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Veterinaire oplossingen van Siemens Healthineers

Precieze diagnostiek en therapie
van huisdier tot sportpaard
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De beste diagnostiek voor mens èn dier

SHS ES

In de medische wereld staat Siemens Healthineers bekend als 
toonaangevende partner van medische beeldvorming voor 
diagnostiek en therapie, laboratoriumdiagnostiek en medische 
IT. Voor mensen. Maar onze oplossingen zijn ook uitermate 
geschikt voor dieren. En dat is waarschijnlijk nieuw voor u. 

Graag informeren wij u over ons portfolio en gaan het gesprek 
aan wat we voor u kunnen betekenen. Niet alleen als 
leverancier maar ook als technologisch partner. Net als in de 
gezondheidszorg voor mensen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
rene.griffioen@siemens-healthineers.com
06 1237 8641

mailto:rene.griffioen@siemens-healthineers.com
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Productportfolio Veterinair

SOMATOM Definition AS (big bore)SOMATOM go.Now SOMATOM ECO systems

Draadloze echografie
(Freestyle)

Laptop echografie 
(P500)

High performance
(Juniper) 

Clinitec Status+     
Urine Analyzer

Epoc Blood Analysis 
system*

Xprecia Stride™
Coagulation Analyzer

Nucleaire diagno

Röntgen

Point of Care testingComputer Tomografie (CT)

Veterinaire MRI

Echografie

Mobiel röntgen systeem
(Mobilette XP Hybrid)

Artis one

Angio systemen / interventies
ecoline

Artis zee

ecoline

Handheld echografie
(Butterfly) 

Bucky oplossingen
(Multix Impact  C)

Premium 
(Sequoia)

SPECT / CT
(Symbia Intevo Excel)

SPECT / gamma camera
(Symbia Evo Excel)

SPECT / Scintigrafie
(Paarden)

Mobiele C-boog

MAGNETOM Free.Max

ecoline

ecoline

ecoline

MAGNETOM Aera (1.5T)

ecoline

RapidPoint 500e

Blood Analyzer

Mobiel röntgen systeem
(Polymobil Plus)

ecoline

CLINITEST® Rapid COVID-19 
Antigen Test

All-round
(NX3 Elite) 
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Solutions portfolio Veterinair

Financial solutions

Value Partnerships

Digital solutions

Facility design

Mobile solutions

Laboratorium diagnostiek solutions

Connected solutions

Digitale radiologie 
(syngo.via)

Digital Ecosystem
(teamplay)

Begeleid scannen op 
afstand (syngo Virtual 
Cockpit)

Mix lease & pay-per-useLease (constante kosten) Betalen naar gebruik

Managed Equipment Solution (MES)Integrated Service Management (ISM)

Ontwerp & engineering veterinaire kliniek

Mobiele veterinaire kliniek Modulaire veterinaire kliniek 

Telezorg / Laborant on demandEcho on demand / Tele echo service

Labtest faciliteit & servicemodelConnected POCTPost your lab

Solutions

Imaging Lab

Cloud oplossing & data 
delen (syngo.share)
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Echografie: ACUSON Freestyle
Draadloos echografiesysteem met ongekende mogelijkheden

Productkenmerken:

• Portable en draadloze transducers
• Batterij gevoed / 2 uur onbeperkte scantijd
• Draadloze beeldopslag 
• 4  waterdichte transducers / Linear, Convex
• Geschikt voor alle Smallparts en Abdominale 

onderzoeken

https://www.siemens-
healthineers.com/nl/ultrasound/ultrasound-
point-of-care/acuson-freestyle-ultrasound-
machine

SHS ES

Unrestricted

https://www.siemens-healthineers.com/nl/ultrasound/ultrasound-point-of-care/acuson-freestyle-ultrasound-machine
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Echografie: ACUSON P500
Mobiel en breed inzetbaar laptop systeem, uitermate geschikt voor kleine én grote huisdieren

Productkenmerken:

• Portable en multifunctioneel
• Color flash suppression & Auto-optimization
• Wireless data transfer (van laptop naar IT omgeving kliniek)
• Lineair, Convex, (micro)Phased Array transducers beschikbaar 
• Inclusief cart maakt het een volwaardig systeem met 3 

transducerpoorten

Een betaalbaar mobiel allround echosysteem!

https://www.siemens-healthineers.com/nl/ultrasound/ultrasound-
point-of-care/acuson-p500-ultrasound-machine

SHS ES

Unrestricted

https://www.siemens-healthineers.com/nl/ultrasound/ultrasound-point-of-care/acuson-p500-ultrasound-machine
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Echografie: ACUSON NX3 Elite
Echografiesysteem voor alle vraagstellingen

Productkenmerken:

• Multifunctioneel echografiesysteem
• 4 transduceraansluitingen voor uitgebreid 

transducer pakket
• Stil en snelle opstart
• Eenvoudige bediening
• 21,5 inch HD monitor 
• Wireless data transfer (van laptop naar IT omgeving 

kliniek)

https://www.siemens-
healthineers.com/ultrasound/general-
imaging/acuson-nx3-ultrasound-machine

SHS ES

Unrestricted
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Echografie: ACUSON Juniper 
High performance echografiesysteem voor alle vraagstellingen

Productkenmerken:

• Kleine footprint, enorm veelzijdig
• Uitstekende beeldvorming 
• Ultieme bedieningsvriendelijkheid 
• Geruisloos en snel
• Zeer breed inzetbaar 16 transducers
• Micro- en macro transducers voor abdomen en cardio-

onderzoek
• Uitgebreid pakket aan linear array transducers
• 21,5 inch HD LED monitor

https://www.siemens-healthineers.com/nl/ultrasound/general-
imaging/acuson-juniper

SHS ES

Unrestricted

https://www.siemens-healthineers.com/nl/ultrasound/general-imaging/acuson-juniper
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Echografie: ACUSON Sequoia™
State-of-the-art echografie voor de paardenspecialist en fijnproever

Productkenmerken:
• Premium class echografiesysteem 
• Ongekend in beeldkwaliteit en penetratie
• Zeer veelzijdig door 15 beschikbare transducers
• 1e echografiesysteem voor het vastleggen van 

peeskarakteristiek door middel van sheerwave metingen
• Zeer bedieningsvriendelijk door automatische  

beeldoptimalisatie

https://www.siemens-healthineers.com/nl/ultrasound/new-
era-ultrasound/acuson-sequoia

SHS ES

Unrestricted

https://www.siemens-healthineers.com/nl/ultrasound/new-era-ultrasound/acuson-sequoia
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Digitale Röntgen: MOBILETT Elara Max
De aanbeveling voor mobiele röntgen in de veterinaire praktijk & het dierenziekenhuis

Productkenmerken:
• Zeer compact en gemakkelijk te manoeuvreren mobiel 

röntgensysteem
• Flexibel toepasbaar in grotere dierenklinieken,  

dierenziekenhuizen en stallen
• Uiterst krachtige 35 kW generator
• Draadloos systeem met eigen accu
• Draadloze robuuste detectoren worden automatisch 

opgeladen in de detectorbak, veilig aan de achterkant van het 
systeem

• Kabels volledig weggewerkt in arm en systeem

https://www.siemens-healthineers.com/nl/radiography/mobile-
x-ray/mobilett-elara-max

SHS ES

https://www.siemens-healthineers.com/nl/radiography/mobile-x-ray/mobilett-elara-max
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Digitale Röntgen: Multix Impact (C)
Onze keuze voor een vaste röntgenopstelling in de veterinaire praktijk & het dierenziekenhuis

Productkenmerken:
• universeel digitaal bucky-systeem
• Keuze uit vloer- of plafond ophanging
• 3 verschillende generatoren 55kW, 65kW of 80 kW
• Standaard voorzien van een grote 43 x 43 cm verplaatsbare en 

draadloze detector
• 10” touch user interface en wireless remote control
• In hoogte verstelbare tafel beschikbaar

https://www.siemens-healthineers.com/radiography/digital-x-
ray/multix-impact

SHS ES

https://www.siemens-healthineers.com/radiography/digital-x-ray/multix-impact
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Computer Tomografie: SOMATOM go.Now
De CT keuze voor de veterinaire praktijk & het dierenziekenhuis

Productkenmerken:
• Met 70 cm gantry en maximaal 125 cm scanlengte kunnen 

zelfs grote huisdieren worden onderzocht zonder concessies  
aan beeldkwaliteit of scantijd

• 32 slices / 80KW generator
• Innovatieve Stellar detector voor een haarscherp beeld
• Eenvoudige bediening via tablet
• Real time Image display tijdens scannen en automatische 3D 

reconstructies 
• Compacte installatie zonder technische ruimte
• Lage total cost of ownership

https://www.siemens-healthineers.com/nl/computed-
tomography/single-source-ct-scanner/somatom-go-now

SHS ES

Unrestricted

https://www.siemens-healthineers.com/nl/computed-tomography/single-source-ct-scanner/somatom-go-now
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Magnetic Resonance Imaging: MAGNETOM Free.Max
Maakt MRI bereikbaar voor elke veterinaire praktijk & het dierenziekenhuis

Productkenmerken:
• High Value Full body MRI met revolutionaire Dry Cool 

technologie
• 0,7 L Helium
• 0,55 Tesla magneet / 80 cm Gantry
• Lichtgewicht coils
• AI algoritmen Deep Resolve Sharp en Deep Resolve Gain
• Vloeroppervlak van 23m2 / gewicht 3,2 t / geen quench pipe
• Minimale aanpassingen aan infrastructuur
• Vele applicaties beschikbaar
• Lage onderhoudskosten

https://www.siemens-healthineers.com/nl/magnetic-
resonance-imaging/high-v-mri/magnetom-free-max

SHS ES

Unrestricted

https://www.siemens-healthineers.com/nl/magnetic-resonance-imaging/high-v-mri/magnetom-free-max


14

Laboratorium diagnostiek: ePOC
Handheld bloedgas analyzer

Productkenmerken:

• Lichtgewicht en handheld
• Voor mobiel gebruik en op de praktijk
• Meet bloedgassen, electrolieten en metabolieten binnen 60 sec.
• Zeer eenvoudige bediening met testkaart
• Automatische calibratie voor elke test
• Automatische data transfer naar 
• Zeer kosten effectief

https://www.siemens-healthineers.com/nl/blood-gas/blood-gas-
systems/epoc-blood-analysis-system

SHS ES

Unrestricted
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Laboratorium diagnostiek: RAPIDPoint® 500e 
Bloedgas Systeem voor dierenziekenhuizen en laboratoria

Productkenmerken:

• Minimale sample volume 100 µL
• Accurate lab-waardige metingen in 60 seconden
• Hands-free automatische sampling met universele sample poort
• Eenvoudig in gebruik / Touchscreen User interface
• Geïntegreerde Barcode Scanner
• Onderhoudsvrij: 28 dagen Measurement Cartridge
• Automatische kwaliteitscontrole

https://www.siemens-healthineers.com/nl/blood-gas/blood-gas-
systems/rapidpoint-500e-systems

SHS ES

Unrestricted

Bloed Gas: pH, pCO2, pO2

Electrolyten: Na+, K+, Ca++, Cl-

Metaboliten: Glu, Lac

Co-Oximetrie: nBili, tHB, sO2, O2Hb, HHb, COHb, MetHb

https://www.siemens-healthineers.com/nl/blood-gas/blood-gas-systems/rapidpoint-500e-systems
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Laboratorium diagnostiek: ADVIA 2120i 
Toonaangevende hematologie analyser voor de analyse van bloedcellen van veterinaire monsters

Productkenmerken:

• Speciaal differentiatie algoritme beschikbaar voor vele diersoorten 
zoals hond, kat, konijn, rat, paarden, geit, koe, varken, schaap, etc.

• Zeer overzichtelijke presentatie van de resultaten
• De keuze voor het juiste algoritme kan handmatig gedaan worden, of 

automatisch door middel van de barcode

https://www.siemens-
healthineers.com/nl/hematology/systems/multispecies-testing

SHS ES

Unrestricted

https://www.siemens-healthineers.com/nl/hematology/systems/multispecies-testing
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Laboratorium diagnostiek: IMMULITE 2000 XPi
Immuno-assay Systeem

Productkenmerken:

• Volledig automatische metingen, 200/h
• Testpakket omvat een breed testmenu voor alle belangrijke ziektebeelden
• Vier testen speciaal ontworpen voor diergeneeskundig gebruik, TSH, vrij-T4, 

TLI en totaal-T4. (gevalideerde veterinaire Cortisol kit Q2-21).
• Progesteron bepaling alsmede overige parameters zoals ACTH, Cortisol, 

Vitamine B12, Foliumzuur.
• Dagelijkse volautomatische schoonmaakprocedure

https://www.siemenshealthineers.com/nl/immunoassay/systems/immulite-
2000-xpi-immunoassay-system

SHS ES

Unrestricted

https://www.siemenshealthineers.com/nl/immunoassay/systems/immulite-2000-xpi-immunoassay-system
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Ecoline-systemen
Refurbished systemen met volledige fabrieksgarantie

SHS ES

- Volledige cleaning en desinfectie
- Opgebouwd met nieuwe componenten 
- Voorzien van de nieuwst beschikbare software
- Niet van nieuw te onderscheiden
- Aanschaf tegen zeer gunstige voorwaarden
- Volledige fabrieksgarantie
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