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Kastracja

[1]

[2]

[3]

Produkty przenaczone do kastracji prosiąt.
Do schowka [4]

Uchwyty i ostrza do skalpeli [5]

Zobacz produkt
[5] Do schowka
[6]

[5]

Emaskulator wygięty, dł. 19 cm [7]Nr kat. 2210
Emaskulator wygięty, wykonany ze stali nierdzewnej,
długość 19cm.

Zobacz produkt
[7] Do schowka
[8]

[7]

Emaskulator prosty, dł. 19 cm [9]Nr kat. 22102
Emaskulator prosty, wykonany ze stali nierdzewnej,
długość 19 cm. (Zdjęcie przedstawia emaskulator z
wygiętą rączką.)

Zobacz produkt
[9] Do schowka
[10]

[9]

Kleszcze do kastracji prosiąt jednodniowych
[11]Kleszcze do kastracji prosiąt jednodniowych z
ostrzem skalpela nr kat. 240574

Zobacz produkt
[11] Do schowka
[12]

[11]

Igły chirurgiczne trójkątne, 3/8 koła, podwójne oczko,
różne rozmiary, 12 szt./op. [13]Igły chirurgiczne
odwrotnie tnące (trójkątny przekrój), 3/8 koła,
podwójne oczko. Dostepne rozmiary od 1 do 7, 12
szt./op.
[13]

Zobacz produkt
[13] Do schowka
[14]

Nici chirurgiczne nierozpuszczalne [15]Nici chirurgiczne
wykonane ze sztucznego, nierozpuszczalnego
jedwabiu, białe, plecione, na szpuli, dostępne rozmiary
2-5.

Zobacz produkt
[15] Do schowka
[16]

[15]

Stanowisko do kastracji [17] Nr kat. 22818 Stanowisko do

[17]

kastracji prosiąt 2-9 dniowych. Stanowisko do kastracji prosiąt
wykonane ze stali nierdzewnej, może być również zamocowane na
ściance działowej kojca dzięki wspornikowi nr kat. 22819 (do
zamówienia osobno). Położone na grzbiecie prosię jest
unieruchomione specjalną dźwignią,...

Aplikator gum uciskowych (elastrator) [19]Nr kat.: 2217
Metalowy aplikator gum uciskowych

Zobacz produkt
[17] Do schowka
[18]

Zobacz produkt
[19] Do schowka
[20]

[19]

Gumy uciskowe [21]Nr kat. 2219 Gumy uciskowe 100 szt./op.
Gumy uciskowe do zakładania przy użyciu aplikatoranr ref. 2217.
Gumy mogą być używane przy kastracji, na ogonki lub pępowinę.

Zobacz produkt
[21] Do schowka
[22]

[21]
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