Tunic Prod SRL - importator şi distribuitor autorizat de reactivi, consumabile şi aparatură
pentru sectorul medical şi industrial. Oferim service autorizat pentru aparatura din portofoliu.
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Distribuţie exclusivă în România prin Tunic Prod SRL

Reactivi, kituri, consumabile şi aparatură pentru
anatomie patologică
Coloranţi, soluţii decalcifiere, fixatori, medii de
montare, solvenţi, kituri pentru coloraţii speciale
manuale şi automate.
Consumabile pentru anatomie patologică: parafină,
casete biopsie, lame microscop, lamele etc.
Automate colorare lame, procesatoare ţesuturi,
cuptoare histologie, staţie de includere în parafină,
plite încălzire/răcire/îngheţare, băi de apă etc.
Hote aspiraţie şi nişe chimice, dulapuri stocare
substanţe chimice.
Sisteme de arhivare pentru lame şi/sau casete,
inclusiv sisteme de mare capacitate.
Mese autopsie.

Consumabile, instrumentar şi mică aparatură
pentru laborator
Consumabile de plastic, sticlărie de laborator,
hârtie - de uz general şi/sau specializat (medical/
industrial): containere, eprubete, recipienţi, hârtii
de filtru, vacutainere.
Dezinfectanţi (mâini, instrumentar/aparatură,
suprafeţe), geluri (ecografie, EKG), produse pentru
protecţie sanitară (măşti protecţie, mănuşi, halate,
capeline, botoşi), teste sterilizare.
Sisteme dozare/ pipetare.
Termometre, ceasuri de laborator, stetoscoape etc.
Centrifuge, agitatoare, balanţe, plite.
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Distribuţie autorizată în România a
gamei HISTOTECHNOLOGY numai prin Tunic Prod SRL

Consumabile de plastic pentru laborator
Eprubete, microtuburi, tuburi colectare sânge,
pipete Pasteur, vârfuri pentru micropipete,
containere, consumabile pentru analizoare de
laborator, exudate, cutii Petri, parafilm etc.
Vacutainere, ace recoltare, holdere, sisteme
complete recoltare sânge.

Microtoame rotative: manual, semiautomat,
complet automatizat.
Microtoame tip sanie.
Accesorii pentru microtoame.
Lame pentru microtom, lame pentru criostat.
Instrumentar şi consumabile.
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Solvenţi, coloranţi, indicatori.
Substanţe chimice de uz general - pentru domeniul
medical şi industrial.

Reactivi pentru imunohistochimie - metodă
manuală şi metode automatizate
Anticorpi, soluţii tampon şi soluţii pretratare,
sisteme detecţie, reactivi auxiliari.
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Tunic Prod SRL - importator şi distribuitor autorizat de reactivi, consumabile şi aparatură
pentru sectorul medical şi industrial. Oferim service autorizat pentru aparatura din portofoliu.

Cu ajutorul furnizorilor noştri vă putem oferi soluţii pentru sisteme personalizate, conform cerinţelor
dumneavoastră, din categoriile:
Sisteme arhivare pentru anatomie patologică – diverse combinaţii rafturi pentru lame şi/sau casete,
cu/fără separator de lame. Variante de culoare, combinaţie de rafturi (plastic/metal), utilizând bază/capac
comune. Pentru arhivele de mare capacitate oferim variante de închidere securizată, cu dispozitiv tip cheie
sau dispozitiv cu cifru.

Mobilier, accesorii/consumabile şi aparatură pentru autopsie – diverse tipuri de mobilier inox, sisteme
de transport cu/fără lift, tărgi, cântare de organe, saci cadavre, brăţări identificare etc.
Mese autopsie, frigidere şi congelatoare mortuare, camere frigorifice, tărgi şi alte dispozitive compatibile.

Vă putem oferi şi alte tipuri de aparatură pentru laborator medical şi nu numai.
Pentru toate tipurile de aparatură oferită de Tunic Prod SRL asigurăm service autorizat prin personalul
tehnic propriu - inginerii noştri de service calificaţi şi certificaţi de producător/ organismele de autorizare
din România, precum şi cu ajutorul parteneriatelor cu firme specializate.
Aşteptăm solicitările dumneavoastră pentru a găsi împreună soluţia optimă!
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