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Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
ul. Sowia 13 B, 62-080 Tarnowo Podgórne

W hurtowniach weterynaryjnych
na terenie całego kraju

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie, powielanie bez zgody autora zabronione.Firma POLNET nie ponosi odpowiedzialności za zmiany lub błędy w publikacji.
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Inseminacja

Butelka do nasienia
Butelka z nakrętką.
Dostępne kolory nakrętek: czerwony, niebieski, zielony,
żółty oraz biały.
Nr kat. -12

Tuba do nasienia
Pojemność do 100 ml. Posiadają system łatwego otwierania.
Dostępne w trzech kolorach: czerwonym, zielonym
oraz niebieskim.
Nr kat. 50311

Saszetka
Saszetka podobnie jak butelka czy tuba służy jako pojemnik
w którym przechowuje się nasienie.
Nr kat. pk101

Kateter inseminacyjny dla loch z zatyczką
Posiada zatyczkę. Pojedynczo pakowany.
Nr kat. 5039

Kateter inseminacyjny dla loszek
Posiada zatyczkę.
Pojedynczo pakowany.
Nr kat. 5050

Kateter dla loch bez zatyczki
Nie posiada zatyczki.
Umożliwia łatwe i precyzyjne wprowadzenie nasienia
w drogi rodne samicy.
Pakowane pojedynczo.
Nr kat. 5038
6
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Żel sterylny
Przeznaczony do inseminacji. Pojemność 250 ml.
Nr kat. 340625

Kateter dla loch spiralny z zatyczką
Posiada specjalny kołnierz
zapobiegający cofaniu się
nasienia.
Pojedynczo pakowany.
Nr kat. 5039-3

Kateter do głębokiej inseminacji niebieski
Dwudziurkowy.
Pojedynczo pakowany.
Nr kat. 5039-4

Rozcieńczalnik BTS
Produkt pozwala na rozcieńczenie nasienia i utrzymanie jego
zdolności żywotnych przez 3 dni.
Nr kat.

Nazwa

BTS50

Rozcieńczlnik do nasienia BTS, 50 g

BTS250

Rozcieńczlnik do nasienia BTS, 250 g

Rozcieńczalnik KRONOS
Produkt pozwala na rozcieńczenie nasienia i utrzymanie jego
zdolności żywotnych przez 6 dni.
Nr kat.

Nazwa

KRO50

Rozcieńczlnik do nasienia KRONOS, 50 g

KRO250

Rozcieńczlnik do nasienia KRONOS, 250 g
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Worek w termos
20 x 40 mm.
Opakowanie zawiera 100 sztuk.
Nr kat. 291987

Worek do rozlewania nasienia
Posiadają „dziubek”.
Opakowanie zawiera 100 sztuk.
Pojemność 5 l.
Nr kat. 291990

Sączki do termosu
Średnica 24 cm.
Opakowanie zawiera 200 sztuk.
Nr kat. 2258

Woreczki w termos do nasienia z filtrem
Woreczki posiadają wymiar.
Pakowane po 100 sztuk.
Posiadają skalę do 2 litrów.
Nr kat. 291988

Termos do pobierania nasienia
Termos służy do pobrania nasienia. Wcześniej wyścielony jest
woreczkiem 20 x 40 cm oraz sączkiem/filtrem.
Nr kat. 340168
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Rękawice inseminacyjne
Zielone.
Opakowanie zawiera 100 sztuk.
Nr kat. 260685S

Rękawice z pętlą
Zielone.
Opakowanie zawiera 50 sztuk.
Nr kat. 260724S

Rękawice rektalne czerwone
Czerwone.
Opakowanie zawiera 100 sztuk.
Nr kat. 260690

9

POLnet_TRZODA_CHLEWNA_wet_10-2019.indd 9

01/06/2020 15:18

01

Inseminacja

Łącznik katetera
Łącznik służy do łatwiejszego połączenia katetera
z butelką bądź tubą.
Nr kat. 340219

Żel do rak i instrumentow weterynaryjnych
Pojemność 1000 ml.
Nr kat. 180545P

Fantom
Wykonany z grubego tworzywa PCV ułatwiającego
dezynfekcję i utrzymanie w czystości. Dwie nogi z
możliwością regulacji wysokości oraz kąta nachylenia.
Podstawa wykonana z grubej blachy, umożliwiająca
zamocowanie na stałe. Dwie podpórki na nogi knura
ułatwiające pobranie nasienia. Podstawa oraz nogi wykonane
ze stali ocynkowanej. Solidna budowa, umożliwiająca
długotrwałe użytkowanie.
Nr kat. ROL_fantom

Popręg do inseminacji
Popręg do inseminacji idealnie stymuluje
lochę przed kryciem.
Nr kat. POPRĘG

Strzykawko-próbówka
do pobierania krwi-surowica
7,5 ml z podwójnym kodem.
Nr kat. 100601
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Pipety automatyczne DISCOVERY PRO
Nr kat.

Nazwa

2240

Pipeta automatyczna 1-kanałowa, podziałka stała

2241

Pipeta automatyczna 1-kanałowa, regulowana

Przy zamówieniu proszę o podanie pojemności pipety.

Fotokolorymetr cyfrowy
Służy do oceny koncentracji nasienia.
Nr kat. C60700

Zlewka
Nr kat.

Nazwa

999381

Zlewka szklana, poj. 1 l

999382

Zlewka szklana, poj. 2 l

999383

Zlewka szklana, poj. 3 l

999385

Zlewka szklana, poj. 4 l

KAM1L

Zlewka plastikowa, poj. 1 l

KAM2L

Zlewka plastikowa, poj. 2 l

KAM3L

Zlewka plastikowa, poj. 3 l

12
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Pipety szklane
Pipety szklane występujące w rozmiarach 1 ml, 2 ml, 5 ml,
10 ml, 25 ml. Idealnie nadają się do wielokrotnego
odmierzania substancji badanej.
Nr kat. 2242

Końcówki do pipet
Niebieskie, żółte.
Pozwala na odmierzenie od 1 do 200 µl.
Opakowanie zawiera 250 sztuk.
Nr kat. 8500

Szkiełka podstawkowe
Niepolerowane. 76 x 26 mm.
Opakowanie zawiera 50 sztuk.
Nr kat. -290270

Szkiełka nakrywkowe
18 x 18 mm.
Opakowanie zawiera 100 sztuk.
Nr kat. 290284
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Mikroskop. Typ SME-F MONO
| powiększenie 40 x - 1600 x;
| uchwyt rewolwerowy 4-ro pozycyjny;
| nasadka monokularna;
| okulary CFWE 10 x ;
| obiektywy 4x, 10x, 40x, 100x;
| ogniskowanie koaksjalny mechanizm mikro-makro;
| stolik mechaniczny ;
| kondensor Abbego N.A. 1,25;
| oświetlenie halogenowe.
Nr kat. 91254-1

Mikroskop. Typ SME-F BINO
| powiększenie 40 x - 1600 x
| uchwyt rewolwerowy 4-ro pozycyjny
| nasadka binokularna
| okulary CFWE 10 x
| obiektywy 4x, 10x, 40x, 100x
| ogniskowanie koaksjalny mechanizm mikro-makro
| stolik mechaniczny
| kondensor Abbego N.A. 1,25
| oświetlenie halogenowe.
Nr kat. 91255-1

Mikroskop. Typ SME-F-TRINO
| powiększenie 40 x - 1600 x;
| uchwyt rewolwerowy 4-ro pozycyjny;
| nasadka trinokularna;
| okulary CFWE 10 x ;
| obiektywy 4x, 10x, 40x, 100x;
| ogniskowanie koaksjalny mechanizm mikro-makro;
| stolik mechaniczny;
| kondensor Abbego N.A. 1,25;
| oświetlenie halogenowe;
| możliwość dokupienia kamery.
Nr kat. 91252-1
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Lodówki do przechowywania nasienia
Nasze lodówki służące do przechowywania nasienia, zawierają najnowszej generacji procesory reagujące na zmianę
temperatury z dokładnością do 0,1 stopnia.
Wykonane są z wysokiej jakości materiałów na terenie EU.

MODEL IA-311

MODEL IA-314

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
Nr kat.

Pojemność
[l]

Wys.
[cm]

Szer.
[cm]

Dł.
[cm]

WYMIARY WEWNĘTRZNE
Wys.
[cm]

Szer.
[cm]

Dł.
[cm]

Pobór mocy
[W]

IA-311

70

56

52,5

58,5

42,5

46,5

34

144

IA-314

140

84,5

49,5

59

73

43,5

50

186

IA-316

600

189

77,7

69,5

166

65,5

58

280

16
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MODEL IA-316

Termoboksy do transportu nasienia

MODEL IA-324A
MODEL IA-322A
MODEL IA-320

Termoboksy służące do transportu nasienia zawierają
najnowszej generacji procesor służący do kontroli
temperatury. Należy pamiętać iż termoboksy nie służą do
przechowywania nasienia na fermie i mogą pracować
w trybie ciągłym nie dłużej jak 8h, po tym czasie musza
zostać wyłączone celem wychłodzenia systemu.

MODEL IA-335B

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

WYMIARY WEWNĘTRZNE

Nr kat.

Pojemność
[l]

Wys.
[cm]

Szer.
[cm]

Dł.
[cm]

Wys.
[cm]

Szer.
[cm]

Dł.
[cm]

IA-324A

14

328

303

450

260

201

300

IA-322A

21

420

303

450

352

198

288

IA-320

35

460

376

550

350

365

340

IA-335

40

445

360

580

374

271

305

IA-335B

110

555

500

790

465

400

500
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Łaźnie wodne stal nierdzewna

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

WYMIARY WEWNĘTRZNE

Wys.
[cm]

Szer.
[cm]

Dł.
[cm]

Wys.
[cm]

Szer.
[cm]

Dł.
[cm]

Pobór mocy
[W]

IA - 208 / 208D 5

240

330

180

150

300

150

600

IA - 212/212D

12

240

360

330

150

330

300

1200

IA - 214/214D

20

240

530

330

150

510

300

1600

IA - 217/217D

45

240

630

530

150

620

500

2500

IA - 218

50

360

890

500

200

740

400

2500

Nr kat.

Pojemność
[l]

Łaźnie wodne tworzywo sztuczne
| Pojemność 12 litrów z tacką ze stali nierdzewnej.
| Termostat elektroniczny, umożliwia podgrzanie wody
do temperatury 37 stopni C

18
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Iniekcja

Strzykawka automatyczna VET Art
z przestawnym koszyczkiem
i zestawem 3 nasadek
1 ml (0,1 ml do 1 ml dawkowanie co 0,1 ml)
2 ml (0,1 ml do 2 ml dawkowanie co 0,1 ml)
6 ml (0,5 ml do 6 ml dawkowanie co 0,5 ml)
Wykonane z materiałów medyczny o odporności chemicznej.
Materiały odporne na wysoką temperaturę do dezynfekcji.
Dokładne kontynuowanie dawkowania.
Quick-Fit do szybkiej wymiany butelek i do ochrony butelek.
Są bardzo łatwe do czyszczenia, można je zdemontować do
czyszczenia, sprężyny i zawory są wymienne.
Opcjonalnie z możliwością zamiany położenia koszyczka dla
lepszego wyważenia strzykawki i optymalnego widoku dyszy
do igły lub dyszy do użycia z większymi butelkami.
Nr kat. 110030903 – 1 ml
Nr kat. 110030904 – 2 ml
Nr kat. 110030905 – 6 ml

Strzykawka ECO MATIC
z uchwytem na butelkę
Strzykawka wykonana jest z tworzywa sztucznego na bazie
nylonu, natomiast głowica z metalu. Tego typu materiały
zapewniają niezwykłą trwałość i wytrzymałość produktu,
jednocześnie pozwalając na utrzymanie czystości i higieny na
najwyższym poziomie. Automatyczne dozowanie strzykawki
pozwala na wykonanie wielu szczepień bądź zastrzyków bez
męczenia rąk. Innowacyjny i nowoczesny kształt sprawiają,
że strzykawki ECO- MATIC są coraz częściej wybierane przez
hodowców i weterynarzy.
Nr kat. 113121 – 0,3 ml
Nr kat. 113127 – 0,5 ml
Nr kat. 113119 – 1 ml
Nr kat. 113122 – 2 ml
Nr kat. 113125 – 5 ml

20
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Strzykawka ECO MATIC z wężykiem
Nr kat. 113111 – 1 ml
Nr kat. 113112 – 2 ml
Nr kat. 113124 – 3 ml

Strzykawki jednorazowego użytku
B.BRAUN / op. 100 szt.
Nr kat. 112341M – 2 ml
Nr kat. 112342M – 5 ml
Nr kat. 112343M – 10 ml
Nr kat. 112344M – 20 ml
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Strzykawka automatyczna Socorex
Wykonana z materiałów najwyższej jakości. Zapewnia
dokładność dozowania oraz komfort pracy. Elementy
konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej. Luer. W zestawie
aplikator na butelkę. Dostępne również wersje z wężykiem
oraz strzykawki podwójne.
Nr kat.

Nazwa

110674

Strzykawka automatyczna Socorex, 0,5 ml

110675

Strzykawka automatyczna Socorex, 1 ml

110679

Strzykawka automatyczna Socorex, 2 ml

110680

Strzykawka automatyczna Socorex, 5 ml

110682

Strzykawka automatyczna Socorex, 10 ml

Zestaw wężykowy do Socorexa
Zestaw służy do zmiany systemu zaciągania leku ze
strzykawki . Przy butelkach większych niż 100 ml dwudrożną
igłą wkuwamy się w butelkę i lek pobieramy za pomocą
wężyka.
Nr kat. 110670

Zestaw naprawczy
do Socorex 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 5 ml
W sklad zestawu wchodzą:
2 kuleczki, 2 sprężynki oraz uszczelki.
Nr kat.

Nazwa

110671

Zestaw naprawczy do Socorex 0,5 ml

110676

Zestaw naprawczy do Socorex 1 ml

110684

Zestaw naprawczy do Socorex 2 ml

110685

Zestaw naprawczy do Socorex 5 ml

Cylinder do strzykawki Socorex
Szklany cylinder do strzykawek, posiada naniesioną skalę.
Nr kat.

Nazwa

110672

Cylinder do strzykawki Socorex , 0,5 ml

110677

Cylinder do strzykawki Socorex , 1 ml

110678

Cylinder do strzykawki Socorex , 2 ml

110681

Cylinder do strzykawki Socorex , 5 ml

110683

Cylinder do strzykawki Socorex , 10 ml

Dostępne także inne części, o które proszę pytać
przedstawiciela handlowego firmy POLnet
22
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Strzykawka Prima Tech
Nr kat.

Nazwa

344762

Strzykawka Prima Tech, z uchwytem na butelkę, poj. 2 ml

343413

Strzykawka Prima Tech, z uchwytem na butelkę, poj. 5 ml

Strzykawka Prima Tech
Nr kat.

Nazwa

350398

Strzykawka Prima Tech, z wężykiem i koszyczkiem, poj. 2 ml

350381

Strzykawka Prima Tech, z wężykiem i koszyczkiem, poj. 5 ml

23
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Strzykawka plastikowa
Strzykawka wykonana z trwałego materiału,
służy do wielokrotnego podania leku.
Nr kat.

Nazwa

112309

Strzykawka plastikowa, poj. 5 ml

112280

Strzykawka plastikowa, poj. 10 ml

112285

Strzykawka plastikowa, poj. 20 ml

Strzykawka Roux
W całości wykonana ze stali, szklany cylinder, luer lock.

Nr kat.

Nazwa

112615

Strzykawka Roux, poj. 10 ml

112635

Strzykawka Roux, poj. 30 ml

112655

Strzykawka Roux, poj. 50 ml

Wkładka szklana do strzykawki Roux
Pojemność: 30 lub 50 ml.
Nr kat.

Nazwa

112630

Wkładka szklana do strzykawki Roux, 10 ml

112740

Wkładka szklana do strzykawki Roux, 50 ml

112745

Wkładka szklana do strzykawki Roux, 30 ml

24
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Strzykawka ThaMa
Zakres dozowania: 0,1-2 ml, także 0,3-5ml.
Polecana w terapii trzody chlewnej i bydła. Przydatna w
szczepieniach ptaków. Doskonale aplikuje preparaty zarówno
na bazie wodnej jak i olejowej.
Umożliwia szybkie i precyzyjne dozowanie.
Nr kat.

Nazwa

AST213

Strzykawka ThaMa, 2 ml, z butelką

AST215A

Strzykawka ThaMa, 5 ml, z butelką

AST240

Strzykawka ThaMa, 2 ml, z wężykiem

AST005

Cylinder, 2 ml

AST006

Cylinder, 5 ml

AST002

Zestaw naprawczy, 2 ml

AST003

Zestaw naprawczy, 5 ml

AST001

Zestaw wężykowy

Igła jednorazowa
| ultra ostre ostrze zapewniające minimalny opór tkanki
skórnej i mięśni podczas wkłucia;
| silikonowa powłoka igły zmniejszająca do minimum opór
tkanek podczas wkłucia;
| ultra cienka ściana igły ułatwiająca podawanie płynów
o wysokiej lepkości;
| opakowanie zawiera 100 szt.
Nr kat.

Nazwa

121250P

Igła j.u. 0,45 x 16 mm op./100 szt.

121112P

Igła j.u. 0,5 x 25 mm op./100 szt.

121253P

Igła j.u. 0,6 x 25 mm op./100 szt.

121255P

Igła j.u. 0,7 x 40 mm op./100 szt.

121254P

Igły j.u 0,7 x 30 mm op./100 szt.

121256P

Igła j.u. 0,8 x 25 mm op./100 szt.

121258P

Igła j.u 0,8 x 40 mm op./100 szt.

121142P

Igła j.u. 0,9 x 25 mm op./100 szt.

121143P

Igły j.u 0,9 x 40 mm op./100 szt.

121260P

Igła j.u. 1,1 x 25 mm op./100 szt.

121262P

Igły j.u 1,1 x 40 mm op./100 szt.

121264P

Igła j.u 1,2 x 40 mm op./100 szt.

121266P

Igła j.u. 1,6 x 25 mm op./100 szt.

121268P

Igła j.u. 1,6 x 40 mm op./100 szt.

121269P

Igły j.u 1,8 x 40 mm op./100 szt.

121350P

Igła j.u. 2,1 x 40 mm op./100 szt.
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Igła
Luer. Opakowanie zawiera 12 szt. Igła wielorazowa,
cała metalowa.

Nr kat.

średnica [mm] x długość [mm]

120607H

0,80 x 10 mm

20Gx3/8 “

120602H

0,90 x 15 mm

20Gx5/8 “

120603H

1,00 x 10 mm

19Gx3/8“

120613H

1,00 x 15 mm

19Gx5/8“

120614H

1,00 x 20 mm

19Gx3/4“

120615H

1,00 x 25 mm

19Gx1“

120722H

1,20 x 15 mm

18Gx 5/8“

120624H

1,20 x 20 mm

18Gx 3/4“

120723H

1,20 x 25 mm

18Gx 1“

120721H

1,20 x 30 mm

18Gx11/4“

120622H

1,20 x 40 mm

18Gx11/2“

120735H

1,40 x 20 mm

17Gx 3/4“

120728H

1,40 x 25 mm

17Gx 1“

120729H

1,40 x 35 mm

17Gx13/8“

120743H

1,60 x 15 mm

16Gx 5/8“

120744H

1,60 x 25 mm

16Gx 1“

120742H

1,60 x 30 mm

16Gx11/4“

120745H

1,60 x 40 mm

16Gx11/2

120752H

1,80 x 25 mm

15Gx 1“

120753H

1,80 x 40 mm

15Gx11/2“

120755H

2,00 x 15 mm

14Gx 5/8“

120759H

2,00 x 20 mm

14Gx 3/4“

120763H

2,00 x 30 mm

14Gx11/4“

120824H

2,00 x 40 mm

14Gx11/2“

120826H

2,00 x 50 mm

14Gx13/8“
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Szycie
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Igły do szycia, 1/2 koła
Dostępne w rozmiarach od 1-15 oraz 000, 00, 0.
Wykonane z najlepszej stali, ostre, wytrzymałe.
Nr kat. 20710 – igły ostre

Nr kat. 20715 – igły obłe

Igła zakrzywiona, 3/8 koła
Dostępne w rozmiarach od 1-15 oraz 000, 00, 0.
Nr kat. 20700 – igły ostre

Nr kat. 20705 – igły obłe

Nici chirurgiczne z jedwabiu naturalnego
Nr kat.

Grubość

Rolka [m]

010-199

0000

50

010-290

000

50

010-392

00

50

010-494

0

50

010-596

1

50

010-698

2

50

010-790

3

50

010-891

4

50

010-993

5

50

010-098

6

50

010-190

7

50

Igłotrzymacz Mathieu Standard
14 cm, standard.
Nr kat. 151721S

17 cm, standard.
Nr kat. 151724S

Igłotrzymacz Mathieu Premium
• wykonany ze stali nierdzewnej;
• gwarancja jakości i trwałości;
• końcówki wolframowe.
Nr kat.

Opis

Długość

151721P

Igłotrzymacz MATHIEU

17 cm

151756P

Igłotrzymacz MATHIEU

20 cm
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i poganianie
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Przepędzanie i poganianie

Panel sortujący
Doskonały do prac w chlewni. Wykonany z lekkiego plastiku.
Bardzo łatwy do czyszczenia i dezynfekcji. Czerwony kolor
wywołuje szybszą reakcję zwierząt. Jedna osoba może
jednocześnie pracować z płytą przepędową i poganiaczem.
Ergonomiczne uchwyty ułatwiają przenoszenie.
Nr kat.

Nazwa

210006

Panel sortujący, 46 x 76 cm

210007

Panel sortujący, 96 x 76 cm

210008

Panel sortujący, 125 x 76 cm

Płyta przepędowa
Elastyczna płyta do przeganiania, sortowania i odgradzania
świń w różnym wieku. Wykonana z niełamliwego i bardzo
odpornego na zużycie tworzywa. Lekka. Zapewnia pracę
zgodną z wymogami dobrostanu zwierząt.
Nr kat.

Nazwa

Septor 1

Płyta przepędowa / 2000 x 650 x 3

Septor 2

Płyta przepędowa / 2000 x 750 x 3

Septor 3

Płyta przepędowa / 2000 x 850 x 3

Poganiacz elektryczny HAUPTNER
Solidny, łatwy w obsłudze. Zasilany dwiema bateriami
1.5 V (paluszki). Obudowa wykonana z tworzywa
o przedłużonej trwałości.
Nr kat. 6095000

Przedłużenie do poganiacza Hauptner
Nr kat. 06096000
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Poganiacz elektryczny Picador
Poganiacz elektryczny. Dobrze znosi pracę w wilgoci.
Do urządzenia możemy podłączyć plastikowe przedłużenie
o długości 750 mm (210021).
Zasilany dwoma bateriami 1.5 V.
Nr kat.

Nazwa

210020

Poganiacz elektryczny PICADOR

210021

Przedłużenie do poganiacza PICADOR, dł. 75 cm

Poganiacz elektryczny Robset
Solidna plastikowa konstrukcja.
Zasilanie 3 x R14.
Doskonale pracują w środowisku wilgotnym.
Nr kat.

Nazwa

Z13400

Poganiacz elektryczny Robset, dł. 70 cm

Z13210

Poganiacz elektryczny Robset, dł. 90 cm

Poganiacz elektryczny Magic Shot 1500
Nr kat. 01-2716

Poganiacz elektryczny akumulatorowy
Magic Shot 2500
Czerwony.

Nr kat. 01-2718

Ramię przedłużające do poganiaczy
Magic Shot
57 cm.

Nr kat. 01-2723
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Poganiacz wiosło
Część, którą poganiane są zwierzęta, wykonana jest z plastiku.
Znajdujący się w środku styropian powoduje wrażenie hałasu,
który niepokoi świnie. Nie pozostawia śladów na mięsie.
Nr kat. 1581-126027

Poganiacz klepak
Wykonany z plastiku. Podczas prawidłowego użycia,
lekkiego uderzenia wywołuje hałas o dużym natężeniu.
Długość 45 cm.
Nr kat. S9000

Poskrom z hakiem krótki
Długość – 25 cm
Nr kat. POSKROM

Poskramiacz dla świń z rączką
Model solidny,.
Długość 80 cm.
Trzon wykonany ze stali nierdzewnej.
W sprzedaży oferujemy linki wymienne (Nr kat. 210347).
Nr kat. 210346
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Pielęgnacja
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Wózek do transportu padliny
Solidna i trwała konstrukcja:
| podwozie – wykonane z bardzo wysokiej jakości stali
ocynkowanej
| wyposażony w cztery pompowane koła o średnicy 22 cm,
w tym dwa skrętne
| bardzo zwrotny – szerokość zaledwie 63 cm pozwala na
stosowanie nawet w najbardziej ciasnych przestrzeniach
| łatwy do czyszczenia
| odpowiedni dla zwierząt do 400 kg
Wyjątkowe korzyści:
| optymalna pod względem higienicznym utylizacja zwierząt
| łatwość ładowanie za pomocą ręcznej wyciągarki korbowej
| bardzo ergonomiczne użytkowanie
Nr kat. G.A.I-01129.00.00.000.A

Wózek do transportu padliny – mały
| odpowiedni dla zwierząt do 120 kg
| wytrzymała konstrukcja ze stali ocynkowanej
| wyposażony w kółka, które usprawniają transport padliny
| rozmiar wózka pozwala transportować padlinę zarówno
wewnątrz budynku między kojcami jak i poza budynkami
| ręczna wyciągarka pomaga umieścić martwe zwierzę na
wózku i obniża wysiłek farmera
Nr kat. 3004884
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Wózek pielęgnacyjny
Wózek pozwala na komfortową pracę przy pielęgnacji prosiąt.
Nr kat. 3409818A

Elektryczny aparat do obcinania ogonków
z transformatorem
Elektryczny obcinacz ogonków z transformatorem, gotowy do
pracy w czasie poniżej minuty, przystosowany do ciągłej pracy,
temperatura robocza ok. 750°C, 230V, 50/60Hz, moc 58 VA.
Nr kat. 02-0106
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Elektryczny obcinacz
i nóż do elektrycznego obcinacza ogonków
Nr kat.

Nazwa

903314

Elektryczny obcinacz ogonków

0903314

Nóż do elektrycznego obcinacza ogonków

Aparat do obcinania ogonków
Model gazowy. Do szybkiego i bezbolesnego obcinania ogonów
u prosiąt. Obcina ogon i kauteryzuje jednocześnie,
przez co ryzyko infekcji zredukowane jest do minimum.
Ekonomiczny - obcina ogony ponad 120 prosiętom przy
jednym napełnieniu. Kompletny zestaw zawiera jeden obcinacz
ogonków z wolnym nożem i jeden pojemnik, 200 ml gazu.
Nr kat. 210095

Gaz do obcinacza ogonków
Pojemność 300 ml.
Nr kat. 0904857

Wymienny nóż do obcinacza ogonków
Nr kat. 210100

Wymienna wkładka obcinacza
gazowego ogonków
Nr kat. 210102
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Oprawka skalpela No 4
Odpowiednia dla ostrzy
No 22, 23, 24.
Nr kat. 141110P

Ostrza skalpela
Odpowiednie do oprawki No 4.
Opakowanie zawiera 100 sztuk.
Nr kat.

Nazwa

141141A

Ostrza skalpela No 23

141182A

Ostrza skalpela No 24

Klamry do pępowiny
Nr kat. 142131

Stojak do kastracji prosiąt
Do zamontowania na ścianie
działowej w kojcu porodowym.
Higieniczny i łatwy do czyszczenia.
Nr kat. 1578-040202

Emaskulator
Kleszce do kastracji prosiąt i warchlaków wykonane ze stali
nierdzewnej. Specjalna konstrukcja ostrza tnącego miażdży
naczynia krwionośne i nasieniowody.
Nr kat. 200050P
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Kleszczyki do kastracji prosiąt
Długość 23 cm, wykonane ze stali nierdzewnej.
Zdecydowanie przyśpieszają kastrację w dużych stadach.
Poręczne w użyciu. Zawierają ostrze skalpela.
Nr kat. 240574

Alu spray
Środek dezynfekcyjny w spray’u.
Pojemność 250 ml.
Nr kat. 161060

Spray antyinfekcyjny Blue Spray / 400 ml
Spray koloryzujący do dezynfekcji powierzchni i instrumentów.
Skuteczny wobec bakterii, wirusów, patogenów grzybicy.
| widoczna i kompletna dezynfekcja;
| szerokie spektrum skuteczności;
| długotrwały efekt.
Opakowanie 400 ml.
Nr kat. 303001FA
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Pęta dla prosiąt
Pęta służą do wiązania nóżek, by chronić je przed
rozjeżdżaniem.
Nr kat. 0704323

Diamentowa głowica szlifująca
Głowica diamentowa do szlifierki do ząbków dla prosiąt.
Nr kat. 240562

Aluminiowa osłona
do kamienia szlifującego
Nr kat. 240571

Szlifierka do ząbków dla prosiąt DREMEL
4000 220V/175 W
Osłonięta diamentowa głowica robocza wykonuje
zabieg szybko i bez urazów dziąseł. Masa urządzenia
nie przekracza 800 g. Moc 175 W.
Nr kat. 240563

Kleszcze do obcinania ząbków dla prosiąt
Długość – 15 cm.
Nr kat. 240570 P
Długość – 13 cm.
Nr kat. 240566 P
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Miarka zoometryczna Rondo
Służy do mierzenia wagi ubitej trzody
i bydła. Automatyczne zwijanie do plastikowego opakowania
po naciśnięciu przycisku.
Nr kat. 240589

Spray anty agresyjny / 400 ml
Preparat służy do zabezpieczenia zwierząt przed
obgryzaniem ogonkow.
Nr kat. 303002FA

Stymulator rui – spray 250 ml
Preparat służy do stymulacji przed kryciem.
Dostępny także w pojemności 80 ml.
Nr kat. 4509922
Nr kat.

Nazwa

4509922

Stymulator rui – spray, 250 ml

241129

Stymulator rui – spray, 80 ml
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Promiennik biały POLnet
Moc 175 W. Grube szkło. Standardowy gwint żarówki
pozwala montować ją zarówno do dedykowanyh oprawek
promiennikowych (wydłużających ich żywotność)
jak i do standardowych oprawek. Gwarancja 1 rok.
Nr kat. HELPAR175WBia

Promiennik czerwony POLnet
Moc 175 W. Grube szkło. Standardowy gwint żarówki
pozwala montować ją zarówno do dedykowanyh oprawek
promiennikowych (wydłużających ich żywotność)
jak i do standardowych oprawek. Gwarancja 1 rok.
Nr kat. HELPAR175Wczerwony

Promiennik biały Interheat 175 W
Moc 175 W. Grube szkło. Specjalny system mocowania szkła
w gwincie nie pozwala na oderwanie się szkła z gwintu.
Gwarancja 1 rok.
Nr kat. Inter-175 W-biały
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Oprawa promiennika
Skutecznie ochrania żarówki
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Łatwa w montażu i obsłudze.
Oprawa posiada zaczep umożliwiający zawieszenie jej
na łańcuszku. Klosz wykonany ze stali nierdzewnej zapewnia
łatwość utrzymania higieny.
Z oprawy wyprowadzony jest kabel zasilający
o długości 2,5m.
Prezentowany model dodatkowo wyposażony jest
w przełącznik zmniejszający pobieraną moc o 50%.
Nr kat. OLK-OPR S-281

Lampa owadobójcza rażąca 2 x 15W
| lampa rażąca w obudowie z aluminium;
| w zestawie 2 świetlówki 15 W;
| zasięg: 75 m²;
| długość: 52,5 cm;
| szerokość: 10,5 cm;
| wysokość: 32 cm.
Nr kat. -13-LER30

Lampa owadobójcza HALLEY 2138-S
| insekty zabijane są impulsem elektrycznym bez użycia
substancji chemicznych;
| obudowa wykonana z aluminium;
| napięcie: 4000 V;
| moc: 2 x 15 W;
| max. zasięg: 150 m2;
| wymiary: 51 x 39 x 12 cm.
Nr kat. 12-0080
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Rękawice winylowe
Bezpudrowe.
Opakowanie zawiera 100 sztuk.
(VAT 8%)
Nr kat.

Nazwa

260792 P

Rękawice winylowe, bezpudrowe, rozmiar M

260793 P

Rękawice winylowe, bezpudrowe, rozmiar L

260795 P

Rękawice winylowe, bezpudrowe, rozmiar XL

Rękawice lateksowe
| rękawice zawierają w składzie lateks;
| jednorazowego użytku;
| najwyższa jakość wykonania;
| elastyczne;
| wytrzymałe na rozciąganie;
| lekko pudrowane.
| 100 sztuk w opakowaniu;
| praktyczne opakowanie.
Nr kat.

Nazwa

260801 P

Rękawice lateksowe, małe

260802 P

Rękawice lateksowe, średnie

260803 P

Rękawice lateksowe, duże

260805 P

Rękawice lateksowe, bardzo duże

Rękawice nitrylowe
| rękawice zawierają w składzie nitryl;
| rękawice o zabarwieniu niebieskim;
| jednorazowego użytku;
| najwyższa jakość wykonania;
| lekko elastyczne;
| wytrzymałe na rozciąganie;
| lekko pudrowane;
| 100 sztuk w opakowaniu;
| praktyczne opakowanie.
Nr kat.

Nazwa

260681_N

Rękawice nitrylowe, rozmiar M

260682_N

Rękawice nitrylowe, rozmiar L

260683_N

Rękawice nitrylowe, rozmiar XL
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Elektroniczna stacja pogody
| wyświetla wewnętrzną temperaturę oraz wilgotność
powietrza;
| możliwość pomiaru w stopniach Celsjusza lub stopniach
Fahrenheita;
| wyświetla czas, posiada funkcję budzika z drzemką;
| wyświetla datę, kalendarz oraz dni tygodnia;
| wyświetla graficzną stację pogody;
| wyświetla fazy księżyca;
| wyświetla zapamiętane wartości minimalne i maksymalne
temperatury i wilgotności;
| zakres pomiaru: 0°C-50°C (32,0°F-122,0°F);
| dokładność pomiaru: ± 1°C (2°F).
Nr kat. 78-1010

Termometr MINI-MAX
| bezrtęciowy;
| plastikowa obudowa;
| wskazuje minimalną i maksymalną temperaturę; powietrza
w pomieszczeniu.
Nr kat. 10-5105
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USG Kaixin MSU1
USG MSU1 został zaprojektowany w ten sposób, by umożliwić
jak najwygodniejsze badanie pacjenta. Posiada możliwość
mocowania aparatu na przedramieniu, jest lekki
(około 1 kg), prosty w obsłudze ,łatwy do utrzymania
i noszenia.
Posiada 4 rodzaje sposobów mocowania: nadgarstek,
mocowanie na szyję ,wiszącą torbę zabezpieczającą przed
promieniami słonecznymi oraz statyw na biurko.
| 5.7” wysokiej rozdzielczości kolorowy LCD, wysoka jasność,
świetny kontrast;
| pomiary OB, EDD oraz GA dla bydła, koni, owiec, psów, kotów,
kóz, świń oraz lam;
| Dostępne języki: Chiński/Angielski;
| 5 poziomów regulacji głębokości z max. 200 mm;
| Tryb skanowania: B, 2B, 4B, B/M, M;
| Zapis obrazu: 100 klatek pamięci stałej;
| 8 kolorów obrazu (włącz.B/W);
| Port USB o wysokiej przepustowości wspomagające dysk U;
| Podwójny moduł TV wyjście: P A L / N T S C, połączenie do
drukarki oraz okularów;
| Opcjonalnie myszka;
| Możliwość zamrażania obrazu;
| Wodoodporny, kurzoodporny ekran.
Nr kat. KAIXIN 2

USG KAIXIN 5200 V
Wiele praktycznych funkcji:
| Tryby skanowania: B, 2B, 4B,B/M, M;
| Pełny zakres obrazu z ośmioma poziomami regulacji
głębokości;
| Zakres dynamiki: 27-90 dB, regulacja wizualna;
| Funkcja lokalnego powiększenia;
| Zapis obrazu: 100 klatek pamięci stałej bez utraty obrazu
gdy aparat jest wyłączony;
| Pętla filmowa: 256 klatki;
| Port USB-A o wysokiej przepustowości: obsługuje pamięć
flash o dużej pojemności i myszkę;
| Port USB-B o wysokiej przepustowości: służy do przesyłania
obrazów do komputera (opcjonalnie do Case Report
Processing Software).
Profesjonalne oprogramowanie dla weterynarii:
| Standardowe pomiary: odległość, obwód, powierzchnia,
objętość, itp.;
| Pomiary OB: bydła, koni, owiec, psów, kotów, kóz, lam,
tydzień ciąży oraz oczekiwany termin porodu;
| Pomiary kardiologiczne: głębokość, nachylenie, tętno, cykl.
Nr kat. KAIXIN 1
46
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Ultrasonograf
Najlepszy na rynku detektor ciąży trzody chlewnej:
| diagnozuje ciążę już od 19 dnia trwania;
| trwały, w całości można go czyścić;
| prosty w użyciu;
| aparat przenośny;
| bateria zapewnia 5 godzin ciągłej pracy;
| 2 lata gwarancji;
Obudowa wykonana z aluminium. Całość (aparat + baterie)
waży tylko 1 kg.
Nr kat. 241131
Dostępne wiele innych typów, o które proszę pytać
przedstawiciela handlowego.

Żel do USG
Doskonały do wszelkiego typu ultrasonografów.
Pojemność 500 ml. Dostępny także w pojemności 5 l.
Nr kat.

Nazwa

290323

Żel do USG, poj. 500 ml

290325

Żel do USG, 5 kg
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Panele ważące
| 2 aluminiowe panele ważące;
| zawierają duży i jasny wyświetlacz,
zintegrowany z akumulatorem;
| specjalnie dostosowana elektronika,
przeznaczona do ważenia ruchliwych zwierząt;
| automatyczne tarowanie;
| zakres ważenia: do 1000 kg.
Nr kat.

Długość panelu

WAW054

54 cm

WAW080

80 cm

Aparat do wykrywania ciąży
DOPPLER UNITRON
Wykrywacz ciąży u loch DOPPLER działa w oparciu
o wykorzystanie efektu Dopplera i jest rezultatem
wieloletniego doświadczenia producenta w tym
zakresie. Uzyskano najbardziej optymalny kompromis
pomiędzy czułością aparatu, a niewrażliwością
na zewnętrzne hałasy spowodowane poruszaniem się
lochy. Aparatem możemy badać ciążę już od 18 dnia
po pokryciu, słyszymy wtedy odgłosy przepływu krwi
w tętnicy macicznej. Od około 32 dnia po pokryciu
można słyszeć odgłos tętna z pępowiny. W 40 dniu
słyszymy już odgłosy pracy serca płodów. Wszystko
to można usłyszeć odtwarzając załączoną kasetę
instruktażową. Oprócz diagnozowania poszczególnych
etapów ciąży Doppler może mieć zastosowanie dla
stwierdzenia obecności martwych płodów w przebiegu
różnych chorób np. parwowiroza. Podczas porodów
możemy monitorować obecność żywych jeszcze
płodów. Bezbłędność, prostota i łatwość w użyciu jest
podstawową cechą tego aparatu.
Nr kat. 6020
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Panele ważące
| 2 wysokiej jakości stalowe panele ważące;
| zawierają duży i jasny wyświetlacz,
zintegrowany z akumulatorem;
| specjalnie dostosowana elektronika,
przeznaczona do ważenia ruchliwych zwierząt;
| automatyczne tarowanie;
| zakres ważenia: do 2500 kg.
Nr kat.

Długość panelu

WAW100

100 cm

WAW145

145 cm

WAW190

190 cm

Waga jezdna platformowa , aluminiowa
WAS oraz WAF. Mobilne wagi dla prosiąt, aluminiowa konstrukcja. 3 lata gwarancji na kojec.
Nr kat. WAF
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Waga platformowa aluminiowa
Zaletą wysokiej jakości wagi jest bardzo prosta i przejrzysta obsługa. Zastosowanie prostych i inteligentnych rozwiązań
redukuje stres do minimum. Inteligentna technologia wychodzi naprzeciw najwyższym wymaganiom. Ważenie staje się
przyjemnością.
Waga jest dostarczana w formie wstępnie zmontowanej. Samodzielnie należy zamontować jedynie panele boczne i drzwi.

• WYSOKA JAKOŚĆ
• SOLIDNA ALUMINIOWA
KONSTRUKCJA
• INTELIGENTNA TECHNOLOGIA

Dane techniczne:
| 4 wodoodporne stalowe belki o maksymalnym
udźwigu 4500 kg;
| kable umieszczone wewnątrz stalowych belek, chronione
przed gryzoniami;
| panele boczne wykonane z PVC o grubości 40 mm,
zakończone profilem;
| 8 cm obniżony próg ułatwia zwierzętom wejście na wagę;
| nie wymaga montowania wagi do podłoża;
| dzięki gładkiej powierzchni jest łatwa w czyszczeniu;
| antypoślizgowa podłoga wykonana z płyty aluminiowej;
| przejrzysty, czytelny wyświetlacz
(na zamówienie – z wyjściem do komputera i drukarki);
| drzwi wejściowe otwierane za pomocą zdalnego pedału;
| zintegrowana bateria w przypadku braku prądu;
| funkcja zamykania w przypadku ruchliwych zwierząt;
| automatyczne tarowanie.

Nr kat.

Wymiary (długość x szerokość)

WAST120200

1,20 x 2,00 m

WAST120250

1,20 x 2,50 m

WAST120300

1,20 x 3,00 m

WAST120350

1,20 x 3,50 m

WAST120400

1,20 x 4,00 m

WAST145250

1,45 x 2,50 m

WAST145300

1,45 x 3,00 m

WAST145350

1,45 x 3,50 m

WAST145400

1,45 x 4,00 m

WAST145450

1,45 x 1,45 m

WAST145500

1,45 x 5,00 m

WAST176300

1,76 x 3,00 m

WAST176350

1,76 x 3,50 m

WAST176400

1,76 x 4,00 m
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Polana V3 – środek do dezynfekcji
WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZE
Posiada szerokie spektrum działania dezynfekcyjnego:
skutecznie niszczy bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne,
grzyby.
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Łatwo miesza się z wodą w dowolnych proporcjach.
Roztwory robocze środka nie wykazują właściwości korozyjnych,
nie są agresywne w stosunku do metali, szkła, ceramiki, tworzyw
sztucznych, gumy, drewna.
SKŁAD
Formaldehyd, glutaral, czwartorzędowe związki amoniowe.
SPOSÓB UŻYCIA
Dezynfekcję prowadzi się poprzez rozpylenie środka na
powierzchni obiektu i wyposażeniu technologicznym
z wyłączeniem inwentarza, produktów i wyrobów gotowych.
Po zakończeniu procesu dezynfekcji, w pomieszczeniach
inwentarskich przez wprowadzeniem zwierząt należy
wywietrzyć pomieszczenie( otworzyć okna, drzwi, włączyć
wentylatory).
Roztwory robocze przygotowuje się przed dodanie
odpowiedniej ilości środka Polana do odmierzonej ilości wody.
DEZYNFEKCJE NA POWIERZCHNIACH GŁADKICH
(np. metale, glazura, tworzywa sztuczne, ściany pokryte farbami
zmywalnymi itp.)
Przeprowadzić roztworem o stężeniu 1%. Stosować 1 litr
roztworu na 3-4 m2 powierzchni.
Przed spryskaniem roztworem powierzchnia powinna być
wcześniej umyta z użyciem środków powierzchniowo czynnych.
DEZYNFEKCJA NA POWIERZCHNIACH POROWATYCH
(np. beton, ściany nie pokryte farbami zmywalnymi ,itp.)
Przeprowadzić roztworem o stężeniu 1 %. Stosować 1 litr
roztworu na 3-4 m2 powierzchni.
Przed spryskaniem roztworem powierzchnia powinna być
wcześniej umyta z użyciem środków powierzchniowo czynnych.
MATY I WANNY DEZYNFEKCYJNE
Stosuje się roztwór o stężeniu 1 %. Wymiana płynu 1-2 razy
w tygodniu, w zależności od stanu zanieczyszczenia.
DEZYNFEKCJA POWIETRZA
Preparat rozpylać w stężeniu 1 % w postaci aerozolu. Stosować
1,5-2 litrów środka na 1000 m3 kubatury.
Dostępne opakowania: 1 kg, 5 kg, 25 kg.

Polana jest przeznaczona do dezynfekcji:
| pomieszczeń inwentarskich dla zwierząt
i znajdującego się w nich wyposażenia;
| obiektów ogrodniczych tj. pieczarkarnie, szklarnie;
| obiektów weterynaryjnych;
| środków służących do przewożenia zwierząt;
| obiektów otwartych, tj rampy załadowcze
i wyładowcze, miejsca przetrzymywania zwierząt
przed ubojem , wystawy, targi itp.;
| pomieszczeń dla zwierząt oraz ich wyposażenia
w ogrodach zoologicznych;
| mat i basenów w śluzach sanitarnych.

Nr kat.

Nazwa

Polana V3 1 k

Polana V3, 1 kg

Polana V3 5 k

Polana V3, 5 kg

Polana V3 25 k

Polana V3, 25 kg
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Revifit
REWOLUCJA W WALCE Z DYZENTERIĄ!
Revifit jest wysokokoncentryczną mieszanką związków
energetycznych, elektrolitów oraz cynku towarzyszącą
nowoczesnej hodowli. Kompensuje deficyt minerałów
i glukozy towarzyszący biegunce. Jego aktywne komponenty
skutecznie chronią i regenerują komórki nabłonka jelit.
Dozowany w wodzie do picia,
płynnej karmie działa szybko i skutecznie
Nie wymaga karencji
SKŁAD
Eucalyptus globul, Silybium Marianus, Echinacea purpurea,
Plantago lancelotta, Agnus castus, Polygala amara, Kwas
cytrynowy, Chelat Cynku, Kwas mlekowy
WŁAŚCIWOŚCI
Revifit pomaga w odbudowaniu naturalnie flory jelitowej po
długim stosowaniu antybiotyków
lub przewlekłej biegunce. Pomaga również oczyścić przewód
pokarmowy z substancji toksycznych produkowanych przez
bakterie

STOP

BIEGUNCE
REVIFIT

ZALETY PREPARATU
| jest świetnym promotorem wzrostu
| neutralizuje toksyny powstające w przewodzie
pokarmowym, nerkach i wątrobie
| stymuluje i poprawia funkcjonowanie wątroby
| zabezpiecza zwierzęta przed wystąpieniem biegunki
| poprawia naturalną pracę jelit
| obniża pH w przewodzie pokarmowym
DAWKOWANIE
ZAPOBIEGANIE
Podawać 150 ml na 1000 litrów wody przez 14 dni, gdy
sytuacja jest stabilna podawać 150 ml Revifit
na 1000 litrów wody
w cyklach tygodniowych (tydzień TAK – tydzień NIE)

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BIEGUNKI
400 ml na 1000 litrów wody przez 5 dni, później zmniejszamy
do dawki zapobiegawczej

Nr kat.

Nazwa

0101L

Revifit 10 l, płyn

0101-10KG

Revifit 10 kg, proszek

0101-25KG

Revifit 25 kg, proszek

53

POLnet_TRZODA_CHLEWNA_wet_10-2019.indd 53

01/06/2020 15:18

09

Chemia i bioasekuracja

POLsan
PREPARAT DO SUCHEJ DEZYNFEKCJI!
Wykazuje działanie:
| bakteriobójcze
| grzybobójcze
| larwobójcze
| obniża

poziom amoniaku i poprawia mikroklimat
w pomieszczeniach gospodarczych
| ogranicza wilgotność ściółki
Polsan jest preparatem przeznaczonym do suchej dezynfekcji
ściółki w obecności zwierząt.
Utrzymuje korzystne warunki sanitarne.
WYKAZUJE DZIAŁANIE:
| bakteriobójcze
| grzybobójcze
| larwobójcze
| obniża poziom amoniaku i poprawia mikroklimat
w pomieszczeniach gospodarczych
| ogranicza wilgotność ściółki

WŁAŚCIWOŚCI
Polsan wykazuje działanie dezynfekcyjne, dezynsekcyjne.
Likwiduje bakterie, wirusy, grzyby lub hamuje ich rozwój, obniża
pH oraz poziom amoniaku podnosząc odporność
na choroby i powodując lepsze wykorzystanie pasz.
Preparat może być stosowany w obecności zwierząt oraz
przeznaczony jest dla wszystkich gatunków zwierząt.

WSKAZANIA
Na porodówkach, odchowalniach warchlaków. W oborach krów
mlecznych w celu zapobiegania chorobom wymion i racic.
Na kurnikach, indycznikach i przy produkcji gęsi zapobieganie
salmonellozie, kolibakteriozie, aspergilozie. W stajniach,
i wszędzie tam w produkcji zwierzęcej, gdzie trudno utrzymać
dobre warunki sanitarne oraz poprawić mikroklimat.

SPOSÓB UŻYCIA
Polsan stosuje się w formie proszku rozsypując go na
powierzchni produkcyjnej, niezależnie od rodzaju podłoża
(ściółka, beton, ruszty i inne), w ilości: 50 g/m2 przez kolejne trzy
dni i następnie co 7 dni przez cały cykl produkcyjny.
Nr kat. 1401
54
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POLmiedź
Chelaty miedzi wspomagają terapię chorób przewodu
pokarmowego o podłożu bakteryjnym, wirusowym,
niedoborowym. Są niezastąpione szczególnie w końcowym
okresie tuczu, ich stosowanie nie wymaga karencji!
Zadawanie w wodzie pitnej zwiększa skuteczność ich
działania, pozwala zmniejszyć dawkę terapeutyczną. Można
je stosować również w karmie płynnej.
Opakowanie zawiera 10 litrów preparatu.
Nr kat. 3110

Hydrocare
NIEZAWODNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY SYSTEMY POJENIA!
Czyści i dezynfekuje. Efektywny i wydajny.
Usuwa zanieczyszczenia organiczne. Bezpieczny dla ludzi,
zwierząt i urządzeń. Może być stosowany w obecności
zwierząt. Dostępny wyłącznie w firmie POLnet!
Opakowanie zawiera 10 litrów preparatu.
Nr kat. 2010

Mata dezynfekcyjna
Maty dezynfekcyjne typ FAT wykonane są na zewnątrz z
bardzo trwałego poliestru odpornego na ścieranie i działanie
niskich i wysokich temperatur. Wewnątrz znajduje się wkład
z pianki polipropylenowej o grubości 4 cm. Wkład znajduje
się w nieprzepuszczalnym korytku, z którego można go
wyjąć celem oczyszczenia lub wymiany. Mata nie jest na
stałe przytwierdzona do podłoża, dzięki czemu stanowi
samodzielne stanowisko dezynfekcyjne.
Nr kat.

Nazwa

63079099

Mata dezynfekcyjna 60 x 90 x 4, dla rolnictwa

63079098

Mata dezynfekcyjna 180 x 90 x 4, dla rolnictwa

Dostępne także maty większe,
wjazdowe oraz bramki dezynfekcyjne
55
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Buty jednorazowe długie z gumką
| solidne i wytrzymałe;
| można je zakładać na obuwie gumowe;
| wysokość 50 cm;
| opakowanie: 50 szt.
Nr kat.: 260649

Ochraniacze na buty
Kolor – niebieski. Krótkie, foliowe.
Posiadają stabilizującą gumkę.
Opakowanie zawiera 100 sztuk.
Nr kat. 260006-P
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Kombinezon wielorazowy TYVEK CLASSIC
| 3-częściowy kaptur;
| gumka dopasowująca kaptur do twarzy;
| szwy wykonane na zewnątrz kombinezonu;
| elastyczne mankiety rękawów i nogawek;
| zamek błyskawiczny z patką ochronną;
| 3-częściowy klin łączący nogawki.
Nr kat.: 49012

Kombinezon jednorazowy
| wykonany z flizeliny;
| ze ściągaczami na rękawach i nogawkach;
| zapinany na zamek błyskawiczny;
| kolor: zielony;
| opakowanie: 1 szt.
Nr kat.

Nazwa

260612_P

Kombinezon jednorazowy, rozmiar L

260613_P

Kombinezon jednorazowy, rozmiar XL

260614_P

Kombinezon jednorazowy, rozmiar XXL
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KOLBA środek na muchy / 500 ml
Gotowy do użycia środek przeznaczony do zwalczania much.
Stosować poprzez malowanie bądź opryskiwanie powierzchni
w pomieszczeniach typu obory, stajnie, chlewnie i inne budynki
inwentarskie.
Natychmiastowe działanie na owady.
Okres działania: od 6 do 8 tygodni.
Stosować bezpośrednio na czystych powierzchniach nie
absorbujących środka,takich jak: ściany, filary, ramy okienne,
rury przewodzące mleko i inne miejsca, na których siadają
muchy lub na kartonowych tablicach pokrytych preparatem
rozwieszonych w pomieszczeniu.
Środek można stosować w pobliżu zwierząt, jednak tylko w
miejscach, które są poza ich zasięgiem.
Opakowanie 500 ml wystarcza na pomieszczenie o
powierzchni do 200 m2.
Nr kat. 12-0124

Środek na Muchy LD 100 Contact B
Preparat owadobojczy w formie płynnej zawiesiny do
sporządzania roztworu wodnego, oprysku lub malowania.
Przeznaczony do zwalczania much w pomieszczeniach dla
zwierząt, fermach, gospodarstwach rolnych, magazynach,
stajniach, oborach.
Pojemność 500 ml.
Nr kat. LD_100_CONTACT

Fumagri OPP
Bakteriobójcza i grzybobójcza świeca dymna do dezynfekcji
powietrza oraz powierzchni pomieszczeń np. dezynfekcja
silosów, końcowa dezynfekcja budynków inwentarskich. Wysoka
skuteczność przeciw pleśniom i bakteriom (aspergiloza,
salmonella). Optymalna dezynfekcja poprzez równomierne
rozprzestrzenienie dymu. Praktyczny i łatwy w zastosowaniu
bez konieczności użycia dodatkowych urządzeń. Stosować
bez obecności zwierząt i człowieka, gdyż dym podrażnia
drogi oddechowe. Różne pojemności puszek w zależności od
wielkości pomieszczeń: 25 m3, 150 m3, 500 m3, 1250 m3.
Nr kat.

Nazwa

FUM_1

Fumagrar OPP, 25 m3

FUM_5

Fumagrar OPP, 150 m3

FUM_7

Fumagrar OPP, 500 m3

FUM_6

Fumagrar OPP, 1250 m3
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Mydło N50 zapach 5kg
Ręczne i mechaniczne mycie i odtłuszczanie urządzeń,
pojemników, ścian, posadzek w gospodarstwie domowym.
Właściwości:
| doskonale usuwa wszelkie białko i tłuszcze pochodzenia
roślinnego i zwierzęcego;
| zmiękcza wodę;
| środek nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych,
szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy.
Nr kat. 2030

AGITA środek na muchy
|
|
|
|
|

 rzeznaczony do zwalczania much, prusaków i pcheł;
p
do malowania lub spryskiwania powierzchni;
po zastosowaniu preparat działa 6-8 tygodni;
substancja czynna: thiametoksam 10%;
opakowanie: 100 g oraz 400 g.

SPOSÓB UŻYCIA:
Przy spryskiwaniu:
Rozpuścić 100 g preparatu w 0,8 l letniej wody. Otrzymany roztwór
wystarcza na pomieszczenie o powierzchni 20 m². Bezpośredniemu
opryskowi należy poddać ok. 30% w/w powierzchni.
Przy malowaniu:
Rozpuścić 100 g preparatu w 80 ml letniej wody. Otrzymany
roztwór wystarcza na pomieszczenie o powierzchni 40 m².
Bezpośredniemu opryskowi należy poddać
ok. 30% w/w powierzchni.
Nr kat.

Opakowanie

-40.5016

100 g

-40.5017

400 g

Penta 250 FS
| p
 reparat owadobójczy w postaci zawiesinowego koncentratu do
rozcieńczania wodą;
| zwalcza: prusaki, karaluchy, pluskwy, mrówki, mrówki faraona,
rybiki cukrowe, muchy, komary i mole
w pomieszczeniach mieszkalnych i budynkach inwentarskich;
| po zastosowaniu preparat działa przez 2-3 miesiące;
| substancja czynna: imidakloprid 20%, alfacypermetryna 5%;
| opakowanie: 50 ml.
SPOSÓB UŻYCIA:
Stosować 1% ciecz roboczą (50 ml rozcieńczyć wodą do 5 l).
1 litr cieczy roboczej wystarcza na 20 m² powierzchni.

NOWOCZESNY PREPARAT
OWADOBÓJCZY

Nr kat. -40.00-5007
59
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ASCYP 10 WP
| preparat owadobójczy w postaci proszku do sporządzania
zawiesiny wodnej;
| zwalcza: prusaki, karaluchy, pluskwy, mrówki, mrówki faraona,
rybiki cukrowe, muchy, komary i mole w pomieszczeniach
mieszkalnych i budynkach inwentarskich;
| substancja czynna: cypermetryna 10%;
| opakowanie: saszetka 25 g.
SPOSÓB UŻYCIA:
Owady biegające:
Zawartość torebki 25 g rozpuścić w 2,5 l wody w przypadku
bardzo dużego zarobaczenia, a w 5 l wody przy mniejszym
stopniu intestacji. Opryskiwać wokół listew podłogowych, drzwi,
wnętrz szaf, wokół przewodów wentylacji, szpary, szczeliny, w
których gnieżdżą się owady.
Owady latające:
Zawartość torebki 25 g rozpuścić w 5 l wody. Dokładnie
opryskiwać powierzchnie sufitów, przy oknach oraz inne, na
których siadają owady. Zawartość wystarczy do oprysku
100 – 150 m2.
Nr kat. ASCYP_25G

POLCYP 5 WP
| p
 reparat owadobójczy w postaci proszku do sporządzania
zawiesiny wodnej;
| zwalcza: prusaki, karaluchy, pluskwy, mrówki, mrówki faraona,
rybiki cukrowe, muchy, komary i mole
w pomieszczeniach mieszkalnych i budynkach inwentarskich;
| substancja czynna: polcypermetryna 5%;
| opakowanie: saszetka 25 g.
SPOSÓB UŻYCIA:
Owady biegające:
Zawartość torebki 25 g rozpuścić w 2,5 l wody. Opryskiwać
preparatem miejsca gnieżdżenia się owadów: wszelkie szpary
i szczeliny, naroża ścian, listwy podłogowe, powierzchnie wokół
drzwi, okolice rur kanalizacyjnych i C.O., powierzchnie pod
zlewozmywakiem itp.
Owady latające:
Przy małej ilości owadów przygotować 0,5% ciecz roboczą
– zawartość torebki 25 g preparatu rozprowadzić w 5 litrach
wody i dokładnie wymieszać. Opryskiwać preparatem
nasłonecznione powierzchnie ścian, ramy okienne, futryny
drzwiowe, sufity w pobliżu lamp; komary – opryskiwać
powierzchnie, na których najczęściej siadają owady, miejsca
ciemne, spokojne, zakamarki i naroża ścian.
Nr kat. POLCYP_25G
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Ratimor trutka granulat
| p
 reparat w formie granulatu;
| przeznaczony do zwalczania szczurów i myszy
w pomieszczeniach zamkniętych;
| zwalczanie szczurów: 100-150 g co 5-10 m;
| zwalczanie myszy: 20-30 g co 2-5 m;
| pojemność: 250 g.
Nr kat. 12-0051

Ratimor kostka woskowa
|
|
|
|
|
|
|

 reparat w formie kostek;
p
przeznaczony do zwalczania szczurów i myszy;
do wykładania na zewnątrz, po umieszczeniu w karmnikach;
odporny na czynniki atmosferyczne;
zwalczanie szczurów: 100-150 g co 5-10 m;
zwalczanie myszy: 20-30 g co 2-5 m;
pojemność: 250 g.

Nr kat. 12-0058

Ratimor trutka miękka
|
|
|
|
|
|

 reparat w formie pasty w saszetkach;
p
przeznaczony do zwalczania szczurów i myszy;
do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych;
zwalczanie szczurów: 100-150 g (tj. 10-15 saszetek) co 5-10 m;
zwalczanie myszy: 20-30 g (tj. 2-3 saszetki) co 2-5 m;
gryzonie zaczynają padać już po 4-5 dniach.

Nr kat.

Pojemność

12-0052

125 g

12-0054

500 g

Karmnik na myszy i szczury
| w
 ykonany z czarnego, trwałego plastiku;
| przeznaczony do wykładania preparatów deratyzacyjnych;
| wyposażony w otwory i przegrody sprzyjające
penetracji gryzoni;
| odporny na warunki atmosferyczne;
| do umieszczania wewnątrz i na zewnątrz budynków;
Nr kat.

Wymiary [cm]

Rodzaj gryzonia

-40.00-5012

11 x 8 x 4

Myszy

-40.00-5011

39 x 9 x 8

Szczury
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Rat Killer Perfekt Granulat
| p
 reparat do zwalczania szczurów i myszy w formie różowego
granulatu;
| do wykładania w pobliżu kryjówek i na drogach przebiegu
gryzoni;
| zwalczanie szczurów: 30-60 g co 5-10 m;
| zwalczanie myszy: 15-20 g co 2-5 m.
Nr kat.

Pojemność

-42.C2513

90 g

-42.4

250 g

Rat Killer Super Granulat
| preparat do zwalczania szczurów i myszy w formie różowego
granulatu;
| do wykładania w pobliżu kryjówek i na drogach przebiegu
gryzoni;
| zwalczanie szczurów: 50-100 g co 5-10 m;
| zwalczanie myszy: 20-25 g co 2-5 m;
| pojemność: 10 kg.
Nr kat. -42

Rat Killer Perfekt Pasta
| preparat w formie pasty poporcjowanej w saszetki;
| służy do zwalczania szczurów i myszy w pomieszczeniach
zamkniętych;
| do wykładania w płytkich naczyniach lub karmnikach
deratyzacyjnych w pobliżu kryjówek, na drogach przebiegu
gryzoni, w miejscach spokojnych i suchych;
| gryzonie zaczynają padać już po 4-5 dniach od spożycia trutki.
Nr kat.

Pojemność

-39
-40.5

200 g
3 kg

Rat Killer Perfekt Kostka
| p
 reparat jednodawkowy w formie kostek o właściwościach
mumifikujących;
| przeznaczony do zwalczania szczurów i myszy;
| do stosowania w pomieszczeniach oraz na zewnątrz po
umieszczeniu w karmnikach;
| zwalczanie szczurów: 2 kostki co 5-10 m;
| zwalczanie myszy: 1 kostka co 2-5 m;
| pojemność: 200 g.
Nr kat. -42.6
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Znakowanie
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Znakowanie

Kredka do znakowania Raidex
|
|
|
|
|

 ojemność: 54 g;
p
do szybkiego oznaczania bydła, trzody chlewnej i owiec;
bardzo trwałe oznaczenie;
znaki utrzymują się przeciętnie 3-4 tygodnie;
w plastikowej, obrotowej obudowie.

Nr kat.

Nazwa

240355

Kredka do znakowania Raidex, niebieska

240360

Kredka do znakowania Raidex, czerwona

240365

Kredka do znakowania Raidex, zielona

240370

Kredka do znakowania Raidex, fioletowa

240375

Kredka do znakowania Raidex, czarna

Kredka do znakowania Polnet
| pojemność: 54 g;
| do szybkiego oznaczania owiec, świń, cieląt itp.
| w plastikowej, obrotowej obudowie
| najwyższa jakość
Kredki i spraye najczęściej są przeznaczone do znakowania
bydła, świń, kóz. Ta forma znakowania jest przydatna, gdy
chcemy np. oznaczyć zwierzęta zaszczepione, oczekujące na
dany zabieg lub przyjmujące leki. Kredki i spraye są zawsze
w intensywnych, widocznych z daleka barwach. Działają
szybko, kolor utrzymuje się na sierści kilka tygodni.
Nr kat.

Nazwa

240300

niebieska

240301

czerwona

240302

zielona
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Spray do znakowania Raidex
| p
 ojemność: 500 ml;
| do szybkiego oznaczania bydła, trzody chlewnej oraz owiec;
| trwały, niezależnie od warunków pogodowych.
Nr kat.

Nazwa

744650

Spray do znakowania Raidex, czerwony

744660

Spray do znakowania Raidex, niebieski

744670

Spray do znakowania Raidex, zielony

Tatuownica zaciskowa LUX
Umożliwia znakowanie trzody chlewnej na małżowinie
usznej.
Trwała, wytrzymała. Wysokość znaku 7 mm.
Nr kat. 71460P

Cyfra do tatuownicy zaciskowej
Wysokość znaku 7 mm.
Dostępny pełen asortyment cyfr. Litery P i L.
Nr kat. 71472110

Cyfra do tatuownicy uderzeniowej
Wysokość znaku 20 mm.
Dostępny pełen asortyment cyfr. Litery P i L.
Nr kat. 7185600
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Tatuownica uderzeniowa
Umożliwia znakowanie trzody chlewnej w okolicy
pośladkowej.
Trwała, wytrzymała.
Wysokość znaku 20 mm.
Nr kat. 71107P

Pasta Hauptner do tatuownic
Nr kat.

Nazwa

71495000

Pasta Hauptner do tatuownic, w paście, czarna, 600 g

715000

Pasta Hauptner do tatuownic, w sztyfcie, czarna, 80 g

71492

Pasta Hauptner do tatuownic, w tubie, czarna, 60 g
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NOWY SKLEP INTERNETOWY
DLA HODOWCÓW ZWIERZĄT

www.polnet.pl/sklep/

najszersza oferta
| ŻYWIENIE
| POJENIE
| WENTYLACJA
| UTRZYMANIE
| OGRZEWANIE
| KLATKI DLA DROBIU
| PAPIER DLA PISKLĄT
| INSEMINACJA
| INIEKCJA
| CHEMIA I MATY
| ZNAKOWANIE
| SILOSY ZBOŻOWE
| SILOSY PASZOWE
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POLNET Sp. z o.o.
i Wspólnicy
Spółka Komandytowa
ul. Sowia 13 B
62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
tel.: + 48 61 657 67 00, fax: + 48 61 657 67 67
office@polnet.pl
Dział Weterynarii:
+ 48 61 657 67 34; + 48 61 657 67 21
weterynaria@polnet.pl, www. polnet-wet. pl

www.polnet.pl
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