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Oferta ważna do 31.12.2016 lub do wyczerpania zapasów. Wszystkie zdjęcia mają charakter podglądowy. Oferta nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.



SKONFIGURUJ SWÓJ ZESTAW 
DO ANESTEZJI WZIEWNEJ

Znieczulenie wziewne (inhalacyjne) - prowadzenie anestezji wziew-
nej wymaga aparatury, za pomocą której środek w postaci lotnej 
podawany jest do dróg oddechowych pacjenta. Znieczulenie przy 
użyciu anestetyków wziewnych w porównaniu z dożylnym umożliwia 
lepsze sterowanie, ponieważ przez zmianę stężenia anestetyku we 
wdychanym powietrzu można łatwo i bardzo szybko zmienić głębo-
kość znieczulenia. Większość anestetyków wziewnych nie podlega w 
organizmie procesom biodegradacji, jak również nie wchodzi w tory 
metaboliczne, dzięki czemu są one wydalane w niezmienionej formie 
tą samą drogą, którą wniknęły. Można podawać je jako jedyny skład-
nik znieczulenia zarówno do indukcji, jak i podtrzymywania znieczu-
lenia ogólnego albo jako lek podtrzymujący znieczulenie po podaniu 
anestetyku dożylnego.

ROZWIĄZANIA DLA 
KAŻDEJ PLACÓWKI

NIEZBĘDNE 
AKCESORIA

WWW.SKLEP.SIGMED.PL

- WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA

- PROSTA KONTROLA GŁĘBOKOŚCI ZNIECZULENIA

- SZYBSZE WYBUDZANIE

- MNIEJ POWIKŁAŃ POZABIEGOWYCH

- MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA U PACJENTÓW 
  GERIATRYCZNYCH



Cechy charakterystyczne:
- System półzamknięty,
- System półotwarty,
- Poręczny i kompaktowy aparat do anestezji wziewnej,
- Zblokowane przepływomierze zabezpieczające przed,  
  niedotlenieniem
- O2 �ush,
- Ciśnienie gazu: 0,25 ÷ 0,65 MPa,
- Objętość oddechowa 20 ~ 1500 ml,
- Zawór APL 0,5 ~ 6.0 kPa,
- Możliwość znieczulenia zwierząt o wadze od 0,1 kg do 
  100 kg masy ciała. W przypadku znieczuleń zwierząt o 
masie ciała do 3 kg zalecana jest komora indukcyjna.

Skład zestawu:
- Parownik 
- Przepływomierze,
- O2: 0.1 ~ 10L/min,
- N2O: 0.1 ~ 10L/min,
- Worki oddechowe,
- Rury,
- Zastawki jednokierunkowe,
- Pochłaniacz CO2,
- Manometry ciśnienia.

APARAT DO ANESTEZJI WZIEWNEJ RE902-C

DOBIERZ WÓZEK DO ZESTAWU

APARAT DO ANESTEZJI WZIEWNEJ  AAV80
Nowy, kompaktowy aparat do anestezji wziewnej zwierząt.
Wyposażony w niezawodny parownik, który zależnie 
od potrzeby i użytego anestetyku można szybko wymienić.

Możliwość znieczulenia zwierząt o wadze od 0,1 kg do 75 kg 
masy ciała. W przypadku zwierząt o masie ciała poniżej 
3 kg zalecana jest komora indukcyjna.

Standardowe wyposażenie:
- Przepływomierz tlenu wyskalowany do 4 l/min 
- Pochłaniacz CO2 
- Parownik na izo�uran (istnieje możliwość zamówienia 
   parownika na inny anestetyk) 
- Rury oddechowe dla zwierząt o wadze od 3-15 kg m.c. 
   oraz powyżej 15 kg m.c.
- Worki oddechowe silikonowe (0,5 l, 1,0 l, 2,0 l)

Aparat posiada możliwość instalacji ściennej lub mobilnej z 
wykorzystaniem stojaka.

KOMPAKTOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYKRĘCENIA DO ŚCIANY, 
IDEALNY DLA MAŁYCH PLACÓWEK

12 915 ZŁ

9 600 ZŁ



APARAT DO ANESTEZJI WZIEWNEJ AAV100
Nowy, kompaktowy aparat do anestezji wziewnej zwierząt.
Wyposażony w niezawodny parownik, który zależnie od potrzeb 
i użytego anestetyku - można szybko wymienić.
Możliwość znieczulenia zwierząt o wadze od 0,1 kg do 75 kg 
masy ciała (z zastosowaniem odpowiednich systemów podaży 
znieczulenia). W przypadku znieczuleń zwierząt o masie ciała do 
3 kg zalecana jest komora indukcyjna.

Standardowe wyposażenie:
- Przepływomierz tlenu wyskalowany do 4l/min
- Pochłaniacz CO2
- Parownik na izo�uranem / sewo�uran
- Rury oddechowe dla zwierząt, które ważą od 3 - 75 kg
- Worki oddechowe z silikonu (0,5 l, 1,0 l, 2,0 l)
- Podstawa jezdna z hamulcem
- Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- Podstawa pod koncentrator tlenu
- Uchwyty pod butle z tlenem
- Podstawka pod instrumenty medyczne
- Półka na monitor pacjenta

SKOMPLETUJ CAŁY ZESTAW

Prosty w obsłudze koncentrator tlenu zapewni bezpieczeństwo 
Tobie i Twoim pacjentom. Długi czas bezawaryjnej ciągłej pracy 
pozwala na zaopatrzenie w tlen zarówno podczas zabiegów 
chirurgicznych, jak i dostarczy go pacjentom przewlekle chorym z 
niewydolnością krążeniowo - oddechową i pacjentom hospitali-
zowanym. Wysokie stężenie tlenu (koncentracja O2 93+/-3%). 
Cicha praca aparatu(<40 dB) nie stresuje pacjenta i nie wpływa 
na osoby pracujące w bezporednim otoczeniu.

Cena zakupu obejmuje:
- Koncentrator tlenu
- Kabel zasilający
- Filtr pyłowy
- Filtr wewnętrzny
- 2 rury nosowe
- Instrukcja w j. polskim
- Łącznik trójdrożny

Specy�kacja techniczna:
- Przepływ 0-5L l/min
- Średni pobór mocy 350W
- Głośność ≤40 dB
- Koncentracja tlenu 93 ± 3%
- Ciśnienie wyjściowe 0.04-0.08 MPA
- Waga netto 21Kg

KONCENTRATOR TLENU KTS 5000

Zaawansowane funkcje:
- Długa żywotność, pozwala na pracę 24 godz.
- Energooszczędna technologia sterowania pozwala
na obniżenie kosztów nawet o 7% na godzinę.
- Inteligentny System Autodiagnostyki informujący o przegrzaniu,
zbyt niskim lub zbyt wysokim ciśnieniu, awarii zasilania.

JEDEN Z 
NAJCICHSZYCH
NA RYNKU

11 400 ZŁ

2 699 ZŁ
2 999 ZŁ

Czas oczekiwania do 2 miesięcy



ZOBACZ SPECJALNE CENY DLA 
PRAKTYK WETERYNARYJNYCH 
NA NASZYM SKLEPIE
www.sklep.sigmed.pl
Po rejestracji należy zgłosić się do nas po dodatkowe przywileje.

WETERYNARYJNY MONITOR 
FUNKCJI ŻYCIOWYCH VETM 100

Weterynaryjny kardiomonitor 
EPSILON VET LINE model VetM 
100 stanowi doskonałą 
i bezpieczną platformę 
do monitorowania stanu 
pacjentów. 

Specy�kacja:
- Wyświetlacz TFT LCD 12,1"
- Wbudowana bateria
- Wbudowana drukarka
- Pomiar:
- EKG - 5 odprowadzeń
- SpO2
- NIBP
- Temperatura
- Puls
- Kapnogra�a wbudowana

WETERYNARYJNY MONITOR
FUNKCJI ŻYCIOWYCH M800

Weterynaryjny monitor funkcji 
życiowych M800 to idealne 
rozwiązanie dla praktyki wetery-
naryjnej, posiada zaskakującą 
jakość w stosunku do ceny.

Specy�kacja:
- Wyświetlacz TFT LCD 12,1"
- Wbudowana bateria
- Pomiar:
- EKG - 5 odprowadzeń
- SpO2
- NIBP
- Temperatura
- Puls
- Kapnogra�a zewnętrzna

WBUDOWANY KAPNOGRAF,
BATERIA, DRUKARKA

NAJLEPSZY STOSUNEK 
JAKOŚCI DO CENY

8 699 ZŁ
9 999 ZŁ

5 999 ZŁ
7 705 ZŁ



Weterynaryjne klatki ze stali nierdzewnej z wnętrzem z 
kompozytów. Zastosowanie tego materiału niweluje rezo-
nans oraz dźwięki powstające wewnątrz klatek.
- Rama i fronty wykonane ze stali nierdzewnej
- Wypełnienia wykonane z kompozytów
- Solidne zamknięcie (mechanizm zapadkowy, system
obsługiwany jedną ręką)
- Możliwość dowolnej kon�guracji z wykorzystaniem trzech
różnych poziomów klatek (duży pies, dwa mniejsze psy, trzy
koty). Opcjonalnie możliwość zamontowania ogrzewania w
wybranych boksach. Opcjonalnie możliwość adaptacji w
kierunku klatki tlenowej.

Wymiary:
- Konstrukcja: 210cm x 70cm x 150cm (wys/gł/szer)
- Duża klatka: 83cm x 70 x 150 (wys/gł/szer),
przestrzeń dla zwierzęcia: 77cm x 67cm x 140cm
(wys/gł/szer).

- Średnia klatka: 72cm x 70 x 150 (wys/gł/szer),
przestrzeń dla zwierzęcia: 65cm x 67cm x 77cm
(wys/gł/szer).

- Mała klatka: 47cm x 70 x 150 (wys/gł/szer),
przestrzeń dla zwierzęcia: 41cm x 67cm x 45cm
(wys/gł/szer).

KLATKI DLA ZWIERZĄT

STÓŁ ZABIEGOWYASYSTOR NARZĘDZIOWY

Asystor narzędziowy wykonany ze stali nierdzewnej
- Przenośny
- Wymiary platformy na narzędzia: 45 x 65cm
- Możliwość regulacji wysokości platformy w zakresie:
od 86 - 135 cm

- Podstawa jezdna, na kółkach z hamulcem

Standardowy stół zabiegowy o wymiarach 
ok. 118 x 56 cm, wysokość ok. 80cm.
Opcjonalnie - komplet kółek, w tym dwa z hamulcem.

SPRAWDZ NASZE WYPOSAŻENIE 
ZE STALI NIERDZEWNEJ

DOWOLNOŚĆ KONFIGURACJI

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU POJEDYŃCZYCH POZIOMÓW

876 ZŁ NA KOŁACH 1700     1590 ZŁ

NA NOGACH 1476   1330 ZŁ

3 POZIOMY    15 990 ZŁ

1 POZIOM         5 330 ZŁ



WAGA DLA MAŁYCH ZWIERZĄT
- Obciążenie maksymalne 25 kg
- Dokładność odczytu 2/5 g
- Wymiary szalki 20 x 40 cm
- Zasilanie bateryjne oraz sieciowe
- Mata antypoślizgowa
- Wyświetlacz LCD
- Automatyczna kalibracja

RADIOGRAFIA BEZPOŚREDNIA DR

Technologia  Konwersja pośrednia, aSi TFT
Scyntylator  Csl
Wymiary zewnętrzne (WxSzxG) 486x486x 43 mm 
Waga 6,5kg
Rozdzielczość matrycy 3,072 x 3,072 pikseli
Rozstaw pikseli 139 μm
Powierzchnia robocza 43x43 cm
Konwersja A/D 14bit
Rozkład przestrzenny min. 4.3 linii/mm
Czas akwizycji 7,5s
System wyzwolenia Manualny, AED
Obudowa  Aluminium

2Limity wagowe W jednym punkcie 40mm  - do 100kg
Rozłożony równomiernie - do 150kg

o oWarunki pracy Temperatura: 5 C - 40 C
Wilgotność: 5% - 85% (bez kondensacji)
Ciśnienie: 70kPa - 106kPa

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

NOWOŚĆ

199 ZŁ



MELAG 205 MELAG 255MELAG 75

Specy�kacja techniczna MELAG 75 MELAG 205 MELAG 255

Wymiary zewnętrzne [cm] [szer. x gł. x wys.]  40 x 31 x 26 31 x 47 x 38,5 62 x 32 x 38
Wymiary wewnętrzne [cm] [szer. x gł. x wys.] 29,5 x 19,5 x 7,5  19 x 36 x 20 50 x 21 x 20
Pojemność [l] 4,3 14 21
Wielkość załadunku [kg] 2 5 6
Wymiary kaset [cm] 19 x 29 x 4  19 x 29 x 4 19 x 29 x 4
Wymiary tac [cm] 19 x 29 x 2  18 x 36 x 2 42 x 18 x 2 
Max ilość tac / kaset 2 tace / 1 kaseta  6 tac / 3 kasety  6 tac / 3 kasety
Zasilanie elektryczne 230V / 50 Hz / 650 W 230 V / 50 Hz  230 V / 50 Hz
Waga 12 17 22
Wyposażenie standardowe Uchwyt tac + 2 tace Uchwyt tac + 3 tace Uchwyt tac + 3 tace 

STERYLIZATORY

Sterylizator spełnia wymagania klientów w zakresie kompaktowych urządzeń do sterylizacji. Urządzenie jest 
wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, co gwarantuje niezawodną i wieloletnią pracę, a zarazem 
pozwala spełnić najsurowsze normy międzynarodowe. Dzięki mocnej konstrukcji i trwałości otrzymują 
Państwo sprzęt, który posłuży długie lata.
Wszystkie sterylizatory na suche powietrze �rmy MELAG wyposażone są w mechaniczny wentylator 
konwekcyjny. Oznacza to, że w sterylizatorach został zastosowany bardzo dobry system rozprowadzenia ciepła 
wewnątrz komory, co zapewnia udaną i szybszą sterylizację, w porównaniu do sprzętu bez wentylacji.
Istnieje możliwość regulacji temperatury w zakresie od 600 do 1800C. Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik 
czasowy. Po włączeniu cykl sterylizacji przebiega w pełni automatycznie, z wyłączeniem zasilania 
po zakończeniu cyklu włącznie.
W zestawie uchwyt do samodzielnego montażu tac.

2642 ZŁ 4975 ZŁ 5547 ZŁ



MELATRONIC 23 EN AUTOKLAW Z KOMORĄ O POJEMNOŚCI 19 LITRÓW

MELAtronic 23 EN pracuje metodą opróżniania 
pulsująco-grawitacyjnego, jest wyposażony 
w czujniki temperatury i ciśnienia oraz w sterowanie 
mikroprocesorowe. Spełnia wymogi normy EN 
13060. Cały cykl jest automatyczny. Wbudowany 
pomiar jakości wody, pomiar wody w zbiorniku oraz 
dwuwierszowy wyświetlacz alfanumeryczny 
pozwalają na łatwą i komfortową obsługę.
Wysokiej jakości komora ze stali nierdzewnej, 
funkcje ochronne i długotrwałe części zapewniają 
niezawodność przez wiele lat.
Można w nim sterylizować wsady do 4 kg na 5 
tacach lub maks. 400g tekstyliów.

- Pojemność komory – 19 litrów
- Wymiary wewnętrzne – Ø 23 x 45 cm
- Wymiary zewnętrzne – 55 x 51 x 38 cm
- Wymiary tacki – 42 x 19 x 2 cm
- Waga – 30 kg
- Moc – 1970 Watt

VACUKLAV 23 B+

- Autoklaw wolnostojący
- Pojemność komory – 22 litry
- Wymiary wewnętrzne – Ø 25 x 45 cm
- Wymiary zewnętrzne – 42,5 x 48,5 x 72 cm (Sz. x Wys. x Gł.)
- Waga – 48 kg
- Moc – 2500 Watt

Vacuklav 23 B+ to autoklaw parowy klasy B PRO należący 
do grupy urządzeń „stand-alone”. Został wyposażony w 
wbudowany zasobnik, opatentowany system chłodzenia 
powietrznego i sprawdzoną technologię pomp membra-
nowych. Praca autoklawu Vacuklav 23 B+ w nowocze-
snym systemie obiegu wody jednokrotnego chroni 
zarówno instrumenty, jak i autoklaw. Oznacza to, że do 
każdego cyklu sterylizacyjnego używana jest świeża 
woda destylowana. Autoklaw posiada dwa wbudowane 
zbiorniki. Jeden na wodę destylowaną, do sterylizacji, 
drugi na skropliny. Pojemność zbiornika na wodę czystą 
wynosi 5 litrów, co wystarcza na potrzeby 7 sterylizacji. 
Poziom wody w obu zbiornikach jest kontrolowany przez 
autoklaw, który sygnalizuje wyczerpanie się wody desty-
lowanej oraz przepełnienie zbiornika skroplin. Opróżnia-
nie zbiorników odbywa się za pomocą wężyka z szybko-
-złączką.

WOLNOSTOJĄCY

17 900 ZŁ

11 762 ZŁ



PODKŁADY CHŁONNE PROTECTIVA SOFT

PODKŁADY CHŁONNE SPARK
Podkład chłonny Spark składa się z warstwy nieprzepuszczającej 
wilgoci, delikatnej włókniny wierzchnej, membrany oddychającej 
oraz miękkiej pulpy celulozowej z granulkami absorbującymi 
wilgoć. Podkład chłonny zamienia wilgoć w żel, zapew-niając 
komfort oraz suchość. Dzięki systemowi Odour Control następuje 
eliminacja nieprzyjemnych zapachów. Dedykowany dla zwierząt 
po operacjach/ zabiegach, geriatrycznych, z problemami 
urologicznymi

Dostępne rozmiary / chłonność:
 45 x 60 cm; chłonność 400 ml 17,00 zł
 60 x 60 cm; chłonność 800 ml 18,40 zł
 60 x 90 cm; chłonność 1150 ml 24,80 zł
 Opakowanie zawiera  30 szt. 

Podkład chłonny Protectiva Soft składa się z warstwy 
nieprzepuszczającej wilgoci, delikatnej włókniny 
wierzchniej oraz miękkiej pulpy celulozowej z granulkami 
absorbującymi wilgoć. Produkt poprawia szybkość 
wchłaniania, minimalizuje ryzyko wycieku, zamienia 
wilgoć w żel, eliminuje nieprzyjemne zapachy. Produkt 
jest bakteriobójczy, antyseptyczny, antyalergiczny. 

SPARK PAKIET STARTOWY
Spark Pakiet startowy przeznaczony 
jest do nauki czystości dla psów 
i kociąt. Zestaw składa się z : toalety 
Spark, Olejku Roll On oraz 
podkładów treningowych Spark.

Dostępne rozmiary  / chłonność:
 45 x 60 cm; chłonność 400 ml  9,15 zł
 60 x 60 cm; chłonność 800 ml 11,70 zł
 60 x 90 cm; chłonność 1000 ml 16,55 zł
 Opakowanie zawiera 10 szt. 

63,00 ZŁ



PASKOWY ANALIZATOR CIAŁ KETONOWYCH
Cechuje się dużą dokładnością wyników jak 
i łatwością w jego użytkowaniu. Dzięki jego 
ergonomicznej budowie i lekkiemu 
ciężarowi, może służyć jako urządzenie 
mobilne.

- Wielkość próbki 0,7 ul
- Czas pomiaru 5 sek
- Zakres pomiarowy 0,1 mmol / L ~ 8 mmoli / l (1,0 mg / dL ~ 83,4 mg / dl)
- Dokładność: 1 mmol / l, SD <0,1 mM , > 1 mmol / L, CV <7,5%
- Komunikacja USB
- Źródło zasilania 1 x AAA
- Pojemność pamięci 150 badań
- Wymiar 93 x 36 x 21.3 mm
- Waga 45,4g z baterią

PASKI DO MIERZENIA POZIOMU CIAŁ 
KETONOWYCH (BADANIE KRWI)
Paski służą do mierzenia poziomu stężenia ciał ketonowych 
we krwi. Zastosowana metoda pomiaru daje szybkie wyniki 
jest zdecydowanie wygodniejsza oraz dokładniejsza 
w odróżnieniu badania ciał ketonowych w moczu. Paski 
sprzedawane w ilości 50 sztuk.

RĘKAWICE REKTALNE 
POMARAŃCZOWE

Rękawice cechują się wysoką wygodą użytkowania jak
 i wytrzymałością. Rękawice rektalne są wykonane 
z polimeru. Sprzedawane są w kolorze 
pomarańczowym oraz posiadają miejsce na 5 palców.

- Extra bezpieczne oraz wytrzymałe
- Gładkie 
- Niesterylne 
- Pomarańczowe
- Jednorazowego użytku
- 90 cm długości
- Opakowane zawiera 100 szt

TEST DIAGNOSTYCZNY FASSISI BODIA, PIDIA
BoDia - jest to  szybki test mający na celu ustalenie 
przyczyny występowania biegunki u cieląt. 

     

PiDia - pozwala w łatwy, higieniczny sposób ustalić 
przyczynę biegunki u prosiąt. Test daje możliwość 
równoczesnej identy�kacji różnych patogenów: 
- Rotavirus  - Clostridium Perfringens  
- Cryptosporidium

Test wykrywa antygeny:
- Cryptosporidium parvum  - CoronaVirus
- E. coli K99,   - RotaVirus

PRZYŚPIESZ SWOJĄ 
DIAGNOSTYKĘ

ŁATWA I SZYBKA 
DIAGNOSTYKA

BIEGUNKA CIELĄT, 
PROSIĄT

332,00 ZŁ

387,28 ZŁ

129,00 ZŁ

255,99 ZŁ

24,99 ZŁ

33,00 ZŁ

1 KASETKA 71,00 ZŁ  5 KASETEK 336,00 ZŁ

1 KASETKA 55,00 ZŁ  5 KASETEK 267,00 ZŁ

79,00 ZŁ   374,00 ZŁ



STETOSKOPY
STETOSKOP ANESTEZJOLOGICZNY 
CHROM STANDARD AC-35S

STETOSKOP ANESTEZJOLOGICZNY 
CHROM LUX AC-44L

STETOSKOP INTERNISTYCZNY 
NIERDZEWNY IN-44

STETOSKOP KARDIOLOGICZNY CHROM MAX KC 50 
STETOSKOP KARDIOLOGICZNY NIERDZEWNY MAX KN 50

STETOSKOP NOWORODKOWY 
CHROM NC-26

STETOSKOP PEDIATRYCZNY 
CHROM STANDARD PC-35S

Niezwykle starannie wykonany z dbałością o szczegóły.

Stetoskop wyposażony jest w miękkie, samouszczelniające 
oliwki  i ciepłą obwódkę głowicy. Głowica wykonana jest 
z chromowanego mosiądzu, wyposażona 
w powiększoną membranę o średnicy 47 mm.

Dwustronna konstrukcja głowicy stetoskopu wykonana ze stali 
nierdzewnej. Unikalna budowa kanału dźwiękowego, niwelująca 
zakłócenia zewnętrzne. Dzięki zastosowaniu głębokiego lejka, 
zostały wzmocnione tony niskie. Lira stetoskopu wyposażona w 
podwójną sprężynę. Produkt posiada miękkie samouszczelniające 
się oliwki zapewniając doskonałą słyszalność. Stetoskop posiada 
także ciepłe obwódki.

Wyposażony w dwustronną obrotową głowicę z głębokim lejkiem 
silne wzmacniającym tony niskie oraz powiększoną membraną do 
średnicy 52,5mm zapewniającą lepsze osłuchanie pacjenta. Lira 
stetoskopu wyposażona w podwójną sprężynę wbudowaną 
wewnątrz dwukanałowego drenu, miękkie oliwki oraz  zapasowe 
twarde. Głowica stetoskopu posiada ciepłe obwódki oraz bardzo 
czułą membranę.

Stetoskop noworodkowy wykonany z wysokiej jakości 
chromowanego mosiądzu wyposażony w dwustronną 
obrotową głowicę. Liry stetoskopu wbudowane 
wewnątrz drenu. Posiada ciepłe obwódki oraz miękkie 
samouszczelniające oliwki. 

Stetoskop wyposażony w precyzyjnie wykonaną 
dwustronną chromowaną głowicę. Lira stetoskopu 
wyposażona w klasyczną pojedynczą sprężynę na 
zewnątrz drenu. Posiada miękkie oliwki oraz ciepłe 
obwódki. Dodatkowo zapasowe oliwki twarde.

PRODUKTY
POLSKIE

28,00 ZŁ

30,70 ZŁ

48,00 ZŁ

53,70 ZŁ

186,00 ZŁ

207,00 ZŁ

KC50  299,00 ZŁ 331,50ZŁ

KN50  321,00 ZŁ 356,50 ZŁ

150,00 ZŁ

166,00 ZŁ

97,00 ZŁ

107,80 ZŁ



WETERYNARYJNY ANALIZATOR 
BIOCHEMICZNY ABV1

- Niewielka wielkość próbki, 100ul krwi do badania
- Czas oczekiwania na wynik 7 - 12 minut
- Kompaktowy, oszczędność przestrzeni
- Prosty, intuicyjny i łatwy w obsłudze
- Pamięć wyników: ponad 50 000
- Kontrola jakości w czasie rzeczywistym
- Pomiar elektrolitów i tCO2 

- Gatunki: Psy, koty oraz gatunki dodane przez użytkownika
- Rodzaj próbki: Krew pełna (heparyna litowa), osocze 
  (heparyna litowa), surowica
- Kalibracja: Automatyczna kalibracja przez kod QR
- Wyświetlacz: 3.5” kolorowy, dotykowy wyświetlacz LC
- Wymiary i waga: 147mm(H)x114mm(W)x194mm(D), 2.3kg

Pro�le testowe:
- Pro�l ogólny (14): ALB, ALP, ALT, AMY, BUN, Ca2+, CRE, GLOB, GLU, PHOS, TBIL, TP, CHOL, CK
- Pro�l przedznieczuleniowy (6): ALP, ALT, BUN, CRE, GLU, TP
- Pro�l przedznieczuleniowy PLUS (9): ALP, ALT, BUN, CRE, GLU, TP, AST, CK, LDH
- Pro�l wątrobowo-nerkowy (10): ALB, ALT, CRE, BUN, GGT, TBIL, GLU, TP, GLOB, AST
- Pro�l wątrobowy (10): ALB, ALP, ALT, GGT, TBIL, DBIL, IBIL, TP, GLOB, AST
- Pro�l nerkowy (6): ALB, BUN, CRE, PHOS, tCO2, Ca2+
- Elektrolity (6): CL-, K+, Na+, tCO2, Ca2+, Mg2+
- Pro�l krytyczny (8): ALT, BUN, CL-, CRE, GLU, K+, Na+, tCO2

INTUICYJNA 
OBSŁUGA

Niebieski szer. 5 cm, 24 szt.     85,61 zł
Czerwony szer. 5cm, 24 szt.     85,61 zł 
Jasno zielony z nadrukiem "łapki" szer. 5cm, 24 szt.  116,60 zł
Żółty z nadrukiem "kości" szer. 7,5 cm, 24 szt.  125,46 zł
Czerwony szer. 7,5cm, 24 szt.      117,19zł
Jasno zielony szer. 7.5cm, 24 szt.       117,19 zł
Niebieski szer. 10 cm, 12 szt.      81,28 zł
Morski szer. 10cm 12 szt.       81,28 zł

BANDAŻE TYPU FLEX

KOMPAKTOWA 
KONSTRUKCJA

Bandaż typu FLEX posiada wiele zalet:
- kolejne warstwy bandaża przylegają do siebie    
- bandaż nie klei się do włosów, sierści, skóry pacjenta
- aplikacja i zdejmowanie jest bezproblemowe i szybkie 
- poszczególne kawałki bandaża można łatwo połączyć w jedną całość
- korekta ułożenia bandaża nie powoduje utraty zdolności adhezyjnych
- wielką zaletą naszego bandaża jest jego elastyczność dzięki, 
  której łatwo dopasować opatrunek do konturów ciała pacjenta; 
- elastyczność pozwala także na wykonywanie opatrunków 
  o różnym stopniu nacisku na ranę
- bandaż może być stosowany zarówno dla małych jak i dużych zwierząt

DŁUGOŚĆ 4,5 M

ROTOR 43,00 ZŁ

20 910,00 ZŁ



SZYBKIE TESTY DIAGNOSTYCZNE 

REDTEST
Rapid Diagnostic Tests

DLA PSÓW DLA KOTÓW

Kał

Wydzielina

Wymiociny

Krew pełna

Surowica

Osocze

Matreriał do badania:

CPV Ag Parowirus psów - antygen             147,00 zł

CDV Ag  Wirus nosówki psów – antygen   184,00 zł 

Toxo Ag  Toxoplasma - antygen                     281,00 zł 

Gardia Ag  Giardia - antygen                              202,50 zł 

LeishMa Leiszmanioza           168,00 zł

Corona Coronawirus                164,00 zł

LymeBo Krętki Borellia                                     176,00 zł

Czułość 99,3%  Swoistość 99,4%

Czułość 100%  Swoistość 98,5%     

Czułość 90,5%  Swoistość 94,4%

Czułość 96,2%  Swoistość 100%

ParCo  Parvovirus i Coronavirus                230,00 zł

Czułość 91,3%  Swoistość 97,8%

Czułość 99,15% Swoistość 95,65%

Czułość 95,8%  Swoistość 94,1%

FPV Ag  Wirus panleukopeni – antygen  224,00 zł 

FeLV Ag  Wirus białaczki - antygen             197,50 zł 

FeLV + FIV                  265,00 zł 

Gardia Ag  Giardia - antygen                          202,50 zł 

Toxo Ag  Toxoplasma - antygen                   281,00 zł 

REDTEST
Rapid Diagnostic Tests

Corona Coronawirus                        164,00 zł

ParCo  Parvovirus i Coronavirus                230,00 zł

Czułość 99,15% Swoistość 95,65%

CPV/FPV Czułość 92,3% Swoistość 95,7%
CCV/FCoV Czułość 96,2% Swoistość 96,8%

Czułość 97,5%  Swoistość 95,3%        

Czułość 99,0%  Swoistość 98,6%

FIV Czułość 96,7%  Swoistość 97,1%
FELV Czułość 99,0%  Swoistość 98,6%

Czułość 96,2%  Swoistość 100%

Czułość 90,5%  Swoistość 94,4%

CPV/FPV Czułość 92,3% Swoistość 95,7%
CCV/FCoV Czułość 96,2% Swoistość 96,8%

CENA ZA 10 SZT. CENA ZA 10 SZT.

CENA ZA 5 SZT.

CENA ZA 5 SZT.

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU 
POJEDYŃCZYCH TESTÓW



VetDiet
Weterynaryjna Karma pełnoporcjowa w formie pelletu.
Odpowiednie proporcje błonnika w formie włókien zawartych w 
karmie Dr Rodents ograniczają przerost siekaczy, trzonowców, 
pobudzają perystaltykę jelita cienkiego i przeciwdziałają zapar-
ciom. Optymalna zawartość białka, substancji mineralnych, zacho-
wanie odpowiedniego stosunku wapnia do fosforu ma korzystny 
wpływ na funkcjonowanie nerek, serca, szybką regeneracje ran, 
prawidłową pracę układu nerwowego, jak również stymulacje 
mięśni. Obniżona zawartość wapnia i szczawianów może hamować 
rozwój kamicy nerkowej. Karma zawiera naturalną prowitaminę A 
(beta karoten) zawartą w marchwi, a dzięki dodatkowi warzyw tj. 
groszek oraz mieszanki traw, w tym kukurydzy, karma weterynaryj-
na ma nie tylko wartości odżywcze, ale i smakowe. Starannie dobra-
ne składniki sprawiają, że jest ona ulubionym pokarmem gryzoni.

HerbaVet 
Pełnowartościowa karma dla gryzoni, królików miniaturek oraz gadów. Przeznaczona jest dla osłabionych zwierząt, które mają problem 
z przyjmowaniem tradycyjnej karmy, jak również tych, które są w okresie rekonwalescencji.

Zastosowanie:
HerbaVet jest specjalną karmą dla osłabionych i pozbawionych apetytu zwierząt. Łatwo zawiesza się w wodze tworząc gotową 
do podania płynną karmę.
HerbaVet bogaty w białko i włókno surowe idealnie odpowiada zapotrzebowaniu zwierząt osłabionych chorobą i zabiegami, 
jest podawany w okresie rekonwalescencji.

20 g   5,50 zł
30x20 g  165,00 zł
100g   18,50 zł
200g   36,00 zł

Promocja, kupując:
- 200 g Herbavet + gratis 195 g VetDiet dla królika miniaturki
- 200 g Herbavet + gratis 195 g VetDiet dla świnki morskiej
- 30x20 g Herbavet + gratis 10 x 20 g Herbavet
- 5 x 100g Herbavet + gratis 2 x 100 g Herbavet
- 5 x 200g Herbavet  + + gratis 2 x 200 g Herbavet

Karma specjalistyczna 
VetDiet dla świnki 
morskiej
500 g 25,50 zł

Karma specjalistyczna 
VetDiet dla królika 
miniaturki
500 g 23,00 zł Promocja, kupując:

500 g VetDiet + gratis 60 g Herbavet
5 x 500 g VetDiet dla królika miniaturki + gratis 1 x 500 g VetDiet dla świnki morskiej
5 x 500 g VetDiet dla świnki morskiej + gratis 1 x 500 g VetDiet dla królika miniaturki



CHWYTAK 
DLA PSÓW

- Długość 150 cm
- Waga 1,4 kg
- Średnica pętli ok. od 10 do 35 cm
- Regulowana bezstopniowo

CHWYTAK DLA KOTÓW

NOSZE PŁACHTOWE Z 
TORBĄ TRANSPORTOWĄ

- Obciążenie: do 100 kg
- Długość: 140 cm
- Szerokość: 70cm

Nosze płachtowe z torbą transportową wyróżniają się niezwykłym 
komfortem oraz wygodą dla poszkodowanego. Umożliwiają w sposób 
bezpieczny, przetransportować go do miejsca przeznaczenia. Wykona-
ne są z nieszkodliwego, trwałego dezynfekowalnego oraz łatwozmy-
walnego materiału. Produkt łatwy w przechowywaniu.  

NOSZE DLA PSÓW
- Konstrukcja wykonana z aluminium
- Łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji
- Wyposażone w dwa pasy mocujące pacjenta 
   oraz kółka   ułatwiające transport
- Dla psów o max.wadze 70kg
- Wymiary 50 x120cm

Właściwości noszy:
- Wymiary 120 x 50 cm 
- Kolor niebieski
- 2 pasy mocujące
- Składane nóżki (wysokość 15 cm)
- Łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji

NOSZE DLA ZWIERZĄT

- Wykonane z aluminium
- Zaokrąglone końcówki
- Długość 70 cm

474,50 ZŁ

415,00 ZŁ

1000,00 ZŁ

424,50 ZŁ

237,50 ZŁ



APLIKATOR DO ZDALNEJ INIEKCJI 
MODEL JM STANDARD DAN-INJECT JM model STANDARD  - jego długość całkowita to 

tylko 105 cm, a nowa kompaktowa budowa utrzymuje ustaloną 
przez �rmę DAN-INJECT niezawodność i dokładność. Aplikator 
charakteryzuje je bardzo solidnym wykonaniem. Wszystkie części 
są wykonane z odpornego na warunki atmosferycznego anodo-
wanego aluminium i stali, a dodatkowo elementy zabezpieczono 
powłoką syntetyczną.
Charakterystyczne dla tego modelu rozmieszczenie manometru i 
lunety pozwala na jednoczesną szybką i cichą regulację ciśnienia 
wraz z ciągłą obserwacją zwierząt.

-Długość całkowita: 105 cm     -Waga: 2,9 kg włączając celownik optyczny
-Lufa: 11 mm       -Zasięg efektywny: 1-40 m
-Zasięg maksymalny: 130 m, ze strzałkami o poj. 1,5 ml -Regulacja ciśnienia: Płynna +/- do 16 barów
-Bezpieczeństwo: Ręczna blokada spustu   -Celownik optyczny: Bushnell Banner 1,5-4,5 x 32 mm

Długość całkowita: 107 cm
Waga: 3,5 kg wyłączając celownik optyczny
Lufy: 11 mm gwintowana na strzałki 1,5 oraz 3 ml; 
          13 mm na strzałki 5 oraz 10 m
Zasięg: 11 mm gwintowana lufa: 1-60 m; 
               13 mm lufa: 1-40 m
Regulacja ciśnienia: płynna +/- do 25 barów
Bezpieczeństwo: ręczna blokada spustu
Celownik optyczny: Bushnell Banner 1,5-4,5 x 32 mm

W aplikatorze JM.DB wykorzystano podwójną 
technikę lufową. Rozwiązanie to pomaga lepiej 
przygotować się do warunków pracy, dzięki 
przełącznikowi możemy szybko zmienić kaliber 
strzelby dostosowywując się do rozmiaru zwie-
rzęcia. W zestawie znajdują się lufy 11 i 13mm 
lub 2 x 11mm. Podwójna lufa tego samego 
kalibru pozwoli na szybsze oddanie dodatkowe-
go strzału, co w konkretnych warunkach decy-
duje o powodzeniu aplikacji.

APLIKATOR DO ZDALNEJ INIEKCJI 
MODEL JM.DB

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ APLIKATORÓW NA:
WWW.SKLEP.SIGMED.PL

18 124 ZŁ
20 137,00 ZŁ

11 485 ZŁ
12 762,00 ZŁ

17 123 ZŁ
19 025,00 ZŁ

10 249 ZŁ
11 388,00 ZŁ

Aplikator z lufami 11 mm i 13 mm

Aplikator z dwoma lufami 11 mm

Aplikator z lufą11 mm

Aplikator z lufą gwintowaną 11 mm



0,8 mm  50 mm  [70-000850]                          
0,8 mm  60 mm  [70-000860] 
0,8 mm  80 mm  [70-000880] 
10 mm  100 mm [70-010100] 
10 mm  50 mm [70-001050] 
10 mm  60 mm [70-001060] 
10 mm  70 mm  [70-001070] 
10 mm  80 mm  [70-001080]
10 mm  90 mm  [70-001090] 
12 mm  100 mm  [70-012100] 
12 mm  60 mm [70-012060] 
12 mm  70 mm [70-012070] 
12 mm  80 mm [70-012080] 
12 mm  90 mm  [70-012090] 
14 mm  60 mm  [70-014060] 
14 mm  70 mm [70-014070] 
14 mm  80 mm [70-014080] 
14 mm 90 mm  [70-014090] 

Średnica Długość Nr kat.

NITYNYLOWE STENTY DOTCHAWICZE
Stent dotchawiczy samorozprężający się, wykonany z nitinolowej (tytanowo-niklowej) siateczki, zakłada się go w 
celu udrożnienia zablokowanego lub zwężonego naturalnego światła dróg oddechowych. Leczenie zapadnięcia 
tchawicy jest procesem trudnym i często leczonym objawowo, co nie usunie pierwotnej przyczyny kaszlu i dusz-
ności. W początkowym stadium zapadnięcia wykorzystuje się leki, w bardziej zaawansowanych stadiach potrzeb-
ny jest zabieg- wprowadzamy stent dotchawiczy.

APLIKACJA STENTÓW
Umiejscowienie stentu w tchawicy odbywa się pod kontrolą endoskopu (z kanałem roboczym do wymiany 
powietrza), średnica endoskopu musi być odpowiednia do średnicy tchawicy, charakteryzuje się dużą elastycz-
nością, trwałością i wytrzymałością. Dzięki swojej giętkości są łatwe do założenia u każdego pacjenta, dzięki 
bezkrwawej i szybkiej inplantacji stentu, zabieg jest bezpieczniejszy dla pacjenta, szeroki wybór rozmiarów 
ułatwia dopasowanie, budowa stentu i oddziaływanie na błonę śluzową tchawicy pozwala na utrzymanie prawi-
dłowego transportu śluzu rzęskowego.

1 249,00 ZŁ
JAK DOBRAĆ ROZMIAR STENTU?
Rozmiar stentu dobiera się za pomocą obrazu RTG wg zasady:
- średnica: +30% do średnicy tvhawicy pomiaru z RTG
- długość: dolna granica: 1,0 do 1,5 cm od rozdwojenia tchawicy,
       górna granica: 3 - 4 pierścień tchawicy

Jeżeli masz jakiekolwiek 
wątpliwości skontaktuj 
się z naszymi ekspertami
Tel: 77 550 71 07

1 499,00 ZŁ




