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o firmie

Proponujemy profesjonalne rozwiązania z zakresu mycia i dezynfekcji (trzoda chlewna, 

dezynfekcja kurnika). W naszej ofercie znajduje się szeroka gama nowoczesnych prepa-

ratów. Rozwijamy swoją obecność na rynku ukraińskim. Proponujemy rozwiązania przy-

jazne środowisku. W ofercie preparaty naturalne pochodzenia roślinnego i mineralnego. 

Klientom oferujemy fachowe doradztwo oraz odpowiedni dobór produktów i rozwiązań 

technicznych, w tym fartuchów weterynaryjnych czy mat dezynfekcyjnych. Współpracu-

jemy z wiodącymi producentami branży chemicznej oraz z firmami handlowymi w kraju 

i za granicą. Oferowane przez nas produkty (w tym odzież jednorazowa) spełniają aktual-

nie obowiązujące normy. Jakość produktów i rzetelność firmy od lat doceniają nasi kon-

trahenci.
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M Y C I E  I  D E Z Y N F E K C J A
PREPARATY MYJĄCE
PREPARATY MYJĄCO DEZYNFEKUJCE
PREPARATY DEZYNFEKUJĄCE
HIGIENA RĄK
POZOSTAŁE PREPARATY
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MYCIE I DEZYNFEKCJA MYCIE I DEZYNFEKCJA

MIARKA DO SUBSTANCJI PŁYNNYCH 
Umożliwia precyzyjne wylewanie płynów - dzióbek, wykonana z materiału odpornego  
na działanie środków chemicznych, posiada nadrukowaną skalę o pojemności 1000 ml.

OPAKOWANIE/POJEMNOŚĆ: 1 l

PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY SULFOXID 
Preparat dezynfekujący oparty na związkach utleniających. Wykazuje szeroką aktywność 
bójczą wobec bakterii, wirusów (w tym ASF - potwierdzone przez laboratorium w Puła-
wach) i grzybów. Do stosowania w stężeniu 1%.

OPAKOWANIE/POJEMNOŚĆ: 5 kg

MIARKA DO SUBSTANCJI PŁYNNYCH 
Elastyczne, odporne na pęknięcia wykonane z materiału odpornego na działanie środków 
chemicznych, posiada podziałkę w litrach wewnątrz wiadra oraz nadrukowana skala 9 l na 
zewnątrz wiadra, uchwyt z drutu ocynkowanego.

OPAKOWANIE/POJEMNOŚĆ: 10 l

PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY FTALOXID
Kwaśny preparat dezynfekujący, oparty na związkach utleniających, o właściwościach bak-
teriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych.
Dezynfekcja powierzchni: stężenie 0,5 - 1,0 %, temp. 20 - 40 ºC, czas 15 - 30 min.
Dezynfekcja powietrza: metoda zamgławiania „na zimno”, do dezynfekcji powietrza: 1,0 g 
preparatu na 1 m3 powietrza, czas zamgławiania: nie krótszy niż 2 godz.
Dezynfekcja jaj wylęgowych: oprysk drobnokroplisty lub zanurzenie jaj na kilka sekund  
w roztworze 0,5 - 1,0 %, po 10 min. opłukać w wodzie i osuszyć.

OPAKOWANIE/POJEMNOŚĆ: 1 kg
Opakowanie zbiorcze 100 g - 100 szt, 1 kg - 12 szt.

PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY VIRKON S 
Preparat dezynfekujący oparty na związkach utleniających. Posiada unikalny skład i szerokie 
spektrum zastosowań w stosunku do bakterii, wirusów i grzybów. Doskonale sprawdza się 
przy dezynfekcji powierzchni, wyposażenia, pojazdów, butów i zamgławiania.
Do stosowania najczęściej w stężeniu 1% (200 g Virkonu + 19,8 L wody).

OPAKOWANIE/POJEMNOŚĆ: 200 g, 5 kg, 10 kg
Opakowanie zbiorcze 200 g - 72 szt
Opakowanie zbiorcze 5 kg - 2 szt.
Opakowanie zbiorcze 10 kg - wiaderko

MATA DEZYNFEKCYJNA
Odporne na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych stosowanych w weterynarii. 
Duża wytrzymałość na rozdarcia. Pokrowiec z mocnego materiału wodoodpornego, zaopa-
trzony w suwak, dzięki czemu łatwiej wyczyścić lub wymienić wkład chłonny.

ROZMIARY:
Mata dezynfekcyjna 50x60 cm
Mata dezynfekcyjna 100x60 cm
Mata dezynfekcyjna 100x120 cm
Mata dezynfekcyjna 120x200 cm

PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY VIROCID 
Preparat dezynfekujący zawierający sole tetraalkiloamoniowe oraz aldehyd glutarowy.  
Wykazuje szeroką aktywność bójczą wobec bakterii, wirusów i grzybów.
Do stosowania najczęściej w stężeniu 0,25-0,5% (25-50 ml Virocidu dopełnić wodą do 10 l).

OPAKOWANIE/POJEMNOŚĆ: 5 l, 10 l
Opakowanie zbiorcze 5 l - 4 szt.
Opakowanie zbiorcze 10 l - 1 szt

PREPARAT MYJĄCO - DEZYNFEKUJĄCY RAPICID 
Preparat myjąco - dezynfekujący zawierający jod aktywny, kwasy nieorganiczne oraz związ-
ki powierzchniowo czynne, o działaniu bakterio-, grzybo- i wirusobójczym. Do stosowania 
w stężeniu 0,5-1% w ogniskach chorób zakaźnych.

OPAKOWANIE/POJEMNOŚĆ: 1 l, 5 l
Opakowanie zbiorcze 1 l - 8 szt
Opakowanie zbiorcze 5 l - 4 szt.
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MYCIE I DEZYNFEKCJA

PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY AEROSEPT
Alkoholowy preparat dezynfekujący, zawierający sole tetraalkilo-amoniowe, przeznaczo-
ny do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni. Posiada szerokie spektrum aktywności 
przeciwdrobnoustrojowej. Wykazuje natychmiastowy efekt biobójczy po spryskaniu po-
wierzchni. Gotowy do użycia.

OPAKOWANIE/POJEMNOŚĆ: 1 l, 5 l
Opakowanie zbiorcze 1 l - 10 szt.
Opakowanie 5 l - 1 szt

PREPARAT DEZYNFEKCYJNY DO RĄK DR-20 
Preparat do higienicznej dezynfekcji skóry rąk, o szerokim spektrum aktywności prze-
ciwdrobnoustrojowej. Zawiera alkohol izopropylowy oraz czwartorzędowe sole amoniowe.
Gotowy do użycia.

OPAKOWANIE/POJEMNOŚĆ: 1 l, 5 l
Opakowanie zbiorcze 1 l - 10 szt.
Opakowanie 5 l - 1 szt

PREPARAT MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCY 
CHLOROTAAB-D
Alkaliczny pianowy preparat myjąco-dezynfekujący, zawierający aktywny chlor, przezna-
czony do usuwania zanieczyszczeń pochodzenia organicznego. Likwiduje bakterie, grzyby 
oraz wirusy (w tym ASF - potwierdzone przez laboratorium w Puławach). 
Do stosowania najczęściej w stężeniu 1,0-3,0% w temperaturze 20-60°C.

OPAKOWANIE/POJEMNOŚĆ: 25 kg

MYDŁO ANTYSEPTYCZNE DISO 
Bezzapachowe, doskonale myje i usuwa zanieczyszczenia z powierzchni rąk, nie wysuszając 
i nie podrażniając skóry. Zawiera nadtlenek wodoru. Redukuje ilość mikroorganizmów na 
rękach.

OPAKOWANIE/POJEMNOŚĆ: 5 l, 10 l

O D Z I E Ż  J E D N O R A Z O W A
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ODZIEŻ JEDNORAZOWA ODZIEŻ JEDNORAZOWA

FARTUCH TYPU KITEL KOSMONAUT OP. 10 SZT.
Kitel „kosmonaut” składa się z kilku części: górna wykonana z polipropylenu (PP) ma funkcję 
zabezpieczającą, a dzięki włóknistej strukturze umożliwia przepływ powietrza i pochłania 
pot; przód kitla i zarękawki wykonano z dwóch materiałów: polietylenu (PE) i polipropylenu 
(PP), tworząc warstwę wodoochronną. Stałe połączenie zarękawka z górą kitla uniemożli-
wia jego zsuwanie. Dół fartucha to polietylen (PE) z perforacją umożliwiającą samodzielne 
dostosowanie jego długości do wysokości użytkownika.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 14 op.

KOMBINEZON Z WŁÓKNINY
GRANATOWY, BIAŁY, NIEBIESKI, ZIELONY, ROZMIAR: L – XXXL
Kombinezon jednorazowy z włókniny typu spunbond, zapinany na suwak. Brzegi rękawów, 
nogawek i kaptura wykończone gumką. 

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 25 lub 30 szt.

KOMBINEZON KRUTEX
KOLOR: ZIELONY, ROZMIAR: S - XXXL
Trwały i wytrzymały kombinezon z polipropylenu (PP). Może być kilkukrotnie prany. Zapina-
ny na suwak. Z kapturem. Nogawki i rękawy zakończone gumką.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 50 szt.

KOMBINEZON BIZTEX ST40
KOLOR: BIAŁY, ROZMIAR: S – XXXL
Mocny kombinezon jednorazowy o zwiększonej ochronie biologicznej – kat. III, typ 5, 6. 
Zabezpiecza przed pyłami i cieczami. „Oddychająca” włóknina, gramatura 60g / m2. Zamek 
błyskawiczny zabezpieczony dodatkowo taśmą.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 50 szt.

KOMBINEZON BIZTEX ST60
KOLOR: BIAŁO – NIEBIESKI, ROZMIAR: M – XXXL
Mocny kombinezon jednorazowy o zwiększonej ochronie biologicznej – kat. III, typ 5, 6. 
Zabezpiecza przed pyłami i cieczami. „Oddychająca” włóknina, gramatura 60g / m2. Zamek 
błyskawiczny zabezpieczony dodatkowo taśmą.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 50 szt.

KOMBINEZON TYVEK® 500 XPERT 
KOLOR: BIAŁY, ROZMIAR: S – XXXL
Mocny kombinezon jednorazowy o zwiększonej ochronie biologicznej – kat. III, typ 5,6. 
Zabezpiecza przed pyłami i cieczami. „Oddychająca” włóknina Tyvek, gramatura 41g / m2. 
Ma pętelki na kciuki.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 25 szt. (100 szt.)

KOMBINEZON TYVEK® 600 PLUS 
KOLOR: BIAŁO – NIEBIESKI , ROZMIAR: S - XXXL
Mocny kombinezon jednorazowy o zwiększonej ochronie biologicznej – kat. III, typ 4,5,6. 
Zabezpiecza przed pyłami, cieczami oraz cząstkami rozpylonej cieczy. „Oddychająca” włók-
nina Tyvek, gramatura 41g / m2. Zamek błyskawiczny oraz kaptur zabezpieczone dodatko-
wo niebieską taśmą. Ma pętelki na kciuki.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 25 szt. (100 szt.)

KOMBINEZON ECON (ODPOWIEDNIK KRUTEX)
KOLOR: GRANATOWY, ROZMIAR: M – XXXL
Kombinezon ECON zapewnia ochronę przed brudem podczas wykonywania wielu czyn-
ności i dodatkowo nadaje się do stosowania jako kombinezon dla osób wizytujących za-
kłady pracy.
Materiał bardzo dobrze przepuszcza powietrze i gwarantuje wysoki komfort noszenia. 
Kombinezony ECON można prać w temperaturze do 30° C.
Gramatura: 50 g / m2.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 50 szt.
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ODZIEŻ JEDNORAZOWA ODZIEŻ JEDNORAZOWA

KOMBINEZON PROTEC MAXX
(ODPOWIEDNIK TYCHEM-C), KOLOR: NIEBIESKI
Model PROTEC Maxx zapewnia doskonałą ochronę przed biologicznymi substancjami nie-
bezpiecznymi oraz ciekłymi chemikaliami pod ciśnieniem. Elastyczne pętelki na kciuki za-
pobiegają zsuwaniu się rękawów podczas wykonywania prac nad głową. Szczelne szwy, 
zamek błyskawiczny przykryty podwójną patką zaklejaną na rzep i przyklejana osłona pod-
bródka gwarantują optymalną szczelność. PROTEC Maxx posiada właściwości antystatycz-
ne i niepylące. Zapewnia ochronę chemiczną typ 3, 4, 5 i 6. 

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 100 szt.

KOMBINEZON TYCHEM® 2000 C
KOLOR: ŻÓŁTY, ROZMIAR: M - XXXL
Mocny kombinezon jednorazowy o zwiększonej ochronie biologicznej i chemicznej – kat. 
III, typ 3-B, 4, 5, 6. Zabezpiecza przed stężonymi związkami nieorganicznymi i ultradrobnymi 
cząstkami stałymi oraz czynnikami biologicznymi. Powlekana włóknina Tyvek, gramatura 
120g / m2. Zamek błyskawiczny oraz kaptur zabezpieczone dodatkowo taśmą. Ma pętelki 
na kciuki.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: ???

FARTUCHY JEDNORAZOWE Z WŁÓKNINY, 
ZAPINANE Z PRZODU (LABORATORYJNE)
KOLOR: BIAŁY, NIEBIESKI, ZIELONY, ROZMIAR: M - XXL 
Jednorazowe fartuchy z włókniny typu spunbond, z długimi rękawami, zapinane na zatrza-
ski lub rzepy.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 50 szt.

FARTUCHY JEDNORAZOWE Z WŁÓKNINY, 
WIĄZANE Z TYŁU (HIGIENICZNE)
KOLOR: BIAŁY, NIEBIESKI, ROZMIAR: M - XXL 
Jednorazowe fartuchy z włókniny typu spunbond, wiązane z tyłu na troki, z gumką przy 
rękawach.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 50 szt.

FARTUCHY TYPU SUKNIA OP. 20 SZT.
KOLOR: ZIELONY
Fartuchy ochronne z polietylenu w kolorze zielonym, zakładane przez głowę, z długimi rę-
kawami. Długość całkowita 135 cm.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 100 szt.

FARTUCHY FOLIOWE PRZEDNIE OP. 100 SZT.
KOLOR: BIAŁY
Fartuchy jednorazowe z folii LDPE, długość 107 cm, zawiązywane z tyłu, bez rękawów.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 100 szt.

CZEPKI JEDNORAZOWE Z WŁÓKNINY, OP. 100 SZT.
KOLOR: BIAŁY, NIEBIESKI
Czepki typu CLIP, złożone w poręczną harmonijkę, z gumką.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 10 op.

MASKA HIGIENICZNA Z WŁÓKNINY Z GUMKAMI, 
DWUWARSTWOWA, OP. 50SZT.
KOLOR: NIEBIESKI
Maska higieniczna z włókniny typu spunbond, dwuwarstwowa, z gumkami, nie zawiera 
lateksu. Zapewnia wysoką barierowość filtracyjną. 

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 40 op.
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PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FS 923V FFP2D
OP. 10 SZT.
Klasa: P2
NDS: 10 x NDS
Norma: EN 149:2001+A1:2009
Certyfikat: wydany przez CIOP
Przeznaczenie: Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ae-
rozolami ciekłymi do 10 x NDS. 

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 500 szt.

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA PFS 32 V FFP3 NR D
OP. 50 SZT.
Klasa: P3
NDS: 30 x NDS
Norma: EN 149:2001 + A1:2009 
Certyfikat: wydany przez CIOP PIB
Przeznaczenie: Ochrona dróg oddechowych przed pyłami,dymami, mgłami, aerozolami 
cząstek stałych i aerozolami ciekłymi do 30 x NDS. 

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 500 szt.

ZARĘKAWKI ROBIONE RĘCZNIE, NIEBIESKIE, 40 CM
OP. 100 SZT.
Ochronne zarękawki foliowe (PE). Chronią rękawy przed zabrudzeniami. Wykonane ręcznie. 
Zarękawki jednorazowe, ochronne, foliowe (PE), wykonane metoda ręczną. Produkt prze-
znaczone do utrzymania czystości, zabezpiecza odzież właściwą przed przemoczeniem/
zabrudzeniem. Zarękawek jednorazowy z obu stron wykończony jest elastyczną gumką 
zapobiegając ściganiu go z ręki. Produkt ten to doskonałe przedłużenie rękawic. 

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 24 op.

ZARĘKAWKI PROTEC Z MF 
OP. 250 SZT.
W całości wykonane z materiału MF (film mikroporowaty). Długość 45 cm, na zakończe-
niach gumki, kolor biały.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: ???

RĘKAWICE NITRYLOWE, OP. 100 SZT
KOLOR: NIEBIESKI, ROZMIAR: XS, S, M, L, XL 
Jednorazowe rękawice nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe. Idealne dla osób uczulonych na 
lateks. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Spełniają normy EN 455, 93/42/EEC, 89/686/
EEC.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 10 op.

RĘKAWICE NITRYLOWE – COLLAGEN I ALANTOINA
OP. 100 SZT.
KOLOR: RÓŻOWE, ROZMIAR: XS, S, M, L, XL
Rękawice nitrylowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą kosmetyczną (kolagen i alanto-
ina), rekomendowane szczególnie użytkownikom posiadającym suche, szorstkie i wrażliwe 
na podrażnienia dłonie. Kolagen pozwala zachować właściwe nawilżenie skóry. Zawartość 
alantoiny zapewnia natychmiastową regenerację naskórka, łagodząc podrażnienia wynika-
jące z pracy w szczególnie niesprzyjających warunkach. 

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 10 op.

RĘKAWICE NITRYLOWE BLACK OP. 100 SZT.
KOLOR: CZARNY, ROZMIAR: S, M, L, XL
Rękawice nitrylex® BLACK, nie zawierają środka pudrującego oraz lateksu, minimalizują tym 
samym ryzyko podrażnienia skóry. Rękawice przeznaczone dla użytkowników ze skłonno-
ścią do alergii oraz wrażliwych na produkty wykonane z lateksu. 

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 10 op.

RĘKAWICE LATEKSOWE OP. 100 SZT.
KOLOR: BIAŁY, ROZMIAR: S, M, L, XL
Jednorazowe rękawice lateksowe, niejałowe, pudrowane. Dopuszczone do kontaktu z żyw-
nością. Spełniają normy EN 455, 93/42/EEC, 89/686/EEC.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 10 op.
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RĘKAWICE CHIRURGICZNE, JAŁOWE OP. 1 PARA, 
ROZMIAR: 6.0 - 9.0
Przeznaczone są do stosowania przy inwazyjnych zabiegach wymagających warunków ja-
łowych. Chronią przed zakażeniami w warunkach szczególnego ryzyka. Mają anatomiczny 
kształt. Pakowane parami w szczelne opakowania, gwarantujące zachowanie jałowości do 
momentu otwarcia. 

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 50 par.

OCHRANIACZE NA OBUWIE KRUUSE 
DŁUGIE Z GUMKĄ OP. 50 SZT.
KOLOR: PRZEZROCZYSTY
Solidne i wytrzymałe, z grubej, przezroczystej folii. Można je zakładać na obuwie gumowe. 
Długość całkowita: 50 cm.
Grubość folii: 70 μm

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 10 op.

RĘKAWICE REKTALNE SOFT OP. 100 SZT.
KOLOR: ZIELONY, DŁUGOŚĆ 95 CM
Rękawice rektalne Kruuse Krutex Soft stosowane jako zabezpieczenie dla lekarzy wetery-
narii. Szczególnie polecane specjalistom od trzody chlewnej, koni i bydła. Stanowią bardzo 
dobrą barierę ochronną podczas wykonywanego badania/zabiegu. Charakteryzują się dużą 
miękkością i wytrzymałością mechaniczną. Uznane i polecane przez lekarzy weterynarii.
Znane i uznane wśród lekarzy weterynarii. Miękkie i wytrzymałe. Długość 95 cm, grubość 
25 μm. 100% polietylen. Niejałowe.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 10 op.

OCHRANIACZE NA OBUWIE
DŁUGIE Z GUMKĄ BIZTEX ST45 OP. 50 SZT.
KOLOR: BIAŁY
Elastyczne ochraniacze obuwia stanowiące barierę chroniącą obuwie lub podłoże – odzież 
ochronna kat. III, zgodna z EN 14126 (ochrona biologiczna) oraz EN 1149-1 (ochrona anty-
statyczna).

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 8 op.

OKŁADZINY NA OBUWIE
DO PRÓB PODESZWOWYCH, 1 PARA
Jałowe nakładki na obuwie z trójwarstwowej włókniny o podwyższonej wytrzymałości. 
Mogą służyć do pobierania prób podeszwowych w kierunku Salmonelli lub jako osłony na 
obuwie zapobiegające przenoszeniu zanieczyszczeń do pomieszczeń.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 100 szt.

RĘKAWICE WINYLOWE OP. 100 SZT.
KOLOR: PRZEZROCZYSTY, ROZMIAR: S, M, L, XL
Jednorazowe rękawice winylowe, niejałowe, bezpudrowe. Dopuszczone do kontaktu  
z żywnością. Spełniają normy EN 455, 93/42/EEC, 89/686/EEC.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 10 op.
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S P R Z Ę T  W E T E R Y N A R YJ N Y
lista produktów, krótki opis, itp...
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SPRZĘT WETERYNARYJNY SPRZĘT WETERYNARYJNY

PĘTLA POSKROMU DLA ŚWIŃ 60 CM
Pętla poskromu do prowadzania trzody. Praktyczny mechanizm kontrujący linę samoczyn-
nie blokuje możliwość poluzowania liny, dlatego pęto poskromu pozostanie tak długo zaci-
śnięte, aż blokada nie zostanie zwolniona. Pętla wykonana jest z grubej stalowej liny, dzięki 
której nie ma ryzyka, aby dobrze prowadzone zwierzę doznało obrażeń, a jednocześnie 
nie jest możliwe zerwanie liny. Pętlę należy zaciągnąć na ryju zwierzęcia, tak aby ścisnąć 
żuchwę ze szczęką górną. Linę zaciąga się za pomocą rączki przymocowanej do stalowej 
liny na końcu uchwytu. Blokada samoczynnie zapobiega poluzowaniu raz uciągniętej liny.
Właściwości produktu: - długość rączki: 60 cm - długość całkowita z linką: 95 cm - średnica 
pętli poskromu od 2 do około 20 cm- urządzenie wyposażone w blokadę - materiał: stal 
niklowana.

PĘTLA POSKROMU DLA ŚWIŃ
MODEL KORT 
Pętla poskromu do prowadzenia trzody na krótko. Pętlę ze stalowej liny należy zaciągnąć na 
ryju zwierzęcia, tak aby ścisnąć żuchwę ze szczęką górną. Linę zaciąga się za pomocą rączki 
znajdującej się na końcu urządzenia. 

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 1 szt.

PĘTLA POSKROMU DLA ŚWIŃ 
MODEL TROPS
Krótka pętla ze stalowej linki z mocną plastikową rączką do prowadzenia trzody.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 1 szt.

SPRAY DO ZNAKOWANIA ZWIERZĄT 500 ML
Trwały, szybko zasycha. Do wyboru kolory: czerwony, niebieski, zielony. 

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 12 szt.

TUSZ DO ZNAKOWANIA MIĘSA
Tusz do znakowania mięsa i serów zgodny z dyrektywą EC 1333/2008. 
Kolor: brązowy.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: ???

TRZONEK SKALPELA ROZMIAR 4
Uchwyt do skalpela, pasuje do ostrzy rozm. od 18 do 36. Wykonany jest z nierdzewnej stali 
chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji. 
Długość 13,8 cm. 

OPAKOWANIE ZBIORCZE: pakowane pojedynczo.

OSTRZA SKALPELA ROZM. 24
ZESTAW 10 SZTUK
Jednorazowe ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej, jałowe, pakowane pojedyn-
czo. Pasują do trzonka nr 4.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 100 szt.

IGŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 
Igły z końcówką typu LUER, w kolorze zgodnym z kodem kolorów ISO 6009. Powierzchnia 
rurek igieł pokryta silikonem. Cienkie ściany igieł zapewniają zwiększony przepływ. 
Zalecane zastosowanie: śródskórnie, podskórnie, domięśniowo, dożylnie. 

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 100 szt.

ROZMIARY: 
Igły jednorazowego użytku 1,2 x 60 mm
Igły jednorazowego użytku 1,2 x 75 mm
Igły jednorazowego użytku 1,2 x 100 mm
Igły jednorazowego użytku 1,5 x 100 mm
Igły jednorazowego użytku 2,0 x 100 mm



22 23

SPRZĘT WETERYNARYJNY SPRZĘT WETERYNARYJNY

IGŁY DO TUBERKULINIZACJI 0,7X4 MM OP. 12 SZT.
Wykonane ze stali nierdzewnej, sterylizowalne. Produkt wielorazowego użytku.
Rozmiar: 0,7 mm x 4 mm.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: ???

PROBÓWKO-STRZYKAWKI OP 100 SZT.
Do pobierania krwi na surowicę, z granulatem i środkiem przyśpieszającym wykrzepianie 
krwi lub z EDTA. Zaopatrzone w białą etykietę do opisu próby.
Pojemności: 4,5 ml, 7,5 ml, 7,5 ml z EDTA.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 100 szt.

ROZMIARY: 
Probówko-strzykawki 4,9 ml
Probówko-strzykawki 7,5 ml
Probówko-strzykawki 7,5 ml z EDTA

KARTON ZE STATYWEM NA 50 PROBÓWKO-
-STRZYKAWEK / IGŁOPROBÓWEK 
Kartonik z przegródkami na 50 sztuk probówko-strzykawek lub igłoprobówek o średnicy 
do ok. 20 mm zapewniający bezpieczny transport do laboratorium.
Wymiary: 16,5 x 21 x 11 cm.

Karton nie zawiera probówek.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: ???

IGŁOPROBÓWKI DO POBIERANIA KRWI OP 50 SZT.
Do pobierania krwi, zabezpieczone wewnątrz preparatem zapobiegającym hemolizie. Do 
zestawu 50 szt. dołączony jest karton ze statywem, umożliwiający przechowywanie i trans-
port próbek w pozycji pionowej.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 50 szt.

ROZMIARY: 
Igłoprobówki do pobierania krwi u bydła 2,0 x 45 mm
Igłoprobówki do pobierania krwi u trzody chlewnej 1,8 x 100 mm
Igłoprobówki do pobierania krwi u trzody chlewnej 1,8 x 130 mm

WYMAZÓWKA TRANSPORTOWA 
Z PODŁOŻEM AMIES 1 SZT.
Jałowe wymazówki do pobierania prób, z podłożem Amies, pakowane w opakowanie typu 
blister wraz z probówką z podłożem, zamkniętą korkiem w kolorze niebieskim i uszczelnio-
ną etykietą. Podłoże zapewnia prawidłową żywotność mikroorganizmom do 72 godzin.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 100 szt.

WYMAZÓWKI TRANSPORTOWE 
Z PODŁOŻEM DO WIRUSÓW
Jałowe pałeczki do wymazów z podłożem transportowym do wirusów, opakowane  
w blistry wraz z probówką z podłożem, zamkniętą korkiem w kolorze fioletowym i etykietą, 
pełniącą - poza oznaczeniem próbki - rolę dodatkowego uszczelnienia korka oraz zabezpie-
czenia wyrobu przed przypadkowym otwarciem i utratą sterylności. Podłoże transportowe 
przeznaczone jest do odpowiedniego zabezpieczenia próbki wirusów podczas transportu 
do laboratorium. 

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 100 szt.

PROBÓWKI JAŁOWE DO POBIERANIA
PRÓB, Z KORKIEM
Probówki polipropylenowe 10 ml (16x100mm), okrągłodenne, z obrzeżem i znacznikami, z 
korkiem i etykietą, jałowe.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 200 szt.

PROBÓWKI EPPENDORF 1,5 ML
Z WIECZKIEM, PRZEZROCZYSTE
Precyzyjne uszczelnienie korka probówek Eppendorf gwarantuje minimalne parowanie  
w czasie długiego przechowywania. Pokrywka Safe-Lock zapobiega niekontrolowanemu 
odskoczeniu w trakcie inkubacji. Produkowane w warunkach sterylnych. 

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 500 szt.
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ZESTAW SEKCYJNY KRUUSE
Zestaw ze stali nierdzewnej, składa się z 21 elementów, m.in.: noży, nożyczek, tasaka i skal-
peli. Przeznaczony do sekcji małych i dużych zwierząt.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 1 zestaw

ZESTAW NOŻY RZEŹNICZYCH 3 SZT.
Profesjonalne noże rzeźnicze wykonane ze stali nierdzewnej i poliamidu, tj. tworzywa 
sztucznego o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. Bardzo ostre i odporne na stę-
pienie. Wyposażone w ergonomiczne, wygodne uchwyty, o antypoślizgowej powierzchni 
rękojeści (zarówno w stanie mokrym, jak i tłustym).

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 1 zestaw

STRZYKAWKA CEWNIKOWA ŻANETA 100 ML
Trzyczęściowa strzykawka jednorazowego użytku (100 ml) z dołączonym łącznikiem luer. 
Stożek do cewnika usytuowany centralnie. Materiał korpusu strzykawki - polipropylen, tłok 
strzykawki - polietylen. Ma czytelną, trwałą skalę i kryzę ograniczająca wysuwanie się tłoka. 
Sterylizowana tlenkiem etylenu.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 25 szt.

STRZYKAWKA CEWNIKOWA ŻANETA 150 ML
Trzyczęściowa strzykawka jednorazowego użytku (100 ml) z dołączonym łącznikiem luer. 
Stożek do cewnika usytuowany centralnie. Materiał korpusu strzykawki - polipropylen, tłok 
strzykawki - polietylen. Ma czytelną, trwałą skalę i kryzę ograniczająca wysuwanie się tłoka. 
Sterylizowana tlenkiem etylenu.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 100 szt.

WOREK JAŁOWY DO POBIERANIA PRÓB 1 SZT.
Worek sterylny Whirl-Pak o pojemności 710 ml lub 1627 ml, z mocnego polietylenu, do 
przechowywania prób w postaci płynnej i stałej. Nadaje się do zamrażania.
710 ml: 15x23 cm
1627 ml: 19x30 cm

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 25 szt.

KOPERTY BEZPIECZNE
Koperty z mocnej, trójwarstwowej, nieprzezroczystej folii. Odporne na wilgoć i uszkodze-
nia. Zabezpieczają zawartość przed nieuprawnionym otwarciem.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: ???

ROZMIARY:
Koperty bezpieczne A5 (150x220 mm) 50 szt.
Koperty bezpieczne K70 (155x255 mm) 50 szt.
Koperty bezpieczne B5 (180x260 mm) 50 szt.
Koperty bezpieczne B4 (255x375 mm) 50 szt.
Koperty bezpieczne C3 (330x470 mm) 50 szt.

POJEMNIK HISTOPATOLOGICZNY
Białe niejałowe pojemniki z polietylenu, z podwójnym zamknięciem: wciskane wieczko i 
zakrętka. Można w nich bezpiecznie przechowywać próbki do badań.
Pakowane pojedynczo.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: ???

ROZMIARY: 
Pojemnik histopatologiczny 60 ml
Pojemnik histopatologiczny 120 ml
Pojemnik histopatologiczny 250 ml
Pojemnik histopatologiczny 500 ml
Pojemnik histopatologiczny 1000 ml

POJEMNIK 100 ML „MOCZÓWKA” (JAŁOWA) 
Pojemniczek do jednorazowego użycia, jałowy, z nakrętką, pakowany indywidualnie.
Pojemność pomiarowa 100 ml (skala co 10 ml).

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 100 szt.
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BUTELKA JAŁOWA DO POBIERANIA
PRÓB PŁYNNYCH 
Butelki z polietylenu HDPE, sterylizowane radiologicznie, pakowane indywidualnie, z ety-
kietą do opisu, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Posiadają nakrętkę z zamknięciem 
plombowym.
Pakowane pojedynczo

OPAKOWANIE ZBIORCZE: ???

ROZMIARY:
Butelka jałowa 250 ml do pobierania prób płynnych
Butelka jałowa 500 ml do pobierania prób płynnych

POJEMNIK NA ODPADY MEDYCZNE
Pojemniki z polipropylenu, w kolorze czerwonym, z pokrywką, wyposażone w etykietę 
ostrzegawczą z napisem „Uwaga! Materiał zakaźny” oraz z miejscem na informacje zgodnie 
z wymaganiami. Spełniają normę ASTM F2132. Odporne na przebicia.
Pakowane pojedynczo

OPAKOWANIE ZBIORCZE: ???

ROZMIARY: 
Pojemnik na odpady medyczne 10 l
Pojemnik na odpady medyczne 30 l
Pojemnik na odpady medyczne 60 l

KOMPRESOR 28 PÓL
Kompresor do badania mięsa na obecność włośni. Składa się z dwóch szklanych, prostokąt-
nych płytek połączonych za pomocą dwóch śrub typu motylek. Dolna płytka podzielona 
jest na równe 28 pól.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: pakowane pojedynczo.

TAŚMA OSTRZEGAWCZA BIAŁO-CZERWONA 
7 CM X 100 M
Profesjonalna taśma ostrzegawcza biało-czerwona jednostronna, dł. 100 m, szer. 70 mm. 
Służy do oznaczania miejsc niebezpiecznych.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 60 szt.

WOREK DO TRANSPORTU ZWŁOK 220 CM X 90 CM
Worek z bardzo mocnej folii o grubości 150 μm, zaopatrzony w zamek błyskawiczny  
i uchwyty, pakowany wraz z jedno-razowymi rękawicami foliowymi.

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 20 szt.

WORKI NA ZWŁOKI MAŁE OP. 10 SZT.
Worki na zwłoki małych zwierząt (lisów, kotów itp.); 
pojemność - 120 l
długość - 110 cm
szerokość - 70 cm
grubość folii - 60 μm

OPAKOWANIE ZBIORCZE: pakowane pojedynczo

POJEMNIK 100 ML „MOCZÓWKA” (NIEJAŁOWA) 
Pojemniczek do jednorazowego użycia, z nakrętką. Pojemność pomiarowa 100 ml (skala 
co 10 ml). 

OPAKOWANIE ZBIORCZE: 90 szt.
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SIEDZIBA:
Stębark 69, 14-107 Gierzwałd

tel. 508 799 092, tel. 601 747 133
mail: biuro@chemivet.pl

BIURO W OLSZTYNIE:
ul. Stalowa 4, 10-420 Olsztyn
tel. 512 559 249, 512 559 149

mail: a.kostyk@chemivet.pl, i.prokop@chemivet.pl

SKLEP INTERNETOWY: 
www.chemivet.pl/sklep


