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1. JEDNORÁZOVÉ

BANDÁŽOVÉ ŠOŠOVKY

ACELL VET

CONTAX VETSHIELD

• na rohovkové vredy a sekvestre 

• syntetická rohovka
• bazálna membrána + lamina propia
   močového mechúra ošípaných 

• bandážové šošovky pre psov a mačky
• k dispozícii v 12 rôznych priemeroch

•  kolagénový štít rohovky, rozpustí sa za 72 hodín, odporúča
   sa pri povrchových vredoch 
•  škatuľa so 6 kusmi

BIOLOGICKÝ MATERIÁL

BSS SOLUTIONXSPONGE

• sterilné chirurgické „kopije“ z celulózy
vysoká absorpcia• 
rýchle odvádzanie• 
tvar trojuholníka pre chirurgické využitie• 
každá škatuľa obsahuje spolu 200 „oštepov“• 

   (40 vrecúšok s 5 sterilnými celulózovými špongiami)

KERAX

• 500µ hrubý transparentný a číry mimetický
   peptidový hydrogél rohovky

OPERÁCIA SIVÉHO ZÁKALU

Vyvážený soľný roztok
• každá plastová fľaša má 500 ml

k dispozícii v balení s 10 fľašami• 
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1. JEDNORÁZOVÉ

OPERÁCIA SIVÉHO ZÁKALU

NOŽE

MYOTIX 

• používajte v prípade pooperačných komplikácií alebo
   pre pôsobenie na pooperačný vnútroočný tlak

čas na získanie myózy je veľmi krátky• 
zníženie vnútroočného tlaku prvých 3-5 hodín po operácii• 
1 ml injekčná liekovka• 

XBLUE

• roztok na farbenie
uľahčuje kapsulorexiu počas operácie katarakty• 
1 ml injekčná liekovka• 
farbiaci roztok pre operáciu katarakty• 
len na vnútroočné použitie• 

NOŽE 15 – 30 – 45°

• extrémne ostrá rezná hrana
polykarbonátová rukoväť• 
sterilné vo vrecúšku• 
dostupné uhly čepele: 15°, 30°, 45°• 
škatuľka s 5 kusmi• 
disekcia rohovky, bočný rez• 

NOŽE 1,8 - 3,2 mm

• extrémne ostrá rezná hrana
polykarbonátová rukoväť• 
1,8; 2,4; 2,8 a 3,2 mm• 

   rezné čepele
škatuľa s 5 kusmi• 

350 micron

• 350-mikrónová čepeľ
   s riadenou hĺbkou

POLMESIACOVÉ NOŽE

• extrémne ostrá rezná hrana po celom
   obvode čepele, ktorá sa používa na
   lamelárne keratektómie

škatuľa s 5 sterilnými nožmi• 

MVR 19G

• bočný rez 19 G
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1. JEDNORÁZOVÉ

OFTALMOLOGICKÉ RÚŠKO (krytie operačného poľa)

SUTURE PGA & NYLON

RÚŠKO

• od 5-0 do 10-0 
• ihly 1/2 kruhový a 3/8 tvar a dlátkový hrot
• jednoduché alebo dvojité ihly
• dĺžka: 15 cm, 30 cm, 45 cm

• dostupné všetky veľkosti
• reverzná stierka
•rezné (cutting) ihly 

• k dispozícii v balení po 10 kusov
s vrecúškom alebo bez vrecúška na tekutiny• 

SUTÚRY

OCHREX FLORESCEÍNROSIX - BENGAL ROSE TEST

• detekuje povrchové vredy a keratitídu

DIAGNOSTICKÉ TESTY - PRÚŽKY

• detekuje cudzie telesá a hlboké vredy na rohovke
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DIAGNOSTICKÉ TESTY - PRÚŽKY

OVD

TEAREX SCHIRMEROV TEST

• meranie produkcie sĺz

D-RHEXX

• disperzný viscoelastický roztok pre operáciu predného
   segmentu

2% hyaluronát sodný• 
1,0 ml sterilnej injekčnej striekačky na jedno použitie• 

   a ohnutá kanyla
škatuľka s 5 injekčnými striekačkami a 5 kanylami• 

HANAX

• kohezívny a disperzný viscoelastický roztok
   pre operácie predného a zadného segmentu oka

1,4% hyaluronát sodný• 
molekulová hmotnosť 2,7 Mio Dalton• 
1 ml sterilná injekčná striekačka na jedno použitie• 

   a ohnutá kanyla
škatuľa s 5 injekčnými striekačkami a 5 kanylami• 

D-VISX

• disperzný viscoelastický roztok pre bezpečnú
   Phaco a IOL implantáciu

2% hydroxypropylmetylcelulóza• 
2,5 ml sterilnej jednorazovej injekčnej striekačky• 

  a 23G ohnutej kanyly
škatuľka s 5 injekčnými striekačkami a 5 kanylami• 

1. JEDNORÁZOVÉ
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1. JEDNORÁZOVÉ

DIAMANTOVÁ FRÉZA

VÁKUOVÝ TREPAN

ALGERBRUSH II

• 360 ° sacia dutina vytvára podtlak, ktorý drží
   trepan pevne na rohovke
• presne kalibrovaný rotačný mechanizmus umožňuje chirurgovi
   posunúť hĺbku čepele o 0,25 mm pri každom otočení o 360 °

• predáva sa iba s 3,5 mm hlavicou 

TREPAN

Možnosť o doplnenie (sada)
• hrot 1 mm pre cudzie telesá
• okrúhly hrot 2,5/3,5 mm
• 5 mm koliesko

• extrémna ostrosť
• rez spôsobuje menšiu deformáciu
• dostupná od priemeru 6,0 mm do 9,75 mm;
   v 0,25 mm krokoch
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CTR

GLAUKÓMOVÁ CHLOPŇA

RINGJECT: KAPSULÁRNY NAPÍNACÍ KRÚŽOK

• ringject 12 mm (kompresia od 12 mm do 10 mm)
ringject 13 mm (kompresia od 13 mm do 11 mm)• 
samozavádzajúce, jedno balenie a skosený hrot• 

AHMED VALVE VPF7 & VPF8

• implantácia Ahmedovej glaukómovej chlopne je účinná
   chirurgická technika na zníženie vnútroočného tlaku u
   pacientov postihnutých glaukómom (zeleným zákalom)

dve veľkosti veľké psy a kone a štandardné psy• 

2. IMPLANTÁTY

KONSKÁ PROTÉZA

• silikónový implantát (nesterilný)
štandardné/stredné/veľké• 
jedinečne nakonfigurované pre koňa• 
vhodný pre veľké dospelé kone a je ľahko prispôsobený tak, aby vyhovoval žriebätám/poníkom• 
iba na intraorbitálne použitie• 

INTRAORBITÁLNE IMPLANTÁTY
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2. IMPLANTÁTY

INTRASCERÁLNE IMPLANTÁTY

POSUVNÉ MERADLO

MAČKY A PSY KONE

• Carterove silikónové implantáty (nesterilné)
priemer v mm: 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-• 

   22-23-24-26
sklerálne implantáty dostupné jednotlivo• 
alebo v 10 baleniach implantátov rovnakého alebo iného priemeru• 

•  hnedé silikónové implantáty (nesterilné)
p riemer v mm: 38-40• 
s klerálne implantáty dostupné jednotlivo• 

DOPLNKY

®
DIOP

• haptické zauhlenie: 10°
optická veľkosť: 6,25 mm• 
haptický dizajn: jednodielna šošovka s 360°• 

  technológiou hranatých hrán
materiál: 25% hydrofilný akrylát• 
dlhodobá vizuálna os bez PCO• 
dostupné vo veľkosti: 12 - 13 - 14 mm• 

CARTER SPHERE

• prístroj na vkladanie implantátov
pre intrascerálne implantáty• 

VNÚTROOČNÁ ŠOŠOVKA ASFERICKÁ OPTIKA

4 ROKY PO OPERÁCII SIVÉHO ZÁKALU

INJEKCIA
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PREDINŠTALOVANÁ HYDROFÓBNA VNÚTROOČNÁ ŠOŠOVKA

®DIOP  AIR

BEZPEČNEJŠIE

ŽIADNA MANIPULÁCIA

NAJLEPŠÍ KOMPROMIS

PRE VAŠU DIABETICKÚ

KATARAKTU

• haptické zauhlenie: 6°
veľkosť optiky: 6,25 mm• 
haptický dizajn: jednodielna šošovka 360° štvorboká, hydrofóbny• 

2. IMPLANTÁTY

UNIVERS

Predinštalovaná flexibilná IOL univerzálnej veľkosti robí
injekciu bezpečnou a reprodukovateľnou

BEZPEČNOSŤ
dizajn• 
4-bodové fixačné haptiky• 
360 ° C-hrana + štvorcové hrany• 
orientačný zárez na optickom okraji• 
skutočne vylepšené a rozšírené vlastnosti MICS• 

REPRODUKOVATEĽNOSŤ
optika• 
optika s priemerom 6 mm• 
anatomicky kompatibilný s iba jednou stlačiteľnou veľkosťou• 

   pre tri celkové priemery
aberačne neutrálny asférický objektív• 
funkcie zadného posuvu• 

materiál: hydrofóbny akrylát• 
dostupné vo veľkosti: 12 - 13 - 14 mm• 
sterilné pod blistrom, vopred naplnené vo vlastnom vstrekovači• 

Mini

41D 

53D 

58D

ASFERICKÁ ŠOŠOVKA BEZ ABERÁCIE

JEDNA

STLAČITEĽNÁ

VEĽKOSŤ!

celkový priemer
• 
  14 > 12 mm

• veľkosť rezu: 2,4 mm

celkový priemer• 
  11 > 9 mm
• veľkosť rezu: 1,8 mm
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3. VYBAVENIE

DIAGNOSTIKA/EGR PLR

SCORPION ERG

RETINOGRAFIA -BPM 300

• nový elektrodiagnostický systém pre testy ERG a VEP
mimoriadne prenosný• 
citlivé tlačidlo na chod a ukladanie kriviek• 
plná kompatibilita s Windows a Mac• 
žiadne praktické obmedzenie počtu uložených kriviek• 

ŠKORPIÓNOVÝ ERG

BPI - 50

• na testovanie funkcie sietnice a zrakového
   nervu na základe vývoja spektrálnych
   vlastností svetelného reflexu zrenice

• škorpión, prvé bezdrôtové a tiché ERG zariadenie
dvojitý stimulátor na urýchlenie postupu ERG a na• 

   zabránenie chemických interakcií medzi oboma
   očami: Bluetooth (protokol) so softvérom Scorpion na tablete

zahrnuté automatické ECVO a ON/OFF protokoly• 

FOTOKOLORIMETER

BPM 300 SOFTWARE

ERG JET DERMÁLNA ELEKTRÓDA

• elektróda kontaktnej šošovky
   rohovky so zlatým krúžkom/
   priepustnosť svetla 91,4 %

• 12 x 0,40 mm subdermálna ihlová
   elektróda z nehrdzavejúcej ocele
   DIN 42802 konektor dlhý 1 m
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DIAGNOSTIKA/FUNDUS ŠOŠOVKA

VOLK MACULA 5.5

• zorné pole: 56°/73°
väčšenie obrazu: 2,68 x• z
racovná vzdialenosť: 40 mm• p

3. VYBAVENIE

VOLK VG6

• zrkadlové uhly: 6 x 63° pre gonioskopiu
väčšenie obrazu: 1,0x• z
riemer kontaktu: 8,4 mm• p

DIAGNOSTIKA/GONIOSKOPICKÉ ŠOŠOVKY

VOLK 20 D

• dostupné v siedmych farbách
• zorné pole: 46°/60°
• zväčšenie obrazu: 3,13x
• pracovná vzdialenosť: 50 mm

VOLK 40 D

• zorné pole: 69°/90°
ostupné v 7 rôznych odtieňoch• d
väčšenie obrazu: 1,67 x• z
racovná vzdialenosť: 20 mm• p

VOLK PAN RETINAL 2.2

• zorné pole: 56°/73°
zväčšenie obrazu: 2,68x• 
pracovná vzdialenosť: 40 mm• 

VOLK 30 D

• zorné pole: 58°/75°
väčšenie obrazu: 2,15x• z
racovná vzdialenosť: 30 mm• p

ŠOŠOVKA KOEPPE

• pre gonioskopiu
väčšenie obrazu: 1,53x• z
ostupné v: 12, 14, 16, 17, 18, 19 mm• d
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3. VYBAVENIE

DIAGNOSTIKA/ŠTRBINOVÁ LAMPA

TONOVET

DIOPTRIX PSL LED

• dĺžka štrbiny: 12 mm
iltre: kobaltová modrá, zelená, difúzor• f
väčšenie: 10x a 16x• z
racovná vzdialenosť: 80 mm• p
aximálne osvetlenie: 50 000 Lux• m

biela LED• 
2x AA 1,2 V NiMh dobíjateľné batérie• 

DIAGNOSTIKA/TONOMETRIA

• odrazový rebound tonometer
ondy na jedno použitie: škatuľa so 100 jednotkami• s

UNIVERZÁLNY ADAPTÉR PRE SMARTFÓNY

TONOVET +

• posledná generácia odrazového tonometra
ondy na jedno použitie: škatuľa so 100 jednotkami• s

TONOPEN VET AVIA

• digitálny aplanačný tonometer

TONOPEN VET XL

• digitálny aplanačný tonometer
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DIAGNÓZA/NEPRIAMA OFTALMOSKOPIA

3. VYBAVENIE

ELEKTROKAUTÉR

CRYOSTAR

SO-2200 SO-2700

• binokulárny nepriamy oftalmoskop s technológiou
   LED lampy

•  bezdrôtový binokulárny nepriamy oftalmoskop
   s montážou na hlavu s nastaviteľnou PD a clonou

KRYOTERAPIA

• cryo zásobníky sú k dispozícii od spoločnosti DIOPTRIX
• konštantná teplota - 89° dosiahnutá za menej ako 3 sekundy
• za 2 sekundy je tkanivo zmrazené na teplotu –40°
   až do hĺbky 3 mm

• presná deštrukcia vďaka keramickým špičkám
  s priemerom 1 mm
• nie je potrebné zásobník vyprázdňovať
   pri každom použití

CRYOSTAR

• jednorazové
• napájanie z internej dlhej batérie

• teplota: 600°
• dostupné v balení po 10 kusov
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3. VYBAVENIE

ZVAČŠOVACIE LUPY

TTL RÝCHLE LUPY

• športový a nastaviteľný dizajn
rgonomický rám pre optimálne rozloženie hmotnosti• e
ysoká optická kvalita• v

ntegrované pokrytie bočných oblastí• i
3 zrenicové vzdialenosti: malá - stredná – veľká• 

astaviteľná nosová podložka• n

Working distance Field of view Dept of ield

TTL - 2,5 X

300 90 78
350 104 105
400 122 135
450 135 160
500 148 200

PRÍSTROJ NA CROSS LINKING ROHOVKY

MULTIWAVE CXL

• prvé veterinárne oftalmologické cross linking zariadenie
  s rôznymi aplikáciami

365 nm UV LED osvetlenie• 
zduchom chladená sonda, sondy rôznych vlnových dĺžok• v

   v možnosti zelená, modrá, červená:
   -  valcový nosník
   - ž iadna pracovná vzdialenosť
   - h omogénne ožarovanie pre každú vzdialenosť a veľkosť miesta

Tri prednastavené výkony; nastaviteľné parametre, čas a režim.
Veľkosť miesta od 3 mm do 30 mm nepretržite membránou.

stojan a fixačné rameno v cene• 
vyrobené vo Francúzsku• 

ISOTONICKÝ RIBOFLAVÍN

• 0,1% izotonický riboflavín s dextránom
   v 3 ml injekčnej striekačky
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ZVAČŠOVACIE LUPY

3. VYBAVENIE

UPEVNENIE MIKROSKOPOV

HRANOLOVITÉ LUPY

EOS LED PRE LUPY

• kompaktné a výkonné zariadenie s dizajnom najvyššej úrovne
8 hodín používania v plnej intenzite• 

ysoká teplota farieb pre verné podanie farieb• v

• unikátny ergonomický rám
• mimoriadne intuitívne nastavenie optického systému
• vyššie zväčšenie pre lepšiu účinnosť zásahov
• nastaviteľná nosová podložka
• na stred lúp je možné pripevniť magnetickú LED diódu

MOŽNOSŤ UPEVNENIA MIKROSKOPOV NA STENU

ltraľahký LED bod (iba 11 g)• u
vietivosť: 35 000 LUX pri 350 mm• s
ompatibilné s celým radom Univet lúp• k

Pracovná vzdialenosť Zorné pole Hĺbka ostrosti

AIR - X - 3,5 X

300 58 36
350 72 55
400 78 78
450 91 84
500 104 102

AIR - X - 4,5 X

300 44 25
350 56.5 32
400 61 43
450 72 59
500 83 79

AIR - X - 6 X
300 36 20
350 47.2 27
400 52.4 38
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3. VYBAVENIE

SO-5000 TFZ

• stolový mikroskop
LCD funkčný displej s tlačidlovým ovládaním• 
zabudované monitorovanie funkcií• 
plne integrovaný mikroskop• 
nohami ovládané zaostrenie, zväčšenie a intenzita svetla• 
optika Olympus s vysokým rozlíšením• 
koaxiálne LED svietidlo• 
odstraňuje náklady a nepríjemnosti spojené s náhradnými• 

   žiarovkami pre životnosť mikroskopu
univerzálny vstup striedavého napätia alebo 12V batéria• 

Prístroj obsahuje:
pomocný mikroskop• 
hliníkové prepravné puzdro• 
PD nastavovač• 
ľahký podlahový stojan• 

CHIRURGICKÉ MIKROSKOPY

SO-5000 TF

• nová digitálna technológia
zabudované monitorovanie funkcií• 
plne integrovaný mikroskop• 
stolový mikroskop• 
model s ovládaním pomocou nôh a s manuálnym zväčšením• 
optika Olympus s vysokým rozlíšením• 
koaxiálne LED svietidlo• 
odstráňte náklady a nepríjemnosti spojené• 

   s náhradnými žiarovkami pre životnosť mikroskopu
univerzálny vstup striedavého napätia• 

   alebo 12V batéria
Možnosti zahŕňajú:
• pomocný mikroskop
• hliníkové prepravné puzdro
• PD nastavovač
• ľahký podlahový stojan

SO-111 TZ

• menší a ľahší ako kedykoľvek predtým!
• doživotné LED svietidlo, žiadna porucha žiarovky
   prerušujúca chirurgický zákrok
• model s manuálnym zaostrovaním a zväčšením
• ochrana pred UV a modrým svetlom pre
   bezpečnosť pacientov
• studené svetlo, žiadne škodlivé infračervené žiarenie
• univerzálny vstup striedavého napätia alebo
   12-voltová batéria
• pohodlné upevňovanie na stôl
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3. VYBAVENIE

SO-5500

• ťažký stojan na podlahu
 vhodný pre všetky skenovacie optiky•
 modely LED mikroskopov•
 veľmi stabilný, hmotnosť: 42 kg•
 ľahká montáž•
 veľké veľmi kvalitné (uzamykateľné) kolieska•

   (priemer 100 mm)
 výška stĺpa: 746 mm, podstavec 790 x 512 mm•
 rozmery po zabalení (2 škatule, 22 a 18 kg),•

   každá 910 x 280 x 270 mm

CHIRURGICKÉ MIKROSKOPY

SO-5900

• LCD funkčný displej
plne integrovaný mikroskop• 
zabudované sledovanie funkcií• 
XY pohyb polohy• 
± 25 mm od stredu• 
sterilné (bezdotykové) vrátenie do stredu• 
namontovaný na podlahový stojan• 
zaostrovanie, priblíženie, osvetlenie a XY• 

   ovládané pomocou nôh
optika Olympus s vysokým rozlíšením• 
koaxiálne LED svietidlo• 
univerzálny vstup striedavého napätia alebo 12V batéria• 
zahŕňa koaxiálny video systém s LCD monitorom• 

SO-5000 SE

• T– robustný namontovaný podlahový stojan
• nohami ovládané zaostrenie, zväčšenie a intenzita svetla
• optika Olympus s vysokým rozlíšením
• koaxiálne LED svetlo
• odstráňte náklady a nepríjemnosti spojené s náhradnými
   žiarovkami pre životnosť mikroskopu
• napájajte zo siete (s vnútornou reguláciou kolísania napätia)
   alebo z 12V batérie
• zahŕňa koaxiálne streamovacie video a pomocný mikroskop
Možnosti:
• hliníkové prepravné puzdro pre mikroskop
• PD nastavovač



www.all4vets.eu- 19 -

4. NÁSTROJE

KLIEŠTE

COLIBRI FORCEPS

PAUFIQUE FORCEPS

GIRARD TYING FORCEPS

BONN FORCEPS

ELSCHNIG FORCEPS

CHALAZON FORCEPS

BISHOP HARMON FORCEPS

CASTROVIEJO FORCEPS 0.5

GIRARD TYING FORCEPS 

CASTROVIEJO FORCEPS 0.3

UTTRATA CAPSULORHEXIS FORCEPS

CILIARY FORCEPS

1 X 2 zuby 0,12 mm
Platforma - L = 85 mm

1 X 2 zuby 0,4 mm
Krehké - L = 85 mm

Platforma 244,5 mm
L = 105 mm – rovné

1 X 2 zuby 0,12 mm
5,0 mm Platforma - L = 105 mm

1 X 2 zuby 1 mm
Krehké - L = 108 mm

1 x 2 zuby 0,2 mm
Krehké L = 85 mm

1 X 2 zuby 0,5 mm
5,0 mm Platforma L = 108 mm

zakrivené
Platforma 244,5 mm
L = 105 mm – rovné

1 X 2 zuby 0,3 mm
5,0 mm Platforma - L = 108 mm

Jemné - 45 ° 
L = 105 mm

REF : O.11113

REF : O.33001

REF : O.11041

REF : O.11141

REF : O.11159

REF : O.11408

REF : O.11156

REF : O.11158.05

REF : O.11042

REF : O.11158.03

REF : O.11201

REF : O.11412
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4. NÁSTROJE

STEVENS SCISSORS

UNIVERSAL SCISSORS

VANNAS SCISSORS

Tupá čepeľ 19 mm 
L = 100 mm

16 mm čepele
L = 116 mm
Zakrivené

15 mm čepele
L = 118 mm
Zakrivené

REF : O.33033

REF : O.13030

REF : O.13041

REF : O.13058

REF : O.13042

REF : O.13029REF : O.11113

WESCOTT SCISSORS

CASTROVIEJO CORNEAL SICCORS

VANNAS SCISSORS

VANNAS SCISSORSUTOFF SCISSORS

Tupá čepeľ 10,5 mm
L = 105 mm
Zakrivené

13 mm tupé čepele
L = 105 mm

Vpravo: REF O.13027

Vľavo: REF O.13028

15 mm čepele
L = 118 mm
Uhlové

15 mm čepele
L = 118 mm

Pre veľký rez kapsulorexie
Veľmi silné zakrivené čepele

NOŽNICE
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4. NÁSTROJE

RÔZNE

ZAKRIVENÝ DRŽIAK NA IHLY

CASTROVIEJO DRŽIAK NA IHLY

ENTROPIÁLNE KLIEŠTE

CASTROVIEJO DRŽIAK NA IHLY

KANYLY

11 mm zvieranie
L = 115 mm

9 mm zvieranie
L = 125 mm
bez zámku: REF O.12213
so zámkom: REF O.12214

Krehké zvieranie
L = 140 mm

Rôzne veľkosti na dotaz

REF : O.12011

REF : O.15006

REF : Pravá : O.2584-28

Ľavá: 0.2585-28

REF : O.20005

REF : O.12204

REVERSIBLE LID SPECULUM CALIPER posuvné meradlo
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4. NÁSTROJE

RÔZNE

UNIVERZÁLNA REZAČKA

NUCLEUS MANIPULÁTOR

PHACO REZAČKA CYCLODIALYSE ŠPACHTĽA/STIERKA
S DVOJITÝM ZAKONČENÍM

12 mm uhlový L = 120 mm
Maximálny otvor 3 mm

krátka 10 mm REF : 1986-10

REF : O.11391

REF : O.14113

REF : O.14136 REF : O.33002

VEĽKÝ PODNOS

STERILIZAČNÝ PODNOS

• 254 mm x 152 mm x 50 mm
• dvojitá úroveň

• 265 mm x 162 mm x 45 mm
• dvojitá úroveň

PLASTOVÝ STERILIZAČNÝ PODNOS
IBA VLHKÉ TEPLO

HLINÍKOVÝ STERILIZAČNÝ PODNOS
MOKRÉ A SUCHÉ TEPLO

Nástroj na debridement rohovky

PAUFIQUE nôž
REF : O.15027

dlhá 15 mm REF : 1986-15CYCLODYALISIS
ZAKRIVENÁ
ŠPACHTĽA/STIERKA

• 265 mm x 162 mm x 45 mm
• dvojitá úroveň

DVOJITÝ STERILIZAČNÝ PODNOS

STERILIZAČNÝ PODNOS
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4. NÁSTROJE

RÔZNE

DOGGLES

Doggles ® Ochrana očí pre psov je prvá a jediná skutočná ochrana
očí navrhnutá a vyrobená výlučne pre psy. Doggles je odporúčané
veterinárnymi očnými lekármi pre ochranu pacientov v prípade
chronickej povrchovej keratitídy (UV provokácia) a na používanie
po operácii.

Doggles ILS sú dodávané v 5 veľkostiach pre psy s hmotnosťou
od 0,5 kg do 90 kg: XS, S, M, L, XL

Výhody:
100% UV ochrana• 

erozbitné šošovky• n
ošovky proti zahmlievaniu• š
uper pružný gumený rám• s
ymeniteľné, odnímateľné šošovky• v
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