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RANIKA Wyposażenie aptek

tel. +48 510 129 186, +48 698 098 509

e-mail: apteki@ranika.pl

internet: www.apteki.ranika.pl

Urządzenia w recepturze

Witryny chłodnicze
Witryna chłodnicza CD 290.0002 PROMOCJA 1 699.00 zł

Witryna chłodnicza CD 350.0001 PROMOCJA 1 999.00 zł

Witryna chłodnicza CD 350.0002 dwudrzwiowa - jednokomorowa PROMOCJA 2 099.00 zł

Chłodziarka podblatowa wolnostojąca C140A PROMOCJA 869.00 zł

Chłodziarka podblatowa C140A pod zabudowę 929.00 zł

Witryna chłodnicza CD 480 PROMOCJA 2 659.00 zł

Witryna chłodnicza podblatowa wolnostojąca BC1-10 PROMOCJA 749.00 zł

Półka do witryny CD 290.0002,350.0001,350.0002 29.00 zł

Zamek do witryn CD 29.00 zł

Wagi apteczne
Waga precyzyjna OHAUS PA213CM z legalizacją i szafką przeciwpodmuchową PROMOCJA 1 649.00 zł

Waga precyzyjna OHAUS PA 2102CM z legalizacją PROMOCJA 1 759.00 zł

Waga AG 100 C (100g/0,001g) 1 800.00 zł

Waga AG 200 C (200g/0,001g) 1 850.00 zł

Waga AG 1000 C (1000g/0,01g) 1 800.00 zł

Waga AG 2000 C (1000g/0,01g) 1 950.00 zł

Legalizacja dla wag serii AG/C oraz AD 40.00 zł

Klosz z uchwytem do wag z serii AG/C oraz AD do 500g 50.00 zł

Szafka przeciwpodmuchowa dla wag z serii AG/C oraz AD 500.00 zł

Waga AGN 100 C z szafką przeciwpodmuchową (100g/0,0001) 2 600.00 zł

Waga AGN 200 C z szafką przeciwpodmuchową (200g/0,0001) 3 000.00 zł

Waga AD 100 (100g/0,001g) PROMOCJA 1 400.00 zł

Waga AD 200 (200g/0,001g) 1 800.00 zł

Waga AD 1000 (1000g/0,01g) PROMOCJA 1 400.00 zł

Waga AD 2000 (2000g/0,01g) 1 800.00 zł

Odważnik kalibracyjny ze świadectwem wzorcowania o masie 50g 202.00 zł

Odważnik kalibracyjny ze świadectwem wzorcowania o masie 100g 212.00 zł

Odważnik kalibracyjny ze świadectwem wzorcowania o masie 200g 242.00 zł

Odważnik kalibracyjny ze świadectwem wzorcowania o masie 500g 272.00 zł

Odważnik kalibracyjny ze świadectwem wzorcowania o masie 1000g 372.00 zł

Komory (loże) laminarne
Komora laminarna K700 z lampą UV i licznikiem czasu pracy PROMOCJA 4 559.00 zł

Suszarki laboratoryjne
Suszarka laboratoryjna S40m z termoobiegiem (40l-220V) PROMOCJA 2 559.00 zł

Miksery recepturowe
Mikser recepturowy MR500 automatyczny - komplet PROMOCJA 3 899.00 zł

Mikser recepturowy PA500 półautomat - komplet PROMOCJA 2 299.00 zł

Pojemniki do miksera recepturowego pojemność 50/70ml \1op.=28szt.\ PROMOCJA 65.00 zł

Pojemniki do miksera recepturowego pojemność 100 /140ml \1op.=20szt.\ PROMOCJA 55.00 zł

Pojemniki do miksera recepturowego pojemność 200/280ml \1op.=12szt.\ PROMOCJA 45.00 zł

Mieszadło stałe małe (wielokrotnego użytku)- do mikserów recepturowych PROMOCJA 65.00 zł

Mieszadło stałe (wielokrotnego użytku) duże - do mikserów recepturowych PROMOCJA 65.00 zł

Trzpień do mieszadeł jednorazowych do miksera recepturowego PROMOCJA 65.00 zł

http://www.apteki.ranika.pl


Lampy bakteriobójcze UV
Lampa bezpośredniego działania NBV 15N (15W, naścienna) 219.00 zł

Lampa bezpośredniego działania NBV 30N (30W, naścienna) 229.00 zł

Lampa bezpośredniego działania NBV 15S (15W, sufitowa) 229.00 zł

Lampa bezpośredniego działania NBV 30S (30W, sufitowa) 239.00 zł

Lampa bezpośredniego działania NBV 15P (15W, statywowa) 319.00 zł

Lampa bezpośredniego działania NBV 30P (30W, statywowa) 329.00 zł

Lampa przepływowa NBVE 60N (wymuszony obieg powietrza, 60W , naścienna) 999.00 zł

Lampa przepływowa NBVE 60S (wymuszony obieg powietrza, 60W , sufitowa) 999.00 zł

Lampa przepływowa NBVE 60P (wymuszony obieg powietrza, 60W , statywowa) 1 099.00 zł

Pozostały sprzęt
Taboret CLASSIC szary 359.00 zł

Taboret CLASSIC niebieski 359.00 zł

Taboret CLASSIC czarny 359.00 zł

Płyta elektryczna z jednym polem grzewczym o mocy 1500 W 69.00 zł

Taboret, Hoker apteczny "Stopa słonia" 177.00 zł

Urządzenia diagnostyczne

Corazon
Corazon wersja K6 PROMOCJA 12 999.00 zł

Corazon wersja K7 PLUS PROMOCJA 13 999.00 zł

Corazon wersja K8 PROMOCJA 15 499.00 zł

Wagi dla pacjentów
Waga dla pacjentów AXIS B200L 960.00 zł

Waga dla pacjentów AXIS B200L ze wzrostomierzem 1 260.00 zł

Legalizacja dla wag serii BL 70.00 zł

Waga kolumnowa SECA z funkcją BMI PROMOCJA 1 499.00 zł

Waga kolumnowa SECA z funkcją BMI i wzrostomierzem PROMOCJA 1 799.00 zł

Waga niemowlęca SECA ze zdejmowaną szalką PROMOCJA 1 099.00 zł

Ciśnieniomierze dla pacjentów
Ciśnieniomierz elektroniczny stacjonarny Panasonic EW3152 PROMOCJA 569.00 zł

Stolik pod ciśnieniomierz PANASONIC EW3152 PROMOCJA 429.00 zł

Utensylia i akcesoria

Szkło laboratoryjne
Butelka na płyny (sztanda) wąska szyja z korkiem szkło oranżowe pojemność 50 ml PROMOCJA 7.49 zł

Butelka na płyny (sztanda) wąska szyja z korkiem szkło oranżowe pojemność 100 ml PROMOCJA 8.79 zł

Butelka na płyny (sztanda) wąska szyja z korkiem szkło oranżowe pojemność 250 ml PROMOCJA 8.89 zł

Butelka na płyny (sztanda) wąska szyja z korkiem szkło oranżowe pojemność 500 ml PROMOCJA 9.89 zł

Butelka na płyny (sztanda) wąska szyja z korkiem szkło oranżowe pojemność 1000 ml PROMOCJA 13.89 zł

Butelka na płyny (sztanda) wąska szyja z korkiem szkło oranżowe pojemność 2000 ml PROMOCJA 18.89 zł

Słój na proszki (sztanda) szeroka szyja z korkiem szkło oranżowe pojemność 50 ml PROMOCJA 8.19 zł

Słój na proszki (sztanda) szeroka szyja z korkiem szkło oranżowe pojemność 100 ml PROMOCJA 8.79 zł

Słój na proszki (sztanda) szeroka szyja z korkiem szkło oranżowe pojemność 250 ml PROMOCJA 8.89 zł

Słój na proszki (sztanda) szeroka szyja z korkiem szkło oranżowe pojemność 500 ml PROMOCJA 9.89 zł

Słój na proszki (sztanda) szeroka szyja z korkiem szkło oranżowe pojemność 1000 ml PROMOCJA 13.89 zł

Słój na proszki (sztanda) szeroka szyja z korkiem szkło oranżowe pojemność 2000 ml PROMOCJA 18.89 zł

Butelka oranżowa lub biała z kroplomierzem pojemność 30 ml 9.99 zł

Butelka oranżowa lub biała z kroplomierzem pojemność 60 ml 10.99 zł

Butelka oranżowa lub biała z kroplomierzem pojemność 100 ml 10.99 zł

Zlewka szklana z wylewem pojemność 50 ml PROMOCJA 5.99 zł

Zlewka szklana z wylewem pojemność 100 ml PROMOCJA 5.99 zł

Zlewka szklana z wylewem pojemność 150 ml PROMOCJA 5.99 zł



Zlewka szklana z wylewem pojemność 250 ml PROMOCJA 5.99 zł

Zlewka szklana z wylewem pojemność 400 ml PROMOCJA 6.99 zł

Zlewka szklana z wylewem pojemność 600 ml PROMOCJA 8.99 zł

Zlewka szklana z wylewem pojemność 800 ml PROMOCJA 10.99 zł

Zlewka szklana z wylewem pojemność 1000 ml PROMOCJA 13.99 zł

Lejek laboratoryjny szklany średnica 35 mm PROMOCJA 10.99 zł

Lejek laboratoryjny szklany średnica 40 mm PROMOCJA 10.99 zł

Lejek laboratoryjny szklany średnica 50 mm PROMOCJA 10.99 zł

Lejek laboratoryjny szklany średnica 60 mm PROMOCJA 12.99 zł

Lejek laboratoryjny szklany średnica 75 mm PROMOCJA 12.99 zł

Lejek laboratoryjny szklany średnica 80 mm PROMOCJA 12.99 zł

Lejek laboratoryjny szklany średnica 125 mm PROMOCJA 16.99 zł

Lejek laboratoryjny szklany średnica 150 mm PROMOCJA 19.99 zł

Lejek laboratoryjny szklany średnica 210 mm PROMOCJA 62.99 zł

Cylinder kl. B stopka szklana sześciokątna pojemność 50 ml PROMOCJA 15.99 zł

Cylinder kl. B stopka szklana sześciokątna pojemność 100 ml PROMOCJA 16.99 zł

Cylinder kl. B stopka szklana sześciokątna pojemność 250 ml PROMOCJA 26.99 zł

Bagietka szklana (pręcik) grubość 4-5 mm długość 250-300 mm PROMOCJA 1.79 zł

Bagietka szklana (pręcik) grubość 7-8 mm długość 250-300 mm PROMOCJA 1.89 zł

Butelki apteczne z gwintem fi 18 o pojemności 10ml \1 op.=30 szt.\ 12.60 zł

Butelki apteczne z gwintem fi 18 o pojemności 20ml \1 op.=30 szt.\ 13.20 zł

Butelki apteczne z gwintem fi 18 o pojemności 30ml \1 op.=30 szt.\ 13.20 zł

Butelki apteczne z gwintem fi 22 o pojemności 40ml \1 op.=20 szt.\ 9.00 zł

Butelki apteczne z gwintem fi 18 o pojemności 50ml \1 op.=20 szt.\ 9.00 zł

Butelki apteczne z gwintem fi 22/28 o pojemności 100ml \1 op.=20 szt.\ 11.00 zł

Butelki apteczne z gwintem fi 28 o pojemności 150ml \1 op.=20 szt.\ 14.60 zł

Butelki apteczne z gwintem fi 28 o pojemności 200ml \1 op.=17 szt.\ 14.96 zł

Butelki apteczne z gwintem fi 28 o pojemności 250ml \1 op.=17 szt.\ 15.98 zł

Butelki apteczne z gwintem fi 28 o pojemności 300ml \1 op.=14 szt.\ 14.00 zł

Butelki apteczne z gwintem fi 28 o pojemności 500ml \1 op.=14 szt.\ 33.32 zł

Butelki apteczne z gwintem fi 28 o pojemności 1000ml \1 op.=8 szt.\ 22.40 zł

Nakrętki do butelek aptecznych 0.12 zł

Nakrętki do butelek aptecznych fi 18 z zakraplaczem 0.27 zł

Porcelana
Moździerz porcelanowy fi 90 z tłuczkiem 15.99 zł

Moździerz porcelanowy fi 110 z tłuczkiem. 18.99 zł

Moździerz porcelanowy fi 125 z tłuczkiem. 22.99 zł

Moździerz porcelanowy fi 155 z tłuczkiem. 33.99 zł

Moździerz porcelanowy fi 216 z tłuczkiem. 59.99 zł

Moździerz z wylewem fi 60 mm 9.99 zł

Moździerz z wylewem fi 80 mm 10.99 zł

Moździerz z wylewem fi 100 mm 13.99 zł

Moździerz z wylewem fi 130 mm 19.99 zł

Moździerz z wylewem fi 160 mm 24.99 zł

Moździerz z wylewem fi 190 mm 39.99 zł

Parownica porcelanowa z wylewem pojemność 60 ml 4.99 zł

Parownica porcelanowa z wylewem pojemność 100 ml 7.99 zł

Parownica porcelanowa z wylewem pojemność 200 ml 8.19 zł

Tłuczek porcelanowy do moździerza długość 90 mm PROMOCJA 5.99 zł

Tłuczek porcelanowy do moździerza długość 110 mm 6.49 zł

Tłuczek porcelanowy do moździerza długość 125 mm 9.99 zł

Tłuczek porcelanowy do moździerza długość 155 mm 12.99 zł



Emalia
Parownica emaliowana fi 10 cm 12.59 zł

Parownica emaliowana fi 14 cm 16.39 zł

Parownica emaliowana fi 18 cm 20.89 zł

Higrometry i termometry
Higrotermometr elektroniczny (pomiar temperatury, wilgotności + biometr) PROMOCJA 69.00 zł

Termometr elektroniczny zewnętrzno - wewnętrzny biały 39.00 zł

Termometr do lodówki (-30°C-+40°C) biały 6.00 zł

Termometr do lodówki (-40°C-+40°C) BIMETALICZNY 10.00 zł

Rejestratory temperatury
Rejestrator temperatury i wilgotności AB 171 199.00 zł

Rejestrator temperatury i wilgotności AB 172 309.00 zł

Łyżeczki i łopatki
Szpatułka dwustronna długość 125 mm PROMOCJA 9.99 zł

Szpatułka dwustronna długość 150 mm PROMOCJA 9.99 zł

Szpatułka dwustronna długość 180 mm PROMOCJA 9.99 zł

Szpatułka dwustronna długość 200 mm PROMOCJA 9.99 zł

Szpatułka dwustronna długość 220 mm PROMOCJA 9.99 zł

Łyżeczka dwustronna długość 160 mm PROMOCJA 16.99 zł

Łyżeczka dwustronna długość 210 mm PROMOCJA 17.99 zł

Łyżeczka dwustronna długość 110 mm PROMOCJA 16.99 zł

Łopatka dwustronna metalowa długość 110 mm 17.59 zł

Łopatka dwustronna metalowa długość 160 mm 25.99 zł

Łopatka dwustronna metalowa długość 210 mm 35.79 zł

Pozostałe akcesoria
Pudełka apteczne na wcisk pojemność 10g/16ml \1op.=40 szt.\ 16.89 zł

Pudełka apteczne na wcisk pojemność 20g/25ml \1op.=40szt.\ 17.89 zł

Pudełka apteczne na wcisk pojemność 30g/50ml \1op.=20 szt.\ 8.89 zł

Pudełka apteczne na wcisk pojemność 50g/65ml \1op.=20 szt.\ 9.89 zł

Pudełka apteczne na wcisk pojemność 80g/90ml \ 1op.=20szt.\ 11.99 zł

Pudełka apteczne na wcisk pojemność 100g/125ml \1op.=20szt.\ 14.99 zł

Pudełka apteczne na wcisk pojemność 150g/175ml \1op.=15szt.\ 12.99 zł

Pudełka apteczne zakręcane pojemność 85g/100ml \1op.=20szt.\ 19.99 zł

Pudełka apteczne zakręcane pojemność 125g/150ml \1op.=15szt.\ 18.99 zł

Pudełka apteczne zakręcane pojemność 200g/220ml \1op.=12szt.\ 14.99 zł

Torebki recepturowe białe nr 7 50g wym. 100x150 mm \1op.=100szt.\ 7.49 zł

Torebki recepturowe białe nr 9 75g wym. 120x170 mm \1op.=100szt.\ 7.69 zł

Torebki recepturowe pomarańczowe nr 9 75g wym. 120x170 mm \1op.=100szt.\ 8.59 zł

Torebki recepturowe pomarańczowe nr 7 50g wym. 100x150 mm \1op.=100szt.\ 9.89 zł

Produkty jałowe
Butelka sterylna plastikowa z nakrętką i zakraplaczem poj. 10 ml gwint fi 18 3.49 zł

Butelka sterylna plastikowa z nakrętką poj. 30 ml gwint fi 28 3.59 zł

Butelka sterylna plastikowa z nakrętką poj. 40 ml gwint fi 28 3.69 zł

Butelka sterylna plastikowa z nakrętką poj. 60 ml gwint fi 28 3.79 zł

Butelka sterylna plastikowa z nakrętką poj. 100 ml gwint fi 28 3.89 zł

Butelka sterylna plastikowa z nakrętką poj. 125 ml gwint fi 28 3.99 zł

Butelka sterylna plastikowa z nakrętką poj. 150 ml gwint fi 28 4.09 zł

Butelka sterylna plastikowa z nakrętką poj. 250 ml gwint fi 28 4.39 zł

Filtr do przesączania kropli ocznych 6.89 zł

Opisywanie leków

Etykiety i sygnatury



Sygnatury białe \ 250 sztuk\ 12.80 zł

Sygnatury pomarańczowe \ 250 sztuk\ 12.99 zł

Etykiety białe "wewnętrznie" \240 sztuk\ PROMOCJA 14.99 zł

Etykiety pomarańczowe "zewnętrznie" \240 sztuk\ PROMOCJA 24.99 zł

Etykiety "przechowywać w chłodnym miejscu" \640 sztuk\ PROMOCJA 16.99 zł

Etykiety "chronić od światła" \640 sztuk\ PROMOCJA 16.99 zł

Etykiety "zmieszać przed użyciem" \640 sztuk\ PROMOCJA 16.99 zł

Etykiety "lek do oczu" \240 sztuk\ PROMOCJA 14.99 zł

Etykiety "trucizna" \325 sztuk\ PROMOCJA 16.99 zł

Numerki recepturowe białe \100 sztuk\ PROMOCJA 9.99 zł

Numerki recepturowe kolorowe \100 sztuk\ PROMOCJA 9.99 zł

Specjalistyczne naklejki
Naklejki na meble - zestaw podstawowy (30 szt.) 89.00 zł

Naklejki na meble - zestaw rozszerzony (60 szt.) 139.00 zł

Naklejki na meble - alfabet (24 szt.) 39.99 zł

Naklejka na meble duża z nazwami (100mm x 25mm) 4.29 zł

Naklejka na meble mała z literami (36mm x 32mm) 2.49 zł

Naklejki na sztandy - zestaw podstawowy (39 szt.) 109.00 zł

Naklejki na sztandy - zestaw rozszerzony (69 szt.) 189.00 zł

Naklejka na sztandy duża (80mm x 50mm) 4.49 zł

Naklejka na sztandy średnia (60mm x 40mm) 3.99 zł

Naklejka na sztandy mała (45mm x 30mm) 3.99 zł

Literatura fachowa
Farmakopea IX 739.00 zł

Suplement do UWPL 69.00 zł

Urzędowy wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP 309.00 zł

Wykaz leków refundowanych 47.00 zł

Książka kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych 33.00 zł

Ewidencja zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych 30.00 zł

Ewidencja recept farmaceutycznych 30.00 zł

Książka analiz do stołów recepturowych 33.00 zł

Książka kontroli przeprowadzonej przez inspektora farmaceutycznego 11.00 zł

Książka kontroli przedsiębiorcy 7.00 zł

Książka kontroli obrotu alkoholem etylowym i jego skażenia 39.00 zł

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Na życzenie realizujemy również zamówienia asortymentu, który nie jest zawarty w powyższym cenniku.

Podane ceny są cenami netto.


