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URZĄDZENIA DO RECEPTURY 

WITRYNY CHŁODNICZE  

Witryna chłodnicza CD 290.0002 / CD 350.0001 

Pojemność całkowita: 

CD 290.0002 - 290 l 

CD 350.0001 - 350 l 

Pojemność użytkowa : 

CD 290.0002 - 275 l  

CD 350.0001 - 320 l 

Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi  

Przeszklone drzwi z listwa ze stali  

Zużycie energii: 

CD 290.0002 - 2,05 kWh/24 h 

CD 350.0001 - 2,14 kWh/24 h 

Rozmiar (wys x szer x gł) w cm: 

CD 290.0002 - 145x60x60 

CD 350.0001 – 173x60x60  

Komora chłodnicza:  

lampa oświetleniowa  

odmrażanie automatyczne  

parownik przy tylnej ścianie 

- 5 drucianych półek (możliwość regulacji) 

 

Witryna chłodnicza CD 350.0002 dwudrzwiowa - 

jednokomorowa 

Pojemność całkowita - 350 l Pojemność użytkowa - 320 l  

Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi  

2 przeszklone drzwi z listwa ze stali  

Zużycie energii - 2,14 kWh/24 h  

Rozmiar (wys x szer x gł) w cm - 173x60x60  

Komora chłodnicza: 

- lampa oświetleniowa 

- odmrażanie automatyczne 

- parownik przy tylnej ścianie 

- 5 drucianych półek (możliwość regulacji) 
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Witryna chłodnicza podblatowa wolnostojąca BC1-10    

- Pojemność całkowita: 122 litry 

- Pojemność chłodzenia: 122 litry 

- Izolowane szklane drzwi 

- Klasa klimatyczna: N 

- Przednie nóżki regulowane 

- Głębokość razem z otwartymi drzwiami: całość 105 cm 

- Kompresor: 1 

- Wewnętrzna światełko 

- Termostat - kontrola temperatury 

- Temperatura przechowywania 3 - 10 stopni C 

- Automatyczne odszranianie, chłodzenie bezfreonowe 

- Obustronny montaż drzwi 

- ZAMEK W DRZWIACH NA KLUCZYK !!! 

 

DANE TECHNICZNE: 

- Moc agregatu: 84W 

- Kolor: BIAŁY z SZYBĄ 

- Pobór mocy: 0,84 kWh/24h 

- Wymiary: 84.0 x 50.0 x 56.0 cm 

- Waga: 32 kg 

 

 

Chłodziarka podblatowa wolnostojąca C140A 

 

 

DANE TECHNICZNE: 

WYMIARY: (wysokość/szerokość/głębokość): 

85/56/60  

POJEMNOŚĆ całkowita: 130 l  

POJEMNOŚĆ netto chłodziarki: 127 l  

KLASA efektywności energetycznej: A  

ZUŻYCIE energii: 0,41 kWh/24 h  

ZAKRES temperatur w chłodziarce: 0 - 10 °C  

MOŻLIWOŚĆ zmiany kierunku otwierania drzwi  

POZIOM hałasu 39 dBA 
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WAGI LABORATORYJNE OHAUS  

Waga precyzyjna OHAUS PA213CM  

z legalizacją i szafką przeciwpodmuchową 

Waga precyzyjna OHAUS PA213CM 

- maksymalna nośność wagi 210 g 

- dokładność (d) 1 mg 

- działka legalizacyjna (e) 0,01 g 

- powtarzalność 1 mg 

- czas stabilizacji 3 sek. 

- kalibracja wewnętrzna - wbudowany odważnik 

kalibracyjny 

- średnica szalki 120 mm 

- szafka przeciwwiatrowa 

- dedykowany wyświetlacz znakowy LCD 

- klawiatura z opisami w j. polskim 

- tryby pracy: ważenie, liczenie sztuk, ważenie 

procentowe 

- hak do ważenia podwieszanego 

- interfejs RS232 

- zasilanie sieciowe 230V 

- waga legalizowana 

 

Waga precyzyjna OHAUS PA 2102CM z legalizacją 

Waga precyzyjna OHAUS PA 2102CM 

- maksymalna nośność wagi 2100 g 

- dokładność (d) 0,01g 

- działka legalizacyjna (e) 0,1 g 

- powtarzalność 0,01 g 

- czas stabilizacji 3 sek. 

- kalibracja wewnętrzna - wbudowany  

  odważnik kalibracyjny 

- średnica szalki 180 mm 

- wyświetlacz znakowy LCD 

- tryby pracy: ważenie, liczenie sztuk,  

  ważenie procentowe 

- hak do ważenia podwieszanego 

- interfejs RS232 

- zasilanie sieciowe 230V 

- waga legalizowana 
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WAGI  LABORATORYJNE AXIS  

Wagi analityczne serii AGN/C  

z szafką przeciwpodmuchową (100g/0,0001) 

Wagi analityczne popularne przeznaczone są  

do pomiarów masy o bardzo wysokiej dokładności.  

Wagi posiadają układ kalibracji wewnętrznej,  

który zapewnia utrzymanie dokładności pomiarów  

w czasie eksploatacji bez ingerencji użytkownika. Obszerna, 

zamykana przesuwanymi szybkami z trzech stron, komora 

ważenia umożliwia wygodną i efektywną pracę  

w pomieszczeniach, w których niemożliwe jest  

wyeliminowanie ruchów powietrza. Podświetlany wyświetlacz 

LCD i standardowy zestaw klawiszy wagowych zapewniają 

skuteczną komunikację z wagą w zakresie wykonywania 

pomiarów i obsługi funkcji specjalnych użytkownika. Pakiet 

funkcji specjalnych użytkownika pomaga przy wykonywaniu 

często powtarzanych czynności pomiarowych.  

Złącze RS232C (w standardzie) pozwala na podłączenie  

komputera lub drukarki w celu drukowania kwitów,  

raportów lub obróbki statystycznej wyników ważenia. 

 

 

Wagi serii AD z kalibracją zewnętrzną 

Wagi laboratoryjne precyzyjne serii AD wyróżnia 

wysoka dokładność ważenia. Wagi te znajdują 

zastosowanie w laboratoriach, aptekach i zakładach 

jubilerskich. Charakteryzują się przyjemnym wyglądem  

i łatwością obsługi. Sprawdzone rozwiązanie 

konstrukcyjne mechanizmów wag zapewnia im 

wieloletnią eksploatację.  

Złącze RS232C (w standardzie) pozwala na 

podłączenie drukarki lub komputera w celu drukowania 

kwitów, raportów lub dalszej obróbki wyników ważenia. 

Wagi te posiadają pełny pakiet funkcji specjalnych m.in.  

sporządzanie receptur, sumowanie serii ważen, liczenie 

detali oraz wskazania w %. 
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Wagi serii AG/C z kalibracją wewnętrzną  

Wagi laboratoryjne serii AG/C z wyświetlaczem  

cyfrowym LCD i podstawowym zestawem  

klawiszy są wystarczające do standardowych  

zastosowań wag. Wagi te posiadają 

mechaniczny układ kalibracji wewnętrznym 

odważnikiem, który zapewnia utrzymanie 

dokładności pomiarów w czasie eksploatacji 

bez ingerencji użytkownika. Złącze RS232C 

(w standardzie) pozwala na podłączenie 

drukarki lub komputera w celu drukowania 

kwitów, raportów lub dalszej obróbki wyników 

ważenia. Wagi te posiadają pełny pakiet 

funkcji specjalnych m.in. sporządzanie 

receptur, sumowanie serii ważen, liczenie 

detali oraz wskazania w %. 

 

Odważniki kalibracyjne ze świadectwem wzorcowania 

o masie 50g, 100g, 200g, 500g, 1000g 

 

 

Klosz z uchwytem  

do wag z serii AG/C oraz AD do 500g 

Klosz może być stosowany w wagach aptecznych  

i laboratoryjnych z szalką o średnicy 115mm. 
 

 

 

Szafka przeciwpodmuchowa dla wag z serii AG/C oraz AD 

Obszerna, zamykana przesuwanymi szybkami z trzech stron, komora 

ważenia umożliwia wygodną i efektywną pracę w pomieszczeniach,  

w których niemożliwe jest wyeliminowanie ruchów powietrza. 
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KOMORY LAMINARNE  

Komora laminarna K700 z lampą UV i licznikiem czasu pracy 

Komor laminarna K 700 stanowi połączenie najwyższej  

jakości materiałów, precyzji wykonania oraz przystępnej ceny. 

Dane techniczne: 

Przepływ powietrza -laminarny, pionowy  

Filtry:  

wstępny: poliamidowy klasy EU3 (G3) wg. 

normy PN-EN 779  

główny: absolutny HEPA EN 1800, skuteczność 

filtracji min. 99,997% dla cząstek 0,3 µm 

(żywotność filtra HEPA 3000h)  

Sterowanie mikroprocesorowe:  

tryb automatyczny - komora automatycznie 

wykonuje wszystkie czynności w celu 

odpowiedniego przygotowania do pracy 

("przedmuchanie", ustawienie przepływu, 

załączenie lampy jarzeniowej)  

tryb ręczny - użytkownik w każdym momencie 

może dowolnie sterować funkcjami komory 

(przepływ, lampa jarzeniowa, UV) 

Komora posiada cyfrowy licznik czasu pracy  

oraz wewnętrzny system nadzoru informujący o błędach pracy.  

Wyposażenie komory: lampa doświetlająca przestrzeń roboczą , lampa bakteriobójcza UV  

gniazdo elektryczne na obudowie komory, licznik czasu pracy komory oraz lampy UV  

blat roboczy ze stali nierdzewnej 

 

SUSZARKI LABORATORYJNE 

 

Suszarka laboratoryjna S40m  

z termoobiegiem (40l-220V) 

Suszarka laboratoryjna s-40 stanowi obecnie 

podstawowe wyposażenie wszystkich 

nowoczesnych receptur-laboratoriów związanych 

z wykonywaniem procesów technologicznych, w 

których niezbędne są fazy suszenia, wygrzewania 

lub kondycjonowania w atmosferze powietrza w 

zakresie od temperatury otoczenia do 300°C. 

Zadzwoń 
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MIKSERY RECEPTUROWE  

Mikser recepturowy MR500 automatyczny - 

komplet 

Mikser recepturowy stanowi obecnie podstawowe 

wyposażenie wszystkich nowoczesnych receptur - 

laboratoriów związanych z wytwarzaniem leków. 

Zastosowanie miksera znacznie usprawnia pracę,  

skraca jej czas i zmniejsza wysiłek. Urządzenie posiada 

funkcję czopkarki. Jego zaletą jest możliwość przeniesienia 

półpłynnej homogenicznej masy czopkowej do 

jednorodnych form z tworzywa sztucznego, stanowiących 

również bezpośrednie opakowanie.  

Zaletą miksera recepturowego MR500 jest pełna 

automatyka oparta na pracy mikroprocesora i innych 

urządzeń elektronicznych, Łatwy dostęp do elementów 

sterowania na panelu czołowym, pełne wyposażenie  

w zestawie oraz duża niezawodność czyni urządzenie 

pomocnym w praktyce farmaceutycznej. 

 

Różnica pomiędzy Mikserem automatycznym a półautomatycznym PA500 polega na tym, 

że podczas pracy urządzenia automatycznego MR500 mieszanie leku odbywa się  

bez udziału farmaceuty, natomiast przy pracy półautomatu PA500 wymagana jest pomoc 

polegająca na poruszaniu pojemnikiem w górę i w dół. 

 

W skład kompletu wchodzi: 

 

- Mikser Recepturowy MR500 - urządzenie.  

- Pojemniki: 50/70ml , 100/140ml , 200/280 . Pozwalają na odpowiednie przechowywanie  

i dozowanie; posiadają świadectwo dopuszczenia wydane przez Instytut Leków; w pełni 

refundowane przez NFZ  

- Podstawa do pojemnika (nowość - można stosować pod pojemnikiem w czasie pracy 

urządzenia)  

- Stojaczek do form na czopki + 2 listki (20 szt.) form na czopki  

- Zestaw mieszadeł wielokrotnego użytku (100/140, 200/280 po 1 szt.)  

- (opcjonalnie) Podgrzewacz, jest to opatentowany system pozwalający na podgrzewanie 

składników bezpośrednio w pojemniku, dzięki czemu znacznie skraca się czas 

przygotowania np. czopków. Masa po wymieszaniu pozostaje w stanie półpłynnym,  

co ułatwia rozlanie jej do form. System zapewnia utrzymanie stałej temperatury, która nie 

powoduje szkodliwych zmian w substancjach mieszanych 
 

Zadzwoń 
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AKCESORIA DO MIKSERÓW RECEPTUROWYCH 

Pojemniki:   

pojemność 50/70ml, 100/140ml, 200/280ml  

Pojemniki do miksera recepturowego pozwalają   

na odpowiednie przechowywanie i dozowanie.   

Są w pełni refundowane przez NFZ  

 

Mieszadła stałe (wielokrotnego użytku)  

Małe: do pojemników 15,20 i 30 ml 

Duże: do pojemników 50,100 i 200 ml 

 

Trzpień do mieszadeł jednorazowych   

 

 

LAMPY BAKTERIOBÓJCZE 

Lampy bezpośredniego działania NBV  

naścienne, statywowe (przejezdne),  

sufitowe 

Lampy NBV przeznaczone są do podniesienia  

i utrzymania poziomu czystości 

mikrobiologicznej pomieszczeń. 

Urządzenia te emitują promieniowanie UV-C  

o długości fali zależnej od mocy lampy. 

Nieodwracalnie dezaktywują bakterie, wirusy, 

pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne 

drobnoustroje. 

 

Lampy bakteriobójcze skutecznie dezynfekują powietrze i powierzchnię. 

Odbłyśnik wykonany z aluminium odblaskowego o bardzo wysokiej jakości. 

Przeznaczone są do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach 

zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach,  

w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym 

Skuteczność działania lamp bakteriobójczych potwierdzona badaniami. 
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Lampy przepływowe NBVE   

naścienne, statywowe (przejezdne), sufitowe 

Stosowanie energooszczędnych przepływowych lamp 

bakteriobójczych serii NBVE jest jedną  

z najskuteczniejszych metod dezynfekcji.  

Nowoczesna budowa lamp serii NBVE zapewnia,  

iż szkodliwe promieniowanie UV-C nie wydostaję się  

na zewnątrz urządzenia, a więc stosowanie lamp serii 

NBVE podczas pobytu pacjentów oraz personelu  

w pomieszczeniach jest bezpieczne.  

Urządzenia te emitują promieniowanie  

UV-C o długości fali 253,7 nm. Promieniowanie to  

ma najsilniejsze właściwości biobójcze i nieodwracalnie 

dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie 

inne drobnoustroje. 

 

Ze względu na dużą skuteczność działania 

energooszczędne lampy bakteriobójcze serii NBVE 

wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie wymagana jest 

sterylność, a od czystości mikrobiologicznej zależy  

jakość usług oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu.  

 

Zakres zastosowań m.in.: 

 

- szpitale (bloki operacyjne, gabinety zabiegowe, gabinety   

opatrunkowe, sale chorych, izby przyjęć, izolatki, brudowniki 

- przychodnie (gabinety lekarskie i zabiegowe) 

- laboratoria 

- apteki 

- przemysł farmaceutyczny, spożywczo-przetwórczy, 

kosmetyczny 

- hotelarstwo i gastronomia 

- żłobki, przedszkola 

 

Proces oczyszczania powietrza poprzez energooszczędne 

lampy przepływowe serii NBVE polega na wymuszonym  

obiegu powietrza przez komorę dezynfekcyjną,  

w której znajdują się promienniki bakteriobójcze.  

Przepływ ten realizowany jest dzięki wbudowanemu  

w lampie wentylatorowi. 
 

 lampa sufitpwa 

Lampa naścienna 

Lampa statywowa 
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PŁYTA ELEKTRYCZNA 

Płyta elektryczna z jednym polem   

grzewczym o mocy 1500 W 

 

TABORETY LABORATORYJNE 

Taborety laboratoryjne CLASSIC  

czarny, niebieski, szary 

Cechy produktu: 

skóra syntetyczna  

wysokość: 45 - 57 cm 

grubość poduszki: 50 mm  

średnica siedziska Ø 37 cm  

waga: ok. 5,5 kg  

dopuszczalna waga: max. 110 kg  

bezpieczna pneumatyczna sprężyna  

kółka z możliwością użytkowania na wykładzinie 
 

Taboret, Hoker apteczny "Stopa słonia" 

Taboret porusza się na rolkach sprężynowych również po wykładzinie.  

Gruby pierścień gumowy stabilnie utrzymuje taboret na podłodze.  

Antypoślizgowa powierzchnia nożna.  

Wysokość przy obciążeniu 410 mm,  

bez obciążenia 418 mm.  

Ø na górze 280 mm, na dole 410 mm. 

Zalety produktu 

Z tworzywa odpornego na pęknięcia 

Nośność 150 kg 

Niekorodujące 

Nie ugina się pod ciężarem 

Odporne na rysy 

Dostępne kolory: 

Czarny, czerwony, niebieski, szary. 
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URZĄDZENIA DIAGNOSTYCZNE 

CORAZON K6, CORAZON K7 PLUS 

   Wielofunkcyjny aparat diagnostyczny CORAZON  

jest precyzyjnym komputerowym urządzeniem pomiarowym przeznaczonym 

do używania w aptekach, a także w szpitalach, gabinetach lekarskich, 

centrach diagnostycznych, gabinetach odnowy biologicznej, itp. 

CORAZON wykonuje następujące pomiary:  

Ważenie (do 150 kg) z dokładnością do 100 g  

Mierzenie wzrostu (do 205 cm) z dokładnością do l cm  

Mierzenie ciśnienia z dokładnością do 1mm Hg  

Mierzenie tętna  

WERSJA "CORAZON PLUS" POZWALA TAKŻE NA POMIAR 

ZAWARTOŚCI TKANKI TŁUSZCZOWEJ W ORGANIZMIE  

 

 

 

 

CORAZON ma następujące funkcje:  

Statystyczna analiza pomiarów   

Ustalenie granic idealnej masy ciała   

Obliczanie współczynnika masy ciała BMI 

Klasyfikacja mierzonej osoby według standardów W.H.O.   

Wydruk kompletnego protokołu ze wszystkimi zmierzonymi   

danymi i zaleceniami W.H.O.  

Urządzenie pracuje po wrzuceniu żetonu   

lub włożeniu karty elektronicznej (chipowej).  

Proces pomiarowy jest całkowicie zautomatyzowany. 
 

CORAZON K8 wyróżniają następujące cechy: 

Wyświetlacz z instrukcjami audiowizualnymi (możliwość wyboru języka).  

Osobista karta chipowa (statystyczna kontrola zdrowia dla dorosłych i dzieci). 

Pomiar ciśnienia krwi i rytmu serca (normy ciśnienia ustalone przez  

Światową Organizację Zdrowia) 

Pomiar tkanki tłuszczowej (wskaźnik norm zawartości tłuszczu w procentach  

i kilogramach dostosowany do podanego wieku i płci) 

Wydruk z wynikami (wydruk posiada dane Apteki i wyniki pomiaru wraz  

z normami) 

Opcjonalnie - waga dla niemowląt 
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WAGI DLA PACJENTÓW 

Wagi kolumnowe SECA z funkcją BMI 

Uniwersalne, nie wymagają częstej konserwacji,  

niezależne od miejsca użytkowania,  

z ekonomicznym zasilaniem bateryjnym.  

Idealne do codziennego użytku w szpitalach,  

gabinetach lekarskich i aptekach.  

Mobilne dzięki rolkom transportowym.  

Wyposażone w kilka funkcji inteligentnych np.  

funkcję BMI pozwalającą na wiarygodną ocenę stanu 

odżywienia pacjenta.  

Dane techniczne: 

nośność: 200 kg, podziałka: 100 g < 150 g > 200g  

wymiary (szer. x wys. x gł.): 294 x 831 x 417 mm  

wymiary platformy (szer. x wys. x gł.): 272 x 75 x 280 mm  

waga własna: 6,3 kg  

zasilanie: Bateria, zasilacz opcjonalnie  

klasa dokładności CE: III  

Rolki transportowe, TARA, Przełączanie zakresów ważenia,  

Automatyczne wyłączanie/BMI/Hold 

Opcjonalnie ze wzrostomierzem. 

 

    Wagi dla pacjentów AXIS  

Wagi serii B/L są przeznaczone do ważenia pacjentów. 

Dzięki obrotowo-uchylnemu zamontowaniu miernika 

(wyświetlacza) waga dobrze adaptuje się do każdego 

pomieszczenia, w którym przyjmowani są pacjenci. 

Stabilna i mocna platforma wagi pozwala uniknąć dyskomfortu 

związanego z samodzielnym wchodzeniem pacjenta na wagę. 

Specjalny algorytm stabilizacji wskazań wagi pozwala na 

uzyskanie jednoznacznego wyniku ważenia niezależnie od 

sprawności ruchowej osoby ważonej.  

Wagę tą wyróżnia: 

- nakładka gumowa przeciwpoślizgowa 

- złącze RS232C do PC/drukarka 

- ustawianie obrotu i kąta pochylania wyświetlacza  

- stabilna platforma  

- przystosowanie do zamontowania wzrostomierza 
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CIŚNIENIOMIERZE 

Ciśnieniomierz elektroniczny stacjonarny 

Panasonic EW3152 

Idealny do pomiaru ciśnienia w przychodniach, gabinetach 

lekarskich i aptekach  

Nie posiada mankietu; wystarczy włożyć rękę w otwór.  

System identyfikacji kolorystycznej klasyfikuje ciśnienie 

krwi tak, aby łatwo odczytać wynik.  

Pamięć dla dwóch osób x 90 wyników.  

Funkcja jednego przycisku (wł, wył, start).  

Duży pomarańczowy wyświetlacz LCD dla lepszego odczytu wyników. Zasilacz AC i 4 

baterie w zestawie. 

Opcjonalnie: stolik.  

 

MEBLE APTECZNE 

Oferujemy Państwu projekt, jak i wykonanie mebli aptecznych przez profesjonalną ekipę. 

Każde wnętrze powinno mieć swój urok, stąd nasze propozycje wizualizacji w 3D. 

Proponujemy indywidualne projekty, jak i wykonanie projektów gotowych.  

Oferujemy również modernizację apteki, dzięki czemu "wysłużone" meble  

zyskają nowy blask i wygląd.  
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UTENSYLIA I AKCESORIA 

 ŁYŻECZKI, ŁOPATKI, SZPATUŁKI 

 

 Łyżeczki dwustronne metalowe 

 

   Łopatki dwustronne metalowe  

 

Szpatułka dwustronna                 

metalowa 

 

OPISYWANIE I OKLEJANIE 

Sygnatury białe i pomarańczowe \ 250 sztuk\ 

 

 

 

Etykiety białe i pomarańczowe  

\ 240 sztuk\ 

 
 

 Etykiety samoprzylepne:  

 „Przechowywać w chłodnym miejscu” 

  „Chronić od światła” 

           „Zmieszać przed użyciem” 

 

               „Lek do oczu” 

     

 

 „Trucizna”  
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SZKŁO LABORATORYJNE 

 

Butelki na płyny (sztandy) wąska szyja z korkiem szkło oranżowe 

 

Słoje na proszki (sztandy) szeroka szyja z korkiem szkło 

oranżowe 

 

Butelki oranżowe lub białe z kroplomierzem  

 

Zlewki szklane z wylewem 

 

 

Lejki laboratoryjne szklane 

 

Bagietki szklane (pręciki)   

 

 

Cylindry miarowe kl. B stopka szklana sześciokątna 

 
 

 

Butelki apteczne z gwintem Ø 18/22/28 

 

 

Nakrętki do butelek aptecznych 
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PORCELANA LABORATORYJNA 

 

Moździerze porcelanowe w komplecie z tłuczkiem 

 

 

Moździerze z wylewem 

 

 

Tłuczki porcelanowe do moździerzy 

 

 

Parownice porcelanowe z wylewem 

 

 

EMALIA 

Parownice emaliowane o średnicy 10cm, 14cm, 18cm 

 

PRODUKTY JAŁOWE 

Butelki sterylne o pojemnościach: 

10ml, 30ml, 40ml, 60ml, 100ml, 125ml, 150ml, 250ml 

 

Jednorazowe filtry do przesączania kropli ocznych 

OPTHALSART 
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HIGROMETRY I TERMOMETRY 

Higrotermometr elektroniczny   

(pomiar temperatury, wilgotności +   

biometr)  

Kolor srebrny  

Temp.: wew. -9,9°C + 50°C   

Zakres wilgotności 1% - 99%   

Dokładność temp. +/- 1oC, wilg. +/-1% 

 

Termometr elektroniczny zewnętrzno - wewnętrzny biały 

Jeden wyświetlacz 

Zakres temperatury: zew. -50°C + 60°C, wew. -10°C + 40°C 

Sensor na przewodzie o dł. 3 metrów  

Dokładność +/- 1 °C.  

Funkcja IN MIN/MAX, OUT MIN/MAX, IN/OUT RESET 
 

 

Termometry do lodówki 

 

Termometr do lodówki biały  

Zakres temperatur -30°C-+40°C 
 

TERMOMETR do lodówki BIMETALICZNY                                                   

Zakres temperatur od - 40˚C do + 40˚C  
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REJESTRATORY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI 

 

 

Rejestrator temperatury i wilgotności AB 171 

Rejestracja w pamięci do 32000 wpisów:  

1600 dla wilgotności i 1600 dla temperatury  

Interfejs USB - współpraca z komp. PC  

Czas próbkowania ustawiany w zakresie od 2 sek. do 24 godzin.  

Progi alarmowe ustawiane przez użytkownika  

Sygnalizacja temperatury punktu rosy DEW POIN  

Sygnalizacja przekroczenia ustawionych progów alarmowych dla 

temperatury i wilgotności 
 

 

 

Rejestrator temperatury i wilgotności AB 172 

Duży dwupolowy wyświetlacz LCD  

Wskazania wilgotności/temperatury, daty i czasu  

Rejestracja w pamięci do 32 700 rekordów pomiarowych po   

16 350 wpisów dla tem. i wilg.  

Szeroki zakres pomiarowy dla temperatury i wilgotności  

Możliwość zmiany jednostek temperatury °C/°F  

Współpraca z komputerem poprzez port USB  

Czas próbkowania ustawiany w zakresie od 1 sek. do 24 

godzin.  

Możliwość ustawienia progów alarmowych przez 

użytkownika  

Funkcja MAX/ MIN - odczyt wartości maksymalnych i 

minimalnych wskazań  

Sygnalizacja optyczna przekroczenia ustawionych progów alarmowych dla temperatury i 

wilgotności  

Sygnalizacja niskiego stanu naładowania baterii  

Bateria gwarantująca długi czas pracy  

Uchwyt montażowy w zabezpieczeniem anty-kradzieżowym 
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LITERATURA 

FACHOWA 

 

 

 

 

 

 

 

Farmakopea IX 

 

Urzędowy wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu  

na terytorium RP 
 

Wykaz leków refundowanych 

 

Książka kontroli środków odurzających 

 

Książka analiz do stołów 

 

Książka kontroli przeprowadzonej przez inspektora 

 

Książka kontroli Przedsiębiorców 

 

Książka kontroli obrotu alkoholem i jego skażenia 

 

Ewidencja recept farmaceutycznych 

 

Ewidencja zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych 
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Drodzy Państwo 

 

Dziękujemy za obejrzenie naszego najnowszego Katalogu Produktów. 

 

Jesteśmy dumni, że mogliśmy go Państwu udostępnić. 

 

Mamy nadzieję, że nasz asortyment spełnia Państwa wymagania. 

 

Ze względu na silną motywację oraz pęd do działania staramy się w dalszym ciągu 

rozwijać ofertę o kolejne produkty.  

 

Dynamika pracy oraz kreatywność pozwala nam wprowadzać nowe propozycje oraz 

ciekawe pomysły, takie jak „paczki dla aptek”, komplety „Na dobry początek” oraz 

satysfakcjonujące rozwiązania cenowe. 

 

Pragniemy również przedstawić propozycję profesjonalnej opieki projektantów mebli 

aptecznych, od tworzenia projektu wizualizowanego w 3D, aż do końcowej realizacji. 

  

Oferujemy naszym klientom pełną gamę produktów w bardzo atrakcyjnych cenach. 

Nasz cennik nazwaliśmy "Uśmiech Losu", ponieważ chcielibyśmy, aby ceny w nim 

zawarte przyczyniły się do poprawienia humoru każdego naszego potencjalnego 

klienta. 

 

Proponujemy urządzenia i akcesoria najwyższej jakości. 

 

Współpracujemy z wziętymi producentami sprzętu farmaceutycznego.  

 

Nasze motto brzmi: "Klient do nas wraca, bo Mu się to opłaca". 

 

Chętnie posłużymy radą oraz odpowiemy na wszelkie nurtujące Państwa pytania. 

 

Każdego klienta traktujemy indywidualnie i priorytetowo. 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE 

 

 

FIRMA RANIKA Wyposażenie aptek. 

 

 

CZĘŚĆ ZYSKU ZE SPRZEDAŻY PRZEKAZUJEMY NA FUNDACJĘ TVN "NIE JESTEŚ SAM". 
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Dziękujemy 
za zaufanie ! 

 

RANIKA 

Wyposażenie aptek 

Tel. 510 129 186 

Tel. 698 098 509 

apteki@ranika.pl 

www.apteki.ranika.pl  

mailto:apteki@ranika.pl
http://www.apteki.ranika.pl/

