגישים כמו אזור העניים או 

פנים כף הרגל.
*המוצר שקט מאוד ומצוין 

לכלבים חששנים שפוחדים 
מרעש. 

סכינים להחלפה בגדלים שונים מתאימים למכונות תספורת 
הקיימות בשוק כמו 

Andis, Oster, Wahl, Laube, Heiniger, etc
KISS Blade, 40# - 0.25mm
KISS Blade, 30# - 0.5mm
KISS Blade, 15# - 1.2mm
KISS Blade, 10# - 1.5mm

KISS Blade, 3F - 13mm
KISS Blade, 4F - 9mm
KISS Blade, 5F - 6mm

KISS Blade, 7F - 3mm
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מכשור
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מנורות ניתוח 

מנורת בדיקה LED חזקה שמתאימה גם לפרוצדורות. 
מרחק עבודה 70 ס"מ 40,000  לומן + בורר עוצמה 

BIRD עם אפשרות לגלגלים או תלייה לקיר/תקרה. דגם

מנורת ניתוחים LED ענקית חזקה ומודרנית לפרוצדורות מורכבות 
מרחק עבודה 100 ס"מ 130,000  לומן עם בורר עוצמה דיגיטלי. 

MAXIMA אפשרות לגלגלים או תלייה לתקרה. דגם

מכשור
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מנורות ניתוח 

מנורת ניתוחים LED חזקה ומודרנית לפרוצדורות 
מרחק עבודה 100 ס"מ 100,000  לומן עם בורר עוצמה דיגיטלי. 

OPTIMAL אפשרות לגלגלים או תלייה לקיר/תקרה. דגם
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משקפי הגדלה ומנורות ראש לניתוח 

  פנס ראש

  פנס ראש

משקפיים עם הגדלה

x4 x5 x6 הגדלה
   x2.5  x3.5 הגדלה

מכשור
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דנטלי  וחיטוי 

סקלר דנטלי נייד נח וקל להפעלה להסרת אבנית
אפשרות לעבודה עם חיבור לחשמל או עם סוללות

הערכה כוללת:
*ידית שניתנת להסרה ולחיטוי באוטוקלב 	 
*שנאי מתח	 
*5 טיפים + מפתח	 
*מתג רגל )פדל(	 
*צינור מים +מיכל לחץ 	 

מגירות אחסון עם חיטוי באמצעות אור אולטרה 
סגול באורך גל 254 ננומטר שיעילים בעיקור 

וסטריליזציה

אוטוקלב 18 ליטר עם תצוגה דיגיטלית
 European B tandard 

עם מיכל מים + ניקוז + ייבוש עוצמתי
134°C/121°C )יש גם 12 ו 23 ליטר(

יחידה דנטלית  דקורטיבית יפיפייה עם מדחס גדול ושקט 
הכוללת:

סקילר בילט אין	 
יציאת HIGH SPEED לקידוח ועקירות.	 
יציאת  LOW SPEED לפוליש והברקה.	 
יציאת מזרק אוויר ומים.	 
יציאת יניקת רוק – סקשן.	 
מערכת ניקוז.	 
מיכל אספקת מים עם לחץ אוויר מווסת. 	 
וסתי שליטה על עוצמת המים ולחץ האוויר.	 
פדלי רגל להפעלה	 
מגיע עם סט אביזרים הכולל 2 טורבינות + פולישר + זוויתן ואביזרים 	 

נוספים.
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מכשיר דיאטרמיה מקצועי מונופולרי + ביופולרי
)Monopolar Cut )Pure Cut, Blend 1, Blend 2, Endo Cut

)Monopolar Coag )Fulgurate Coag, Spray Coag

Bipolar Coag, Fully Meet Different Surgery Requirement

חכם  חיתוך  הרקמות,  צפיפות  אחר  העוקבת  רקמות  ניטור  טכנולוגיית 
עם הפסקות לצריבה וקרישה בכל הפסקה ושינוי מרווח ההשהיה כאשר 

צפיפות רקמות משתנה לחיתוך עדין עם אפקט קרישה.

Patient Return Electrode Monitoring( PREM( ניטור אלקטרודה 
חוזרת עוקבת אחר טווח שטח המגע בין מטופל לפלטה ניטראלית. אם 
הגודל אינו סביר, המכשיר מפסיק באופן אוטומטי את התדירות הגבוהה.

מגוון כלים לניתוח 100% נירוסטה גרמנית

מקדח עצם Cannulate drill שקט קל ונח למצב עבודה 
בשני כיוונים 

במהירות עד 1200 סיבובים לדקה.
בנוסף יש מגוון פלטות לקיבוע, ברגים ואביזרים נוספים.

מכשור
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ויסות טמפרטורה

חולים מורדמים מתקשים לווסת את טמפרטורת הגוף שצונחת כתוצאה מאיבוד חום הליבה, 
נמצאים בסכנת היפותרמיה וחשופים לסיבוכים ואפילו למוות.

מכשיר חימום הליבה שומר על טמפרטורת ליבת בעל החיים בצורה מבוקרת ובטווח של מעלה וחצי
לכל היותר בין כל חלקי הגוף. באמצעות הזרמת אוויר חם דרך חליפה סטרילית חד פעמית

שמולבשת על גופו ועל כפות רגליו. וחיישני טמפרטורה בכניסה והיציאה של המכשיר. 
בניגוד לשולחנות או משטחי חימום שפועלים רק על חלק קטן מהגוף. 

בנוסף לחימום מתבצעת גם סטריליזציה באמצעות אור אולטרה סגול ויונים שליליים.

משטח חימום אקרילי נח לשימוש עם מסילת נוזלים ובורר 
טמפרטורה 

משטח קירור על ידי הקפאה במידה 65*50 ס"מ
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ערכת אוטוסקופ עם תאורה והגדלה פי 3
קוטר 3,4,5,6,8 מ"מ

לרינגוסקופ עם 5 להבים ישרים בגדלים שונים לכל 
סוגי בעלי החיים 

ערכת אופטומוסקופ בעל צורות תאורה: 
נקודה גדולה, נקודה קטנה, ללא חתיכה אדומה
פיצוי דיופטר: 0 ± 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 8 ±

)D( -30 -25 20 ± 16 ± 12 ± 10

ערכת סטטוסקופ עם אביזרים
אורך צינור Y 58 ס"מ

ראש סטטוסקופ: גדול )4.5 ס"מ(, קטן )3 ס"מ(
טבעת אוזניים: 17.7 ס"מ

אף אוזן גרון מכשור
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מיקרוסקופ בינוקולארי עם אפשרות לדגם עם מצלמה ומסך
 X4,X10,X40,X100 הגדלות

צנטרפוגה במהירות של עד 4,000 סל"ד 6x12  מיליליטר 
עם מהירות מבוקרת וטיימר עד 30 דקות. 

 0.5ml×12 צנטרפוגה במהירות גבוהה של עד 16,000 סל"ד
  1.5ml×12

עם מהירות מבוקרת וטיימר עד 30 דקות. 

צנטרפוגה המטוקריט במהירות 
גבוהה של עד 12000 סל"ד עם 

טיימר עד 30 דקות
 1.5mm x 75mm )24 capillary

)tubes

צנטרפוגה במהירות קבועה של 5,000 סל"ד 
Capacity:0.2/0.5/1.5/2.0mL×8  or  0.2mL×2 PCR×8

מעבדה
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מוניטור קומפקטי נייד וקל לשימוש עם מתלה וסוללה נטענת 
 ECG, SPO2, NIBP, :לבדיקת 6 הפרמטרים החשובים ביותר

TEMP 1, TEMP 2, RESP

פאלס אוקסימטר )מד סיטורציה( נייד לשימוש וטרינרי למדידת 
דופק ורמת החמצן בדם מתאים לשימוש לכל סוגי בעלי החיים.

שני בחירת מצבי עבודה: בדיקת נקודה וניטור.
אזעקה חזותית וקולית.

 אחסון נתוני מגמה עד 120 שעות, עם אפשרות לפריקת נתונים 
למחשב, הדפסה, ניתוח וצפייה.

Standard Configuration
SpO2 / Pulse Rate / Hanging Strap

אפשרות ל )EtCO2( ניטור CO2 של Etid2 )EtCO2( הוא טכניקה לא 
פולשנית המודדת את הלחץ החלקי או את הריכוז המקסימלי של פחמן 

דו חמצני )CO2( בסוף נשימה בנשיפה.

 מחולל חמצן דקורטיבי ושקט 5 ליטר בדקה, נייד עם גלגלים
Flow rate: 1-5L/min, 93%±3%, 10L/min, 90%±2%

55dB≤ סקשן וטרינרי נייד ושקט
מבנה איכותי וחזק מיציקת פלסטיק קשיח ומיכל יניקה מיקרו מולקולרי 

קל לניקוי וחיטוי.
מצויד ביחידת הגנה מפני הצפה על מנת למנוע מנוזלים להיכנס לגוף 

המשאבה.

ללא משאבת שמן וללא תחזוקה. קצב יניקה ≤15 ליטר / דקה

משאבת עירוי עם סוללת גיבוי ל4 שעות.
גלאי בועות, חיישן טיפה וחיישן לחץ לזיהוי בועות אוויר של הצינור.

 ,drop / min ו ml / h :מצב עבודה

 1ml/h~1,200ml/h ,קצב הזרקה מדויק 

דיאטרמיה מכשור
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שבב זיהוי מיני 8mmX1.4mm רגיש במיוחד לקריאה.   
מסוג FDX-B בתקן  ISO   עם מזרק חד פעמי באריזה 

סטרילית ל-5 שנים לפחות. 
בעל מעטפת למניעת נדידה.

 Datamars ISO MAX 5 קורא שבבים
האמין והחזק ביותר שיוצר עד היום 

בעולם. סורק את כל השבבים הקיימים 
ממרחק מדהים של עד 45 ס"מ. עמיד 

מפני נפילות ונשיכות כלבים. בעל 
תצוגה גראפית מרשימה, 2000 זיכרונות, 

סוללת ליתיום נטענת במהירות 
ומחזיקה מאות סריקות. שנתיים אחריות 

ושירות תיקונים.      

 Datamars COMPACT קורא שבבים
קומפקטי ואיכותי המסוגל לקרוא בקלות 
וביעילות ממרחק  20  ס"מ 360 מעלות. 

תצוגה צבעונית, סוללת ליתיום עם מטען 
אנדרואיד למשרד ולרכב. שנתיים אחריות 

ושירות תיקונים     

 Datamars OMNI  קורא שבבים
המודרני והמתקדם בעולם קורא ממרחק עד 35 ס"מ 360 

מעלות. עם תצוגה צבעונית, טעינה עם מטען אנדרואיד 
למשרד ולרכב, 2000 זיכרונות. מעבד חדיש ומשוכלל וממשק 

נח.
   FDX-B )ISO(, FDX-A  FECAVA,  Trovan   HDX :תומך ב

 Avid encrypted
שנתיים אחריות ושירות תיקונים.      

קורא שבבים  קטןMicro ID  עם 
סוללה נטענת                         

שבבים וקוראים
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פתרונות  לספק  למטרה  לעצמה  שמה  וטרינרית  אספקה  קניאס 
אופטימאליים בתחום הציוד הוטרינרי בדגש על ריהוט כגון שולחנות 
ניתוחים, כלובים מתוחכמים וציוד למרפאות וטרינריות. כמו כן אנו 
מגוון  שלנו  הציוד  חיים.  בעלי  ללכידת  וציוד  טיפוח  ציוד  מספקים 
ועשיר ועונה על הצורך המדוייק ללקוחותינו לאחר שנבחר בקפידה 
וריאציות נוספות  ולרובם  רבה. רב המוצרים בקטלוג זמינים במלאי 

בהזמנה אישית.
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