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Biztonságos és kicsi
ALVIC transzponder 
Egy életre szóló állatjelölés

·· Kicsi: az  ALVIC transzponder külsõ
borítása üveg, méretei: 12 mm x 2,12 mm

·· Steril: a transzponder egyenként ste-
rilen csomagolt

·· Könnyû a behelyezés: a transzpondert
applikáló tû hosszú, így behelyezése a
bõr alá egyszerû

·· Egy életre szól: az Alvic transzponder az
állat egész életében tartós megjelölést
biztosít 

·· Fájdalom nélkül: a transzponder
narkózis és jelentõsebb fájdalom nélkül
behelyezhetõ

·· Tetszés szerint: a transzponder tetszés
szerinti gyakorisággal olvasható le

·· Elõnyös: a csomagolásban 6 öntapadó
címke található szám- és vonalkóddal 

·· Szerviz: a transzponderhez nyakörvre
erõsíthetõ biléta kapható

Egyszerû és praktikus
ALVIC revolverinjektor
A Hüther-féle Alvic revolverinjektor pro-
fesszionális eszköz az állatorvos kezében:

·· Autoklávban sterilizálható

·· Állítható

·· Modern: a technika legújabb színvo-
nalán ergonomikus

·· Professzionális és egyszerû: a revolverin-
jektor használata ugyanolyan egyszerû,
mint egy fecskendõé

·· Kereskedelmi elnevezése: Hüther-féle
revolverinjektor

ALVIC applikátor
A kedvezõ megoldás

·· Centrikus luer-lock kónusz

·· Praktikus: többször felhasználható

·· Professzionális és egyszerû: az applikátor
ugyanúgy használható, mint egy fecskendõ

·· Kereskedelmi elnevezése: applikátor

·· Fontos: csak a tût dobja el a beadást
követõen, az applikátor többször fel-
használható!

Ergonomikus és gyakorlatias
ALVIC multileolvasó

·· Univerzális ISO+ leolvasó, amely
minden típusú transzpondert, ISO és
régi típusokat egyaránt felismer

·· Ergonomikus és a legújabb formater-
vezési irányzat alapján lett elkészítve

·· Könnyû és kézbe illõ:
méretei kb. 17,7 x 6,5 – 13 x 5,5 cm

·· Jól hallható: az ALVIC multileolvasó a
számkód felismerését hangjelzéssel
jelzi. A felismert számkód egy hát-
térvilágítással rendelkezõ kijelzõn
jelenik meg

·· Csatlakozási lehetõségek: 500 leolvasott
kódot tud tárolni és egy csatlakozóval
számítógéphez kapcsolható

·· Optimális kombinációja a könnyû kezel-
hetõségnek és a legrövidebb leolvasási
távolságnak

·· Változtatható menüvel rendelkezik 
a különbözõ paraméterek (pl. a 
leolvasási idõ hosszúsága) beál-
lítására

·· Kereskedelmi kiszerelése: leolvasó,
akkumulátor és töltõkészülék, 
RS 232 kábel

Kedvezõ áron jó minõség 
ALVIC kézileolvasó

·· Az Alvic kézileolvasó minden ISO szab-
ványos transzpondert felismer

·· Kicsi és könnyû: a készülék 12,5 x 7 x
2,4 cm méretû és mindössze 180 gr
tömegû

·· A kézileolvasó mind 9 V-os alkálielem-
mel, mind 9 V-os nikkel/kadmium akku-
mulátorral mûködtethetõ

·· Változtatható menüvel rendelkezik a
különbözõ paraméterek (pl. a leolva-
sási idõ hosszúsága) beállítására

·· Kereskedelmi kiszerelés: 
leolvasó, 9 V-os alkálielemmel, övre
csatolható tok


