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Digitális röntgen képalkotó rendszerek

• Nagy felbontás, kristálytiszta röntgenkép

• Alacsony dózis igény, kontrasztgazdag képtartalom

• Széles - 35x43 cm - aktív terület (kazetta méret)

• Automatikus expozíció érzékelés (AED)

• Könnyű illesztés mindenfajta felvételi röntgengéphez

• Magyar nyelvű képalkotó és diagnosztizáló szoftver

• Röntgen paraméter (kV, mAs) előrejelzés

• Állatgyógyászatra kifejlesztett kép-processzálási 

algoritmusok, (kutya, macska, egzotikusok, lóvégtag gyógyászat)

• Intelligens mérési és diagnosztikai funkciók: 

(Norberg szög, Percent Coverage, DDH (dysplasia), TPLO, TTA, VHS) 

• Gondozásmentes hosszú élettartam, strapabíró 

kialakítás. (az ár PC-vel és 24”-os monitorral értendő) 
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1.

5.750.000 Ft + Áfa
Üzembehelyezéssel, 2 év garancia

SATURN 8000 1417 (S) 
direkt digitális vezetékes flat panel detektor - PC munkaállomással

Ingyenes kipróbálás!
cserébe mondja el a véleményét

43 x43 cm-es kivitelben 6.100.000 Ft + ÁFA



Digitális röntgen képalkotó rendszerek
2022 / Tél www.drvet.hu

2.

6.890.000 Ft + Áfa
Üzembehelyezéssel, 2 év garancia

SATURN 8000 1717 (V) (CsI)
direkt digitális vezeték nélküli flat panel detektor - PC munkaállomással

Masszív kivitel, 400 kg terhelhetőség
Víz- és porálló, terepre is kivihető.

A felvétel akár egy okos eszközzel is elkészíthető 

• Nagy felbontás, kristálytiszta röntgenkép

• Alacsony dózis igény, kontrasztgazdag képtartalom

• Széles - 43x43 cm - aktív terület (kazetta méret)

• A felvétel akár egy okos eszközzel is elkészíthető

• Magyar nyelvű képalkotó és diagnosztizáló szoftver

• Röntgen paraméter (kV, mAs) előrejelzés

• Állatgyógyászatra kifejlesztett kép-processzálási 

algoritmusok (kutya, macska, egzotikusok, lógyógyászat, ZOO)

• Intelligens mérési és diagnosztikai funkciók: 

(Norberg szög, Percent Coverage, DDH (dysplasia), TPLO, TTA, VHS)

• Víz- és porálló, 400 kg terhelhetőség, strapabíró 

kialakítás, gondozásmentes hosszú élettartam. 

(az ár PC-vel és monitorral vagy laptoppal értendő) 

Vezetékre is köthető egységgel  6.990.000 Ft + ÁFA



Digitális Röntgen képalkotó rendszerek

• 1 fázisú, 4 kW-os sugárforrás, hordtáskával

• 40 - 110 kV csőfeszültség; 0,1 - 100 mAs, 15kg

• Kézi sugárrekesz, időzített, LED-es tájoló-fénnyel

• Mobil tartószerkezetekhez könnyen illeszthető

Vezetéknélküli detektorral (választható méretben)

• 24x30 cm (1012) finom felbontás – lóvégtagokhoz

• 35x43 cm (1417) általános felvételezéshez

• 43x43 cm (1717) nagy méretű állatokhoz

• Magyar nyelvű képalkotó és diagnosztizáló szoftverrel

• Laptoppal vagy tablettel
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3.

8.990.000 Ft + Áfa

Szállítás és üzembehelyezéssel 

2 év garancia

SATURN 8000 1012/1417/1717 (V) (CsI) vezeték nélküli flat panel detektor

mobil röntgenberendezéssel – lógyógyászatra és terepmunkára tervezve 

9.350.000 Ft + Áfa
24x30 cm detektorral (nagyon finom felbontás)

43x43 cm detektorral (nagy méretekhez)

24x30 cm / 35x43 cm / 43x43 cm

(35x43 cm)



Röntgen berendezések (sugárforrások)

• 1 fázisú, 4 kW-os sugárforrás

• 40 - 125 kV csőfeszültség; 0,1 - 200 mAs

• Két fókuszos Toshiba röntgencsővel (0,6/1,8 mm)

• Kézi sugárrekesz, időzített, LED-es tájoló-fénnyel

• Tartó szerkezetekhez könnyen illeszthető

• 15 kg, terepre is kivihető kialakítás

• 20 db előre beprogramozható paraméterkombináció

• Kis- és nagytermetű állatok vizsgálatához
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4.

2.890.000 Ft + Áfa

Üzembehelyezéssel 

2 év garancia

8 kW-os kivitel (1 fázis, 0,1 - 250 mAs)

3.150.000 Ft + Áfa

SPL VET-HF 4.0 kW / 8.0 kW mobil röntgengenerátor

Lógyógyászatra

Mobil állvány + hordtáska

355.000 Ft + Áfa



Röntgen berendezések (sugárforrások)

• 1 fázisú, 3.8 kW-os sugárforrás

• 40 - 110 kV csőfeszültség; 0,3 - 100 mAs

• Toshiba röntgencsővel (fókusz méret: 1.2 mm)

• Kézi sugárrekesz, időzített, halogén tájoló-fénnyel

• Tartó szerkezetekhez könnyen illeszthető

• 13,5 kg, terepre is kivihető kialakítás

• Kis- és közepes termetű állatok vizsgálatához
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5.

2.220.000 Ft + Áfa
Üzembehelyezéssel 

1 év garancia

TW-110  3.8 kW mobil röntgengenerátor

Mobil állvány + hordtáska

355.000 Ft + Áfa
Lógyógyászatra

Mobil állvány + hordtáska



COREX Rozsdamentes, vizsgálóasztal és RÖNTGEN asztal

• Masszív, rozsdamentes acélszerkezet

• 140 cm x 60 cm rozsdamentes lap

• 80-85 cm magasság, szintezhető lábakkal vagy

fékezhető kerekekkel, 120 kg teherbírás

(rendelhető 120 x 60 cm-es méretben is)

Alap kivitel (lábakkal)

Fékezhető kerekekkel 

RÖNTGEN vizsgálóasztal (UH -hoz is)

• „röntgensugár-árnyék” mentes asztallap, 

• alacsony dózis elnyelés, 90 kg teherbírás, 

• detektor vagy kazetta felé pozícionálható

Szintezhető lábakkal

Fékezhető kerekekkel 

89.000 Ft + Áfa
125.000 Ft + Áfa

199.000 Ft + Áfa
229.000 Ft + Áfa
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6. Szállítás és üzembehelyezéssel, 2 év garancia

Vizsgáló- és röntgenasztalok
Ta

rt
ó
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a
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(csőtartó és detektor tartó konzol) 85.000 Ft + Áfa



Röntgen rendszerek

MINIMAL VET Röntgenasztal - Mobil röntgengenerátorokhoz 

• Masszív acélszerkezet, strapabíró kialakítás

• 140 cm x 65 cm asztalfelület, 95 kg teherbírás

• Fókusz-detektor távolság 100 cm (sugárforrás függő)

• Oszlophoz rögzített Detektortartó tálca 

(sugárközpontos kialakítás)

• Oszlop mozgási tartomány: 69 cm

• Kiforgatható csőtartófej (axiális sugárirányba)

• Manuálisan mozgatható és fékezhető oszlop/tálca
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7.

1.050.000 Ft + Áfa
Szállítás és üzembehelyezéssel 

3 év garancia

Rendszerben: (4 kW-os mobil sugárforrással)

3.990.000 Ft + Áfa

(sugárforrás nélkül)



Röntgen rendszerek

UNIVET Felvételi Röntgen rendszer – Mobil sugárforrással

• 150 cm x 84 cm úszólapos asztalfelület,

(55 /15 cm mozgástartomány)

• Lábpedállal oldható elektromos rögzítőfék,

• 95 kg teherbírás, fertőtleníthető felület

• Asztallap sínhez kiegészítők szerelhetők 

(infúziós állvány, rögzítők, stb.) 

• Sugár-központos kialakítás, kiforgatható csőtartó

• Fókusz-detektor távolság 100 cm

• Szórt-sugár rács tartó

• Kihúzható, méretre állítható detektortartó tálca
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8.

4.800.000 Ft + Áfa
Szállítás és üzembehelyezéssel, 2 év garancia

Rendszerben: (4 kW-os mobil sugárforrással)



Röntgen rendszerek

NEOVET V Felvételi Röntgen rendszer – 16 kW-os röntgengenerátorral

• 150 cm x 84 cm úszólapos asztalfelület,

(55 /15 cm mozgástartomány)

• Lábpedállal oldható elektromos rögzítőfék,

• 95 kg teherbírás, fertőtleníthető felület

• Asztallap sínhez kiegészítők szerelhetők 

• Sugár-központos kialakítás, kiforgatható csőtartó

• Fókusz-detektor távolság 100 cm

• Szórt-sugár rács tartó

• Kihúzható, méretre állítható detektortartó tálca

• 16 kW-os 3 fázisú generátor, vezérlőpulttal

• 0,1 - 500 mAs; 40 – 125 kV csőfeszültség

• 2 fókuszos Toshiba röntgencsővel (0.3 mm/1 mm)
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9. Szállítás és üzembehelyezéssel, 2 év garancia

4.990.000 Ft + Áfa



Sugárvédelmi kiegészítők

• 0,5 mm Pb ólomegyenérték (max.: 150 kV)

• Tisztítható, fertőtleníthető orkán anyag

• Tépőzáras pánttal, több féle méretben

• Engedélyezett védőeszköz
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10.

Röntgen védőkötény

50.000 Ft + Áfa
52.000 Ft + Áfa
55.000 Ft + Áfa

L – 110 x 60 cm

XL – 110 x 70 cm

XXL – 110 x 80 cm

Nyitott védőkesztyű

• 0,5 mm Pb ólomegyenérték 

• Fertőtleníthető orkán anyag

• Szabadfogást biztosít

• Engedélyezett védőeszköz

33.500 Ft + Áfa
Pajzsmirigyvédő gallér

• 0,5 mm Pb ólomegyenérték 

• Fertőtleníthető orkán anyag     

27.900 Ft + Áfa Védő szemüvegek



Sugárvédelem tervezés és kialakítás

• 0,5 mm Pb ólomegyenérték (max.: 125 kV)

• Max. méret: 90 x 205 cm

• Alumínium élvédő profillal

• Helyszíni beméréssel (szórt-sugárzás mérés)
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11.

Ajtó ólmozás (meglévő ajtó járulékos ólomfedése)

132.000 Ft + Áfa
140.000 Ft + Áfa

Fehér színben

Egyedi színben

Sugárvédő fal kiépítése

• Baritos gipszkartonnal

• Szabványban előírt 2m magas

• 0,7 mm Pb ólomegyenérték 

• Engedélyezett védőelem

29.900 Ft + Áfa/m²

Elszállítással és visszaszereléssel 

Szállítás és felszereléssel

(*5 méter hosszú fal = 10 m²)



Sugárvédelem tervezés és kialakítás

• 1 mm Pb ólomegyenérték (max.: 150 kV)

• Max. méret: 150 x 205 cm

• Hegesztett acélkeret, fékezhető görgőkkel

• Ólomüveg ablakkal (35x35 cm; 1,6 Pb mm)

• Helyszíni beméréssel (szórt-sugárzás mérés)
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12.

Ólomparaván (sugárvédő betekintő ablakkal)

450.000 Ft + Áfa
590.000 Ft + Áfa

100 cm szélességben 

150 cm szélességben

Sugárveszélyes tevékenység 
ENGEDÉLYEZTETÉS (OAH)

• Sugárvédelem tervezése

• Munkahelyi Sugárvédelmi 

Szabályzat elkészítése (MSSZ)

• Engedély kérelem és benyújtás

• Hatósági engedélyeztetés 

(Országos Atomenergia Hivatal)

150.000 Ft + Áfa
+ 38.500 Ft Hatósági illeték

Szállítással 

Betekintő ablak nélkül

250.000 Ft + Áfa



• Fertőtleníthető műbőr

• Henger; fél-henger, háromszög 

Kicsi: 25 cm

Nagy: 35 cm

Pozícionálók és támasztékok

• Fertőtleníthető műbőr

• Több színben, 3 méretben

kicsi 40 x 14 cm, 

közepes 70 x 17 cm, 

nagy 100 x 20 cm
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13.

Pozicionáló szett 3 db -os

29.900 Ft + Áfa

72.500 Ft + Áfa

Támasz készlet

31.900 Ft + Áfa

Stabilizáló súlypárnák

• Fertőtleníthető műbőr

• Homokkal töltött

Kicsi: 36x20 cm – 1 kg

Nagy: 46x26 cm – 2.5 kg

8.500 Ft + Áfa

14.000 Ft + Áfa



• Motorosan vezérelhető magasságállítás

• Rakodási/műtéti szint (45 cm – 105 cm)

• 130 cm x 60 cm asztalfelület

• Szintezhető lábkialakítás, ~100 kg teherbírás

• Fűthető 35–39°C között, 

• Infúzió tartóval, műszertálcával

520.000 Ft + Áfa
Szállítás és üzembehelyezéssel

1 év garancia
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14.

HF-862 Rozsdamentes, emelhető műtőasztal

Műtő- és vizsgálóasztalok


