Tipuri de echipamente
achiziționate
Agitator magnetic cu control digital
Agitator magnetic cu încălzire
Agitator pentru volume mari
Agitator tip vortex
Analizor automat de biochimie
Analizor automat de hematologie
Analizor cereale în infrarosu
Analizor furaje NIR
Analizor grad sanitatie si igiena
Analizor lapte
Analizor urină
Ansambluri de joaca pentru pisici
Aparat de electroforeză
Aparat de electroforeza pe chip pentru
analize de acizi nucleici si proteine
Aparat de extracţie Sohxlet
Aparat deionizat apa
Aparat distilat apă
Aparat electrochirurgie
Aparat narcoză inhalatorie animale mici,
vaporizor isofluran
Aparat pentru dezagregarea
medicamentelor
Atlas de fiziopatologie
Autoclav orizontal
Autolaborator TCPA
Unitate experimentală mediu
Unitate experimentala biotehnologii
Baie de apa
Baie de apă cu circulator
Baie de apa pentru evaporare
Baie de apă termostatată
Baie de apa termostatată cu agitare
Baie de inactivare
Baie ultratermostat
Balanţă
Balanta de precizie
Balanta analitica
Balanța farmaceutica
Balanţă tehnică
Bec de gaz
Bidistilator apa
Biomicroscop cu cameră video
Biureta digital : 50 ml şi 25 ml
Blender

Boxe suine
Cada de spălare din inox
Camera de incubare cu agitare
Camera de incubaţie pentru microscop/
lupă stereoscopică
Camera medie inducere anestezie
Vaporizator anestezic
Camera video color IR
Cântar
Căpăstru protecţie cap cabaline
Carucior alimente
Cărucior pentru transportul custilor
Cărucior transport furaje
Centrifugă
Centrifuga (6 locuri x 15 ml)
Centrifuga cu racire și rotoare intersanjabile
Centrifugă cu regim termic scăzut
Centrifugă universală
Chiuretă supragingivală
Cleşti de extracţie
Coagulometru
Colivie pasari /cusca hamster
Combină frigorifică
Combină frigorifică – 30°C
Computer tomograf și aparat radiologie
stație fixă cu sistem computerizat
Conductometru
Congelator
Congelator de joasă temperatură
Congelator portabil pt embrioni
Containere azot lichid
Containere inox
Controler electronic pentru pipete
Criotom
Cronometru digital multifuncțional
Cuptor cu microunde
Cuptor de calcinare
Cusca de restrictionare caini-pisici
Cușca inox caine cu 4 compartimente
Cusca inox pisica cu 4 compartimente
Cusca inox pisica cu 6 compartimente
Cuşti terapie intensivă pentru câini Cuşti
terapie intensivă pentru pisici Custi/targa
transport

Defibrilator
Dilutor automat
Dispozitiv de ridicat vaci
Dispozitive de reţinere a rozătoarelor
Distilator
Distilator 8 litri/h, rezervor 30 l
Distilator din inox cu tanc de stocare
Dulap protecție butelii gaz pentru
incubator si butelii
Dulăpior medicamente venena/separanda
Echipament computerizat pentru
congelare celule animale
Echipament de analiză cinematică a
mersului
Echipament prelucrare tesuturi
Echipamente de întreținere și exploatare :
echipamente de echitație, echipamente
întreținere, echipamente de contenție și
harnașamente
Echipamente de spălare și dezinfecție
Echipamente IT laboratoare
Ecograf Doppler color
Ecograf portabil
Electrocardiograf computerizat pt. uz
veterinar
Elevator, elevator apical, periostal
Etuvă cu convecție forțată
Etuvă de vacuum
Exicator
Extractor vitei
Facoemulsificator
Ferăstrău oscilant
Flow citometru
Forceps tartru
Fotocolorimetru
Frigider
Frigider 0-10 grade C (460 litri)
Frigider de laborator
GCMS gazcromatograf
Glucometru portabil
Hota biologica cu flux laminar vertical
Hotă cu aer laminar clasa II de protecţie
Hotă cu flux laminar
Hotă de protecţie biologică clasa a II-a
HPLC
Hrănitoare suine
Încărcător frontal cu accesorii
Incinerator electric pentru anse
Incubator

Incubator 5% CO2, 95% umiditate
Incubator CO2 INCO2
Incubator cu CO2
Incubator cu răcire
Incubator domeniu de temperatura 0100°C
Incubator portabil
Infuzomat
Instrumentar chirurgical disecție animal
de laborator
Instrumentar chirurgie generală
instrumentar oftalmologie
Instrumentar ORL
Kit pt recoltare, manipulare, transfer si
evaluare embrioni de bovine
Lada frigorifica
Lada frigorifica portabila
Lampă bactericidă cu radiaţii UV
Lampă bactericidă cu ultraviolete cu stativ
mobil
Lampa chirurgicala/UV Pensete/pense
Lampă examinare halogen fixă
Lampă scialitică
Lampă UV pe suport
Lampa UV portabila
Laser chirurgical
Lentile gonioscopie
Linie de colorare
Lupă stereomicroscopică
Luxator
Luxmetru
Masa disecție animala mese
Masă antivibraţie pentru microscop
Masa consultaţii
Masă de operaţie pentru cabaline
Masă examinare
Masă instrumentar
Masă mobilă medicamente
Masă operaţie animale mici
Masa pentru autopsie cu roţi
Masă pentru examen clinic şi intervenţii
Masa și cantar electric
Maşină de fulgi de gheaţă
Masina de sitat
Maşină de spălat rufe
Masina de spalat sticlarie
Maşină electrică de tuns pentru animale
Masina lipit pungi cu probe

Materiale contenție- manusi/saci de
contentie
Medicator+recipient mixare
Microcentrifugă
Micropipete
Micropipete automate
Microscop cu cameră video
Microscop binocular
Microscop binocular cu cameră digitală
integrată
Microscop chirurgical
Microscop cu cameră video
Microscop electronic cu scanare si EDX
Microscop inversat cu camera digitală
foto-video
Microscop inversat cu fluorescenta
Microscop inversat cu
micromanipulatoare
Microscop portabil
Microscop UV AE 30
Mini etuva
Minicentrifuga cu răcire
Minicentrifuga de masa
Moară cu cutit
Monitor funcţii vitale
Monitor funcții vitale cu CO2
Monitor hemodinamic
Multimetru pentru măsurători de tip
Voltage clamp, current clamp si cu circuit
electric deschis, 8 canale de înregistrare
Multipipete 10-200 µl
Nisa chimica
Numărător automat de celule
Numărător colonii
Omogenizator
Oscilometru pentru câini şi pisici
Otoscop - Oftalmoscop
Oxigenometru
Perfuzomat
pH metru,
pH-metru portabil
Pipete automate
Pipete controler
Pipete multicanal
Placa încălzitoare pentru IVF
Plita electrica cu încălzire si agitare
Pluviometru
Pompă apă şi saltea cu apă pentru masă
de operaţie

Pompa aspirație cu accesorii
Pompa detectie gaze
Pompă peristaltică
Pompa vacuum
Potcovărie ortopedica
Preparator medii
Programe de simulare a diferitelor situaţii
epidemiologice
Real time PCR
Remorca transport cabaline
Repartitor
Retinofot
Rezervorare azot lichid (2 l – 21,5 l)
Scanner microarray cu accesorii de
hibridizare si softuri de analiza
Separator magnetic
Set cleşti de extracţie resturi radiculare
Set de ultrafiltrare
Set echipamente de diagnostic
anatomopatologic și dermatologie
Set micropipete
Set micropipete policarbonat pentru
micromanipulator
Set pipete, pipetoare
Trusa laborator – rotavapor
Set videogastroscop
Seturi pipete automate
Sistem automat de identificare a
bacteriilor și fungilor, testare a
sensibilității la antibiotice și antifungice si
de detecție a fenotipurilor de rezistență a
bacteriilor
Sistem automat pentru umplerea si
închiderea paietelor de 0.25 si 0.50 ml
Sistem de colorare cu suport de lame
basculant
Sistem de determinare a fibrelor
Sistem de determinare proteina prin
metoda Kjeldahl
Sistem de filtrare cu pompă de vacuum
Sistem de furajare controlata a taurinelor
Sistem de pregătire si mineralizare probe
cu microunde
Sistem de respirometrie + accesorii
Sistem Elisa complet
Sistem endoscopie rigidă
Sistem PACS
Sistem ussing pentru măsurarea
parametrilor electrici pe epitelii recoltate

de la animale şi pe culturi de celule
monostrat, cu 8 camere EasyMount cu
volum mare (2-8 ml)/semicameră și
sistem cu volum mic (0,8-5 ml)
/semicameră
Sistem ventilație - nisa chimica
Sisteme și echipamente de furajare și
întreținere taurine
Soft Customer Relationship Management
Soft CRM
Software - Casa System IVOS
Software Brill Formulation Feed Ratio
Balancer
Software cariotipare
Sonde prelevare probe
Sonometru
Spectrofotometru UV-VIS si accesorii
Spectrometrie de masă şi accesorii
Spectrometru de absorbtie atomica
Speculum bucal tip căpăstru
Stand de analiză a mersului şi evaluare a
capacităţii respiratorii la animalele mari
Standarde de metode
Staţie obţinere a apei ultrapure
Stativ cu 24 cuști, complet utilat
Stativ cu 48 cuști complet utilat
Stativ pentru cuşti farmacologice șoareci
si șobolani
Stativ și cuști iepuri cu accesorii
Stativ și cuști pentru cobai cu accesorii
Stelaj din inox și cu cuști din policarbonat
pentru șobolani,
Stelaj din inox și cuști din policarbonat
pentru șoareci,
Stereomicroscop
Stereomicroscop cu masa incalzitoare
Sterilizator
Stetoscop
Targă mobilă
Tavi de otel inox
Tensiometru Doppler
Termoanemometru
Termobloc - 2 buc
Termociclor PCR
Termograf
Termometru cu sonde
Termometru inregistrator
Termostat
Termostat (incubator)

Titrator automat
Tonometru
Travaliu mobil electric-hidraulic
Travaliu taurine
Trusa analize biochimice
Trusă artroscopie animale mari
Trusă chirurgie laparoscopică animale
mici şi animale mari
Trusa instrumentar
Tuneluri de joaca si căsute pisici/ casa
caine mare
Turbidimetru
Ultracongelator - 85°C
Unitate de monitorizare și ventilație
Uscător profesional
Uscător rufe

Vacuum suport cu pompă
Ventilator animale mari
Vitrina frigorifica verticala de lucru la
temperatura constanta
Volt-ohmmetru pentru măsurarea
rezistenţei electrice şi a conductivităţii
în culturi de celule monostrat
Vortex digital
Vortex viteza fixa

