
1. Laska - poskrom na pachwinê

2. Poganiacz Hauptner (2 x bateria R14)

3. Poganiacz Rob Set 90cm (3 x bateria R14)

4. Poganiacz Rob Set 70cm (3 x bateria R14)

nr kat. 210060

nr kat. 06095

nr kat. 210400

nr kat. 210401

5. Kleszcze czo³owe do korekcji racic

6. Czu³ki do badania

7. Nó¿ kopytowy prawy, lewy lub obustronny

8. Tarcza wolframowa do korekcji racic

9. Kleszcze nosowe ze sprê¿yn¹ dla m³odych sztuk

10. Kleszcze nosowe model Harms

11. Kleszcze nosowe model z link¹

12. Ko³o nosowe metalowe dla buhaja

nr kat. 220052, 3, 4

nr kat. 220210

nr kat. 220105

nr kat. 220065

nr kat. 210380

nr kat. 210315

nr kat. 210325

nr kat. 210517
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  HIT
SEZONU!

  HIT
SEZONU!

Preparat grzybobójczy.
Zwalcza zmiany skórne u byd³a.

Bardzo szybkie i skuteczne dzia³anie!!!



1. Wiadro do odpajania ciel¹t

2. Tacka do badania mleka bia³a lub czarna

3. Kateter do dowymieniowego podania leku

4. Ko³o nosowe œrednie zapobiegaj¹ce zdajaniu

5. Gaz do dekornizatora

6. Dekornizator gazowy do usuwania zawi¹zków rogów

7. Linka do obcinania rogów

8. Kateter metalowy dowymieniowy 2,5; 3; 4; 5mm

nr kat. 170825

nr kat. 170365

nr kat. 170260

nr kat. 170386

nr kat. 210096

nr kat. 240205

nr kat. 180180

nr kat. 1701...
9. Ko³o nosowe metalowe zapobiegaj¹ce zdajaniu

10. Kaniula strzykowa krótka

11. Kaniula strzykowa Columbus

12. Rozszerzacz strzykowy

13. Magnes do cia³ obcych bez os³ony

14. Magnes do cia³ obcych w os³onie dla krów

15. Magnes do cia³ obcych w os³onie dla ciel¹t

      Posiadamy w ofercie aplikatory do magnesów!

nr kat. 170380

nr kat. 170275

nr kat. 170325

nr kat. 170315

nr kat. 142037

nr kat. 142030

nr kat. 142035

O
DZ

IE
¯ 

G
UM

O
W

A

1. Fartuch wodoodporny “wzmocniony” z przodu - kolor bia³y,
    d³ugoœæ 120cm

2. Fartuch wodoodporny “wzmocniony” z przodu - kolor zielony,
    d³ugoœæ 120cm oraz 130cm

3. P³aszcz wodoodporny porodowy - zielony, w rozmiarach
    150cm oraz 160cm

4. Ochraniacz ramienia wodoodporny - kolor zielony (prawo/lewy)

nr kat. 260461

nr kat. 260462, 463

nr kat. 260464, 465

nr kat. 260466
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1. Rêkawice rektalne zielone lub pomarañczowe z ochraniaczem
    op. 50szt.

2. Rêkawice nitrylowe op. 100szt.

3. Rêkawice lateksowe op. 100szt. rozmiar: S, M, L, XL

4. Rêkawice rektalne zielone op.100szt. (dwie wersje)

5. Rêkawice rektalne pomarañczowe supercienkie,
    superczu³e i supermocne!!!  op.100szt.

6. Strzykawka plastikowa wielorazowa 300ml luer lub doustna

7. Strzykawka plastikowa wielorazowa 50ml luer

8. Strzykawka plastikowa wielorazowa 30ml luer

9. Strzykawka plastikowa wielorazowa 5, 10, 20 ml luer

10. Ig³a metalowa wielorazowa gr. 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0

11. No¿yczki do TBC 16,5cm têpe/têpe

12. Strzykawka do TBC luer lock dawka 0,2ml

13. Ig³a do TBC 0,7 x 4mm opakowanie 12szt.

14. Strzykawka automatyczna Socorex 0,5; 1; 2; 5; 10ml

15. Strzykawka Roux 10, 30, 50ml

16. Trokar 10 x 150mm z plastikowym uchwytem

17. Trokar 7 x 120mm metalowy

18. Kateter jednorazowy niesterylny 53,5; 60 lub 70cm luer

19. Sonda do wlewów dla ciel¹t

20. Sonda gumowa 15 x 250mm

21. Sonda metalowa Thygessen 18 x 180mm

nr kat. 26072...

nr kat. 26077...

nr kat. 26076...

nr kat. 260685

nr kat. 260713

nr kat. 0526

nr kat. 112320

nr kat. 112315

nr kat. 112309, 280, 285

nr kat. 120...

nr kat. 130900

nr kat. 120601

nr kat. 33862980

nr kat. 1106...

nr kat. 11266...

nr kat. 190395

nr kat. 190325

nr kat. 230740, 1, 2

nr kat. 230548

nr kat. 34491

nr kat. 34920



P.H.U. Export-Import ARTWET Renata Flanc
Przyborki, ul.Grójecka 50, 62-300 Wrzeœnia
tel.: +48 61 4379088, tel.: +48 502628324 
fax: +48 61 4377284
artwet@artwet.pl, www.artwet.pl

nr kat. 291106

12. Przetyczki Flessa - regulowane 55-75mm

13. Szyny boczne do przetyczek Flessa

14. Taœma pochwowa 5m

15. Nici do szycia katgut zwyk³y lub chromowany

16. Nici do szycia len

17. Ig³otrzymacz Mathieu Olsen z no¿yczkami 17cm

18. Ig³otrzymacz Mathieu 14cm, 17cm lub 21cm

19. Ig³y do szycia - ró¿ne rozmiary

20. No¿yczki proste lub zagiête o/o, o/t, t/t

21. Pean prosty lub zagiêty 14, 16, 18, 21cm

22. Termometry do mierzenia temperatury cia³a
      dla du¿ych zwierz¹t!
      ARTI 18 cm oraz”£AMANY”

nr kat. 152145

nr kat. 152160

nr kat. 152130

nr kat. 1530...

nr kat. 15325...

nr kat. 151780

nr kat. 151721, 24, 56

nr kat. 130...

nr kat. 1402...

nr kat. 151...

1. ¯el os³onowo - poœlizgowy opakowanie 0,5l lub 1l

2. Przew³oczka do embriotomu

3. Hak porodowy oczodo³owy têpy lub ostry

4. Nó¿ do embriotomii model duñski

5. £añcuch porodowy 1,5m

6. £añcuch porodowy z uchwytami

7. Linka porodowa jedno lub dwuoczkowa - sznurowa

8. Pi³ka 3,6m do embriotomii

9. Uchwyt do pi³ki - para

10. Ig³a Buhnera 30cm

11. Ig³a Gerlacha 19cm lub 12cm

nr kat. 180520, 525

nr kat. 180270, 275

nr kat. 180426

nr kat. 180226

nr kat. 180227

nr kat. 180576, 577

nr kat. 180150

nr kat. 180140

nr kat. 152120

nr kat. 152110, 111

nr kat. 180120



BodŸcowe ¿ywienie loch w okresie 3 - 4 dni przed pokryciem w postaci
dodatku podnosz¹cego energiê i dostarczaj¹cego zwi¹zki ¿ywieniowe
“p³odnoœciowe”, wp³ywa na wzrost iloœci owuluj¹cych komórek jajowych.
Wzrasta mo¿liwoœæ zap³odnienia wiêkszej iloœci komórek jajowych, co
przek³ada siê na iloœæ urodzonych prosi¹t. Zastosowanie flushingu
u loszek, przez okres siedmiu dni przed planowanym kryciem, dzia³a
identycznie jak u loch odsadzonych, a ruja staje siê bardziej widoczna,
co u³atwia okreœlenie optymalnego terminu krycia.

Formu³a  zabezpiecza miejsca szczególnie nara¿one na
obgryzienia przez prosiêta.
Œrodek zawiera specjalne substancje odstraszaj¹ce i zniechêcaj¹ce
prosiêta do k¹sania. Barwnik zawarty w produkcie pozwala na ³atwe
zidentyfikowanie miejsc na skórze prosiêcia, które by³o poddane
zabezpieczeniu.

AntibiteFARM
 jest œrodkiem do zapobiegania kanibalizmowi u prosi¹t.

podklinicznych stanów zapalnych, jak równie¿ zapaleñ gruczo³u
mlekowego (mastitis).
U¿ywanie  jest w pe³ni bezpieczne, nie wymaga
wprowadzenia karencji, nie wp³ywa ujemnie na jakoœæ mleka.
Maœæ  jest otrzymana wy³¹cznie z zió³ leczniczych
i sk³adników naturalnych.

MastiFARM

MastiFARM

 stosuje siê we wspomaganiu leczenia obrzêku wymion,

Wiele problemów ze zdrowotnoœci¹ krów jest spowodowane z³¹ dba³oœci¹
o racice, a w konsekwencji strat¹ mleka.
Stosowanie  ma na celu utrzymanie zdrowych racic i kopyt.
Regularne stosowanie  powoduje skuteczn¹ walkê w zwalczaniu
ró¿nego rodzaju stanów zapalnych i skaleczeñ racic i kopyt.
Dodatkowo wzmacnia tkankê rogow¹, co powoduje jej utwardzenie.

HooFARM
HooFARM

 jest to preparat bakteriostatyczny, do pielêgnacji i higieny racic.

                 jest preparatem miejscowo och³adzaj¹cym i znieczulaj¹cym.
Zastosowany bezpoœrednio na skórê zwierzêcia wykazuje
natychmiastowe dzia³anie och³adzaj¹ce i przeciwbólowe.
W razie potrzeby zaleca siê usuniêcie na³o¿onego ¿elu i naniesienie
kolejnej warstwy.

                 to balsam rozgrzewaj¹cy.
 wykazuje korzystne dzia³anie na œciany naczyñ krwionoœnych

i limfatycznych, powoduj¹c zmniejszenie ich przepuszczalnoœci
i zwiêkszenie napiêcia, co z kolei poprawia przep³yw krwi w naczyniach
w³osowatych.
Balsam  jest przeznaczony do zmniejszania obrzêków stawów
i stanów zapalnych miêœni zwierz¹t.

MintFARM

MintFARM



Fungi Express

NOWOŒCI

Trutka pokarmowa w formie granulatu o w³aœciwoœciach mumifikuj¹cych, przeznaczona do zwalczania szkodników
sanitarnych (szczurów i myszy) w pomieszczeniach (lokalach u¿ytecznoœci publicznej, hotelach, mieszkaniach,
zak³adach produkcyjnych, magazynach, obiektach handlowych i inwentarskich, oborach, chlewniach, mleczarniach
itp.) oraz na zewn¹trz - w bezpoœrednim ich s¹siedztwie, po umieszczeniu jej w stacji deratyzacyjnej.

Sk³ad: Substancja czynna - Bromadiolon, CAS 28772-56-7, zaw. 0,05 g/kg

Sposób u¿ycia:
Rozsypaæ granulki równo po tackach, pude³kach - karmnikach (lub innych p³ytkich naczyniach) tak, aby mo¿liwa by³a
póŸniej jednoznaczna ocena ich spo¿ycia. Umieœciæ tacki z granulkami w pobli¿u miejsc przebywania i poruszania siê
gryzoni. Sprawdzaæ granulki co 7-10 dni. Je¿eli gryzonie zjad³y wiêkszoœæ granulek, wy³o¿yæ now¹ porcjê. Gryzonie
powinny zacz¹æ padaæ po 3-4 dniach od zjedzenia. W zale¿noœci od poziomu zasiedlenia i rozmiaru powierzchni, na
której wystêpuj¹ gryzonie, ich eliminacjê powinno siê osi¹gn¹æ po 2-3 tygodniach. Kontynuowaæ kontrolê i wyk³adanie
œwie¿ych porcji, a¿ do zaprzestania spo¿ycia lub uzyskania stanu wolnego od szkodników. Nie nale¿y zbieraæ
zaczêtych granulek do ponownego wykorzystania.

Rat CONTROL  trutka pokarmowa na szczury i myszy

DEZACID JOD LP

Preparat kwaœny, zawieraj¹cy jod, kwas fosforowy i polimeryczn¹ heksabiguanidynê.
Dezacid JOD LP przeznaczony jest do dezynfekcji pomieszczeñ hodowlanych: kurniki, chlewnie, obory i œrodki
transportu zwierz¹t, produkcji ogrodniczej (maty dezynfekcyjne). Preparat Dezacid JOD LP mo¿e byæ stosowany do
dezynfekcji powierzchni maj¹cych kontakt z ¿ywnoœci¹ i œrodkami ¿ywienia zwierz¹t.
Preparat Dezacid JOD LP nale¿y do preparatów bezpiecznych zarówno dla cz³owieka jak i œrodowiska. Nale¿y do
preparatów ulegaj¹cych ca³kowitej biodegradacji.
Sposób stosowania:
Preparat Dezacid JOD LP stosuje siê w formie roztworów wodnych:
1.Opryskiwanie : zalecane stê¿enie cieczy roboczej 0,5% do 2% (50ml -200ml na 10l wody) 

2Zu¿ycie roztworu roboczego w zale¿noœci od rodzaju powierzchni 200ml do 400ml na 1m
Wymagany czas kontaktu  od 1 do 2 godzin
2. Zamg³awianie:

3-Termiczne     1l do 2l  Dezacid JOD LP na 1000m  (rozcieñczonym w 1l do 2l wody)                   
Wymagany czas kontaktu od 2 do 4 godzin
W celu polepszenia jakoœci zabiegu stosowaæ noœnik Dezafog

3- Na zimno      1l do 2l Dezacid JOD LP  na 1000m  (rozcieñczonym w 2l do 4l wody)
Wymagany czas kontaktu od 2 do 4 godzin

Preparat przeznaczony do zwalczania insektów w pomieszczeniach dla zwierz¹t i magazynach u¿ytecznoœci
publicznej.
Produkt o szybkim dzia³aniu kontaktowym i rezydualnym. Dobór substancji pozwala na efektywne dzia³ania
w szybkim zwalczaniu insektów. Prof Kiler jest produktem dwusk³adnikowym. U¿yty noœnik w produkcie
pozwala na efektywne naniesienie substancji na powierzchniê.

Sposób u¿ycia: Preparat Prof Kiler - Insektycyd przeznaczony jest do spryskiwania powierzchni.
Roztwór roboczy preparatu nale¿y sporz¹dzaæ bezpoœrednio przed u¿yciem, mieszaj¹c oba pojemniki ze sob¹,
nastêpnie gotowy roztwór preparatu j z 50 czêœciami wody (100ml preparatu na 5l wody).
Po dok³adnym wymieszaniu opryskaæ powierzchniê lub pomieszczenie.

2 Wydajnoœæ: oprysk  pojemnik 0,2 kg  po rozcieñczeniu wystarcza na oko³o 180 m powierzchni œcian budynku
2inwentarskiego (odpowiednio 0,4 kg na  350 m ).

OPAKOWANIE 200g; 400g

Prof Kiler  Insektycyd

Preparat bakterio- i grzybobójczy, s³u¿¹cy do dezynfekcji powierzchni
oraz do dezynfekcji skóry. 

Sk³ad: Chlorek benzalkoniowy (6 - 8% wag), Chlorek IV rzêdowej soli amoniowej           
(1 - 3% wag), Propan-2-ol (2 - 4% wag), Propan/ butan <60% wag).                          

 Produkt o bardzo szybkim dzia³aniu. Jego wysoka skutecznoœæ zosta³a
        potwierdzona w testach terenowych

   
Sposób u¿ycia: produkt nanoszony w postaci piany.

      Opakowanie - aerozol.
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