
796 € / 22 049 Kč 850 € / 23 545 Kč

NOVINKA

ANIFUSION® VETERINARY

PROFESSIONAL IV PUMP

Veterinárna Profesionálna IV Pumpa

Anifusion® predstavuje najkomplexnejší

a jedinečný systém intravenózneho

podávania tekutín navrhnutý špeciálne

pre veterinárne lekárstvo.Anifusion®

dodáva vašim pacientom najpresnejšie

množstvo tekutiny. 

Viac tu:

Uvedené ceny sú bez DPH

OBJEDNAŤ

NEODOLATEĽNÁ PONUKA zobraziť v prehliadači

Vážení zákazníci,

naša spoločnosť  Vám prináša najnovšiu akciovú ponuku na tento týždeň.  

Ponúkame Vám:

NEODOLATEĽNÚ PONUKU

ABSOLÚTNE NOVINKY V NAŠOM SORTIMENTE

v akciových cenách
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NOVINKA

ANISET™ DIAL-A-FLOW

HB06545

Dávkovacia súprava s ďalším vysoko

presným regulátorom prietoku

(rozsah 20 - 250 ml / hodinu). Poskytuje

vyššiu presnosť pri nižších prietokoch a

zlepšuje kontrolu nad tekutinou za

hodinu. Navrhnuté špeciálne pre

veterinárne použitie. Vhodné na použitie

počas CT snímok. Ideálne použitie, keď

nie sú k dispozícii žiadne čerpadlá.

Dodáva sa v plne recyklovateľnom obale.

Viac tu:
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3,56 € / 99 Kč 5 € / 139 Kč

Uvedené ceny sú bez DPH

OBJEDNAŤ

15 € / 416 Kč 20 € / 554 Kč

NOVINKA

EAZE OFF

Lepidlo na odstránenie obväzu. K

dispozícii v sprejoch s obsahom 50 ml a

200 ml bez obsahu CFC. Inovatívna

kombinácia bezpečných, netoxických a

nepichajúcich siloxánov formulovaných

na destabilizáciu lepidla.

Viac tu:

Uvedené ceny sú bez DPH

OBJEDNAŤ

AKCIOVÁ PONUKA

BANDÁŽE

- vysokokvalitné bandáže 3-vrstvové

bandáže (3M materiál)

- dĺžka bandáže 5m

https://www.all4vets.eu/products/aniset-TM-dial-a-flow-hb06545/
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19,90€ / 551 Kč

- sterilizovateľné – ideálne pre

ortopedické zákroky

- až o 50% rozťahovateľné

- navrhnuté tak, aby poskytovali

dostatočnú kompresiu a zároveň sa

nezošmykovali

- ľahko trhateľné

- ak sú správne založené, bandáže majú

výbornú elasticitu s minimálnym rizikom

kompresie

- veľký výber vzorov pre Vašich klientov

Viac tu:

Uvedené ceny sú  za balenie bez DPH

OBJEDNAŤ

Radlinského 37, Piešťany

Slovakia

+421 907 145 915

info@all4vets.eu

V súčasnosti patríte do našej databázy, ktorú

využívame na rozosielanie obchodných ponúk. S

ohľadom na nové nariadenie Vás preto žiadame, aby

ste aktualizovali vašu účasť v našej databáze. 

Ak si už od nás neželáte dostávať naše maily, prosím

odhláste sa pomocou linku odhľásiť teraz .V opačnom

prípade i naďalej zotrváte v našej mailovej databáze.

Odhlásiť teraz

Na sklade máme limitovaný počet kusov!

Objednávky nám prosím zasielajte mailom na info@all4vets.eu 

aj s kompletnými fakturačnými údajmi

Prejsť na stránku �rmy

All4vets spol. s.r.o.
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