
Systemy grzewcze
FIT Warming  
Systemy do utrzymania temperatury ciała z 
matami na daleką podczerwień (FIR) 
Już od 1 688,00 zł

VetFlo™
Tradycyjny parownik 
Już od 13 388,00 zł

MouseSTAT® Jr.
Ręczny pulsoksymetr dla myszy  
i szczurów 
Specjalna promocyjna cena: 
4 770,00 zł

Komory indukcyjne
Już od 428,00 zł

Zestawy do intubacji
Już od 3 038,00 zł

GenieTouch™
Pompa strzykawkowa z funkcją infuzji  
i aspiracji 
Specjalna promocyjna cena: 
4 000,00 zł

Niskoprofilowe maski

SurgiSuite
Platforma chirurgiczna 
Już od 1 328,00 zł

anestetyczne 
5 masek 401,00 zł

7 mm

10 mm

16 mm

25 mm

Innowacyjne produkty 
do Twoich badań

+ 48 61 861 60 04
info@animalab.eu
www.animalab.eu

Odwiedź kentscientific.com, aby znaleźć setki innowacyjnych produktów do Twoich badań.



SomnoSuite® PhysioSuite® RoVent® Jr.Ile zaoszczędzisz?

Parownik niskoprzepływowy  
Już od 22 388,00 zł*

• Zintegrowany elektroniczny parownik 
Automatyczne obliczenie szybkości przepływu 
na podstawie masy ciała zwierzęcia

• Wbudowany kompresor powietrza 
Wykorzystanie powietrza z pomieszczenia lub 
sprężonego gazu

• Szybkość przepływu od 25mL do 1L 
Mniejsze zużycie izofluranu

• Intuicyjne sterowanie za pomocą ekranu  
dotykowego 
Prosta obsługa

• Funkcja przepłukiwania komory indukcyjnej 
Minimalizacja narażenia personelu na działanie 
gazów anestetycznych

• Możliwość anestezji wielu zwierząt* 
Większa wydajność

*  Skontaktuj się z nami! Z przyjemnością zapoznamy 
się z Twoim protokołem badawczym, aby potwierdzić, 
że nasz system spełnia Twoje wymagania.

Moduły już od 17 888,00 zł  

SomnoSuite Tradycyjne systemy anestezjologiczne

*Dane referencyjne:  Czas: ponad 1 rok, 8 godzin dziennie. Zwierzę: mysz 
ok. 30g. Stężenie izofluranu: 2%. Podawanie gazu: 
maska anestetyczna.

Bezpieczniejszy dla Ciebie. 
Bezpieczniejszy dla Twoich zwierząt.

Mniej izofluranu

Mniej odpadowego gazu anestetycznego

vs

Izofluran

vs
Zużycie kanistrów 

z węglem aktywnym

* Oferta specjalna: przy zakupie SomnoSuite, PhysioSuite, RoVent Jr. lub CODA, moduł  
RightTemp do monitoringu i utrzymania temperatury ciała zwierząt otrzymasz BEZPŁATNIE.
Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Monitor parametrów fizjologicznych  
z funkcją grzania i modułami kontroli  
temperatury i wentylacji  
Już od 4 388,00 zł*

• Intuicyjne sterowanie za pomocą ekranu  
dotykowego 
Prosta obsługa

• Moduł pulsoksymetrii i HR 
Precyzyjny pomiar tętna do 900 bpm

• Moduł monitoringu temperatury  
z homeotermicznym kontrolerem temperatury 
Bezpieczne utrzymywanie temperatury ciała  
zwierzęcia

• Moduł zautomatyzowanej wentylacji 
Wentylacja zwierząt od 3g do 1250g

• Moduł EtCO2 i częstości oddechów 
Dostarcza jasny i precyzyjny kapnogram

Moduły już od 17 888,00 zł

Automatyczny respirator  
dla małych zwierząt  
Specjalna cena promocyjna 8078,00 zł*

• W pełni automatyczny z ekranem dotykowy 
Bezpieczna wentylacja korzystająca z ustawień 
obliczanych automatycznie na podstawie masy ciała 
zwierząt

• Wentylacja zwierząt od 3g do 1250g 
Idealny dla myszy, szczurów i małych zwierząt

• Wentylacja ograniczona objętością lub ciśnieniem 
Oszczędność powierzchni dzięki jednemu  
respiratorowi pracującemu w dwóch trybach  
wentylacji

• Moduł RightTemp® z funkcją grzania i kontroli  
temperatury  
Ogrzewanie i automatyczna regulacja temperatury 
ciała zwierzęcia

• Możliwość wentylacji wielu zwierząt* 
Większa wydajność

*  Skontaktuj się z nami! Z przyjemnością zapoznamy się 
z Twoim protokołem badawczym, aby potwierdzić, że nasz 
system spełnia Twoje wymagania.

CODA

Monitor nieinwazyjnego pomiaru  
ciśnienia krwi 
Już od 22 275,00 zł*

• Pomiar u przytomnych lub uśpionych zwierząt
• Myszy już od 8g, szczury aż do 950g
• Ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie oraz tętno 
• Rozkurczowe ciśnienie tętnicze zmierzone,  
nie obliczone

• Możliwość stosowania u zwierząt o ciemnym  
umaszczeniu np. myszy C57BL/6

• Kompatybilność z MRI

Monitor CODA 
1 zwierzę

System CODA dla 4 zwierząt  
Już od 35 708,00 zł*

Systemy wielostanowiskowe CODA
dla 2,4,6 lub 8 zwierząt (sieć, aż do 48 zwierząt)
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