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disponibil în două variante: 
• cod VTP300
• cod FTP300 (modelul rapid prevăzut cu sistem EHE pentru încălzirea 
reactivilor în circuitul vas - cameră de procesare, reducându-se astfel 
timpul de procesare până la 45 de minute pentru probe de 1mm).

Model auS 124, Bio-optica/ italia 
• cod 40-400-000 
Se livrează împreună cu 2 rack-uri pentru lame.

Model bio Color, Bio-optica/ italia 
• cod 40-400-100

procESator dE ţESuturi TiP linear PenTru Prelucrarea 
Probelor hisTologice, bio-oPTica/ iTalia

AutomAt pentru colorAreA lAmelor cu proBE 
HiStologicE şi citologicE, tip caruSEl

aparaturĂ pENtru 
lABorAtoAre dE HIStoloGIe 
şi cItoloGIe

capacitatE dE procESarE 300 casete/ ciclu 

poSiBilitatE dE programarE 18  protocoale de lucru

720 x 600 x 1300 mmdimENSiuNi (W x d x H) 

capacitatE dE îNcĂrcarE 65 lame/ rack/ ciclu 

poSiBilitatE dE programarE până la 49 protocoale de lucru

600 x 700 x 600 mmdimENSiuNi (W x d x H) 

capacitatE dE îNcĂrcarE 25 lame/ rack/ ciclu 

poSiBilitatE dE programarE prin smart card

500 x 450 x 450 mmdimENSiuNi (W x d x H) 

destinate utilizării împreună cu microtomul de laborator, în scopul 
menţinerii temperaturii apei la nivelul dorit, astfel încât secţiunile să 
poată fi manipulate corespunzător.

M2008 • cod 40-300-001

BăI de Apă

Ø
95330
HdimENSiuNi

mm

M1770 • cod 40-300-000
w

365350 155
d HdimENSiuNi

mm

utilizată pentru  încălzirea şi menţinerea la cald a lamelor şi diferitelor materiale utilizate în laborator.

disponibil în trei variante: 
Model pC400 • cod 40-300-300

Model pC800 • cod 40-300-301

Model pC810 • cod 40-300-302

plAcă încălzIre (plItă), Bio-optica/ italia

w
190150 100
d HdimENSiuNi

mm

w
380150 100

d HdimENSiuNi
mm

w
400300 100

d HdimENSiuNi
mm

Sistem modular format din trei componente independente (se pot utiliza şi achiziţiona şi separat).

sistem alcătuit din trei module independente: 
- dispenser de parafină;
- modul cu două compartimente (pentru încălzire 
molduri/ casete cu probe histologice);
- placă de răcire/ congelare.

disponibil în două variante: 
Model Cd1000 • cod 40-200-000
Model Cd2000 • cod 40-200-001

StAţIe pentru IncludereA în pArAfInă A cASetelor cu proBe 
HIStoloGIce, Bio-optica/ italia

w
5601200 330
d HdimENSiuNi

mm



aparatură de laborator

54

Model tMb • cod 40-300-400

Se utilizează în laboratoarele de anatomie patologica şi histologie, 
în cadrul procesării şi tăierii la microtom a  probelor  histologice.

Modelul standard este prevăzut cu:        
- placă de răcire;          
- baie de apă;           
- placă (plită) încălzire;          
- lampă fluorescentă.

mASă de lucru pentru mIcrotom, Bio-optica/ italia

w
8001500 1755

d HdimENSiuNi
mm

Model 1790 • cod 40-300-100

Este utilizat în general pentru uscarea lamelor şi încălzirea rapidă a  
materialelor de laborator.

cuptor pentru HIStoloGIe cu ventIlAţIe nAturAlă, Bio-optica/ italia

w
8001500 1755

d HdimENSiuNi
mm

Este prevăzut cu sistem de aspiraţie cu filtru pentru formalină sau filtru 
pentru solvenţi - în funcţie de natura materialelor care se depozitează.

disponibil în două variante: 

model cu o uşă
FC700 • cod 50-070-601

modele cu două uşI 
FC1000 • cod 50-100-601

FC1200 • cod 50-120-601

Cabinet (dulap) pentru depozitare SuBStAnţe de lABorAtor şI/SAu 
proBe HIStoloGIce conServAte în formAlInă, bio-oPTica/ iTalia

w
550700 1900
d HdimENSiuNi

mm

w
5501000 1900
d HdimENSiuNi

mm

w
5501200 1900
d HdimENSiuNi

mm

prevăzută cu dublu sistem de aspiraţie, utilizată în timpul montării 
şi colorării lamelor histologice/ citologice, model Bench lab tech 
Hood, Bio-optica/ italia.

disponibilă în trei variante:
bench lab Hood 90 • cod 50-090-201

bench lab Hood 130 • cod 50-130-201

bench lab Hood 150 • cod 50-150-201

nIşă cHImIcă 

w
750900 1340
d HdimENSiuNi

mm

w
7501300 1340
d HdimENSiuNi

mm

w
7501500 1340
d HdimENSiuNi

mm

prevăzută cu triplu sistem de aspiraţie şi suprafaţă de lucru pentru 
reducerea şi tăierea probelor, model trimming tEcH, Bio-optica/ 
italia.

disponibilă în patru variante:
trimming tech 90 • cod 50-090-001

trimming tech 130 • cod 50-130-001

trimming tech 150 • cod 50-150-001

trimming tech 180 • cod 50-180-001

Hotă pentru HIStoloGIe 

w
750900 2230
d HdimENSiuNi

mm

w
7501300 2230
d HdimENSiuNi

mm

w
7501500 2230
d HdimENSiuNi

mm

w
7501800 2230
d HdimENSiuNi

mm
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prevăzută cu dublu sistem de aspiraţie şi suprafaţă de lucru utilizată în timpul montării şi colorării 
lamelor histologice/citologice, Bio-optica/ italia.

disponibilă în patru variante:
lab tech Hood 90 • cod 50-090-101

Model Slide MaSter, Bio-optica/ italia
• cod 15MeQ001

Este format din 2 partiţii (înclinabile independent la 45°), pe care se pot 
lucra simultan câte 10 lame (fiecare partiţie se poate utiliza independent 
în regim cameră uscată, cameră umedă).

Este prevăzut cu tavă colectoare şi sistem de scurgere cu dop.

lab tech Hood 130 • cod 50-130-101

lab tech Hood 150 • cod 50-150-101

lab tech Hood 180 • cod 50-180-101

Hotă cHImIcă

dISpozItIv mAnuAl pentru colorAţII SpecIAle şI ImunoHIStocHImIe

w
750900 2230
d HdimENSiuNi

mm

w
7501300 2230
d HdimENSiuNi

mm

w
7501500 2230
d HdimENSiuNi

mm

w
7501800 2230
d HdimENSiuNi

mm

w
260320 110
d HdimENSiuNi

mm

Se poate livra cu suport standard pentru probe/ cu suport universal 
pentru casete/ cu ambele.

Model 3004 • cod 0300410

consumabile pentru microtom manual rotativ: lame microtom Feather/ Japonia - diverse tipuri 
(a35, S35, r35, n35, etc.), confecţionate din oţel inoxidabil, folosite pentru tăierea ţesuturilor 
histologice incluse în parafină.

Model 3003 • cod 0300340

MiCrotoM Manual rotativ, pentru SecţIonAreA proBelor 
HIStoloGIce IncluSe în pArAfInă, pFm/ gErmaNia

w
530450 275
d HdimENSiuNi

mm

w
400390 250

d HdimENSiuNi
mm

Model Slide prep pluS, BSEparatioN tEcHNology/ uSa
• cod 100-401

Se poate utiliza în diverse proceduri în citologie, microbiologie, 
hematologie, oncologie, virusologie, laboratoare veterinare, cercetare 
sau laboratoare generale şi testare FiSH (fluorescenţă prin hibridizare 
în situ). 

Este prevăzută cu rotor detaşabil, capacitate de încărcare 6 probe. 
Foloseşte consumabile originale, compatibile Shandon sau echivalent.
afişaj digital, posibilitate de memorare până la 25 de programe.

centrIfuGă pentru cItoloGIe

w
1510 20
l HdimENSiuNi

inchi
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ApArAtură, sisTeMe reFrigerare, SiStEmE dE 
traNSport şi accesorii PenTru SălI AutopSIe

Sunt confecţionate din oţel inoxidabil.
toate modele au incluse în echipamentul standard tetieră şi masă 
pentru instrumentar.

produs disponibil în trei variante constructive: 
masă autopsie fixă, Model 400 pl • cod 50-270-703.

Set complet pentru autopsie
• cod 040600

utilizat pentru secţionarea ţesuturilor. placă de disecţie (din plastic) este 
prevăzută cu orificiu de scurgere a sângelui.

mâner/ cuţit pentru autopsie 
f-80 mInI • cod 205570000

lamă cuţitului este confecţionată din oţel inoxidabil şi poate fi autoclavată.

Model So 1550 • cod 19-590408

• cod cEata02

• cod cEaco28

• cod cEaca 07
capacitate: 2 locuri (cu o uşă)/ 2 locuri (cu două uşi)

Model fără unitate răcire

• cod cEaca11
capacitate: 3 locuri

Model fără unitate răcire

• cod cEacZ 27
capacitate: 6 locuri

Model fără unitate răcire

Model cu unitate răcire

Model cu unitate răcire

Model cu unitate răcire

masă autopsie fixă şi sistem de aspiraţie al vaporilor de la suprafaţa de 
lucru, Model 410ta • cod 50-270-702.

masă autopsie cu înălţime reglabilă şi sistem de aspiraţie, Model 
410tav • cod 50-270-701.

meSe AutopSIe Bio-optica/ italia

InStrumentAr AutopSIe, FEatHEr/ JapoNia

fIerăStrău electrIc PenTru reducerea oaselor Mari, Bio-optica/ italia

cărucIor pentru trAnSport cAdAvre, cEaBiS/ italia

frIGIdere mortuAre, cEaBiS/ italia 

l
9002700 900
w HdimENSiuNi

mm

l
400530 850
w HdimENSiuNi

mm

l
8002100 800
w HdimENSiuNi

mm

l
350580 35
d HdimENSiuNi

mm

lamĂ
8080

mâNErdimENSiuNi
mm

l
8002200 400/1800
w HdimENSiuNi

mm

l
22601090 2080

d HdimENSiuNi
mm

l
2260960 2080

d HdimENSiuNi
mm

l
22602940 2080

d HdimENSiuNi
mm

l
22601090 2480

d HdimENSiuNi
mm

l
2260960 2880

d HdimENSiuNi
mm

l
22602940 2480

d HdimENSiuNi
mm

l
9002700 900
w HdimENSiuNi

mm

l
9002700 900/1100
w HdimENSiuNi

mm

8
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mIcroScoApe mIcă ApArAtură dE laBorator

• cod 1151024

microscop binocular cu obiective semi-plane 4X, 10X, S40X, S100X, cu 
imersie. utilizat pentru examinarea lamelor cu probe histologice.

mIcroScop novex BBS BInoculAr, EuromEX/ olaNda

• cod 1151025

microscop trinocular cu obiective semi-plane 4X, 10X, S40X, S100X cu 
imersie. utilizat pentru examinarea lamelor cu probe histologice.

mIcroScop novex BtS trInoculAr, EuromEX/ olaNda

binocular • cod 1151026

microscop cu  obiective plane - acromate 4X, 10X, S40X. utilizat pentru 
examinarea lamelor cu probe histologice şi citologice.

trinocular • cod 1151027

mIcroScop oxIon, EuromEX/ olaNda

• cod 1151026

microscop oxion binocular cu fluorescenţă lEd, cu obiective plane 
semi-acromate 4X, 10X, S40X, S100X. utilizat pentru depistarea rapidă 
a infecţiilor.

mIcroScop oxIon BInoculAr, EuromEX/ olaNda

• cod 1151011

utilizat pentru curăţarea instrumentarului de laborator.
capacitate:  1,2 l.
Temperatura: reglabilă până la 65˚c.

• cod 1151012

utlizat pentru agitarea soluţiilor de laborator.
capacitate: maxim 8 kg
Viteză de rotaţie: reglabilă între 10-300 rpm.
amplitudine rotaţie: 10/15/20 mm.

Este prevăzut cu platformă standard, platformă de cauciuc şi holder 
pentru recipiente.

• cod 1151013

utilizat pentru agitarea uşoară a soluţiilor de laborator.
Viteză de rotaţie: reglabilă între 5-50 rpm.
dimensiunea platanului este de 290x200 mm.

• cod 1151001

utilizat pentru agitarea şi încălzirea soluţiilor de laborator.
capacitate: 20 l
Viteză: reglabilă între 0-1.500 rpm 
Temperatura de lucru: până la 380˚c.

dISpozItIv AnAloG pentru curăţAre cu ultrASunete

AGItAtor (SHAker) orBItAl dIGItAl

AGItAtor (rocker) dIGItAl

AGItAtor cu plItă încălzIre, model AnAloG

l
135150 60
w HdimENSiuNi

mm

l
330250 150
w HdimENSiuNi

mm

l
240290 150
w HdimENSiuNi

mm

l
307206 99
w HdimENSiuNi

mm
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• cod 1151051

utilizată pentru cântărirea materialelor de laborator.
capacitate de încărcare: minim 10mg - maxim 220g.

BAlAnţă AnAlItIcă

• cod 1133030

utilizat pentru determinarea parametrilor biochimici din urină
Se livrează la set împreună cu o cutie de 10 stripuri de urină.     
Se pot efectua până la 50 stripuri pe oră.

AnAlIzor de urInă  AutomAt

• cod 1151006

utilizat pentru agitarea rapidă a soluţiilor de laborator.
Folosit pentru mixarea lichidelor în baloane şi tuburi.
Viteză: variabilă între 0-3.300 rpm.

AGItAtor vortex

• cod 1151007

utilizat pentru agitarea şi încălzirea soluţiilor de laborator.
capacitate: 20 l
Viteză: reglabilă între 0-1.500 rpm 
Temperatura de lucru: până la 380˚c.

AGItAtor cu plItă de încălzIre, model dIGItAl

l
307206 99
w HdimENSiuNi

mm

• cod 1151014

utilizat pentru încălzirea micro-tuburilor 1,5 ml.

Bloc de încălzIre cu timEr digital şi tEmpEraturĂ rEglaBilĂ îNtrE 5-150̊ c

l
220180 155
w HdimENSiuNi

mm

• cod 1151002

utilizat pentru mixarea lichidelor în tuburi cu Ø 30 mm.
Viteză: reglabilă între 0-2800 rpm.

AGItAtor pentru tuBurI

l
150156 110
w HdimENSiuNi

mm • cod 1151050

utilizată pentru cântărirea materialelor de laborator.
capacitate: maxim 3 kg, cu funcţie de auto-oFF.
dimensiune platan: Ø 150 mm.

BAlAnţă de lABorAtor

w
240170 39
d HdimENSiuNi

mm

utilizat pentru încălzirea materialelor de laborator.

disponibil în două variante:
• cod 1151040
capacitate: 50 l.
Temperatură: reglabilă între 5-250˚c.

• cod 1151041
capacitate: 50 l.
Temperatură: reglabilă între 5-70˚c.

IncuBAtor cu cIrculAţIe forţAtă A AeruluI

l
340370 420
w HdimENSiuNi

mm

l
350370 420
w HdimENSiuNi

mm



aparatură de laborator

1514

• cod 1151004

capacitate: 6 locuri, pentru cupe conice de 1,5/2 ml.
Viteză: maxim 6.000 rpm.

mInIcentrIfuGă  SpectrAfuGe

• cod 1151015

Viteză de rotaţie: maxim 13.500 rpm.
greutate: 2,3 kg

centrIfuGă tABle top cu roTor sTandard 12 x 1,5/ 2Ml

w
226170 183
d HdimENSiuNi

mm

• cod 1151016

utilizată pentru determinarea volumului eritrocitar din sânge, având 
capacitate de 24 tuburi capilare şi viteză de rotaţie de maxim 12.000 rpm.

• cod 100-130

Folosită pentru separarea plasmei.

• cod 100-200/ 100-250

dispozitiv pentru măsurarea cantitativă a hematocritului.

• cod 100-100

Folosită pentru măsurarea hematocritului.

• cod 100-152

minicentrifugă pentru bacteriologie/ microbiologie moleculară/
microfiltrare.
prevăzută cu 12 locuri (1,5/ 2,0 ml, adaptoare 0,5 ml)

centrIfuGă HemAtocrIt

centrIfuGă plASmA prep, SEparatioN tEcHNology/ Sua

ultrAcrIt, SEparatioN tEcHNology/ Sua

HemAtA StAt, SEparatioN tEcHNology/ Sua

mIcro 12, SEparatioN tEcHNology/ Sua

w
364280 266

d HdimENSiuNi
mm

centrIfuGe
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