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СТЕРИЛІЗАТОРИ ПОВІТРЯНІ СЕРІЇ ГК

СТЕРИЛІЗАТОРИ ПОВІТРЯНІ СЕРІЇ ГП

ТЕРМОСТАТИ СУХОПОВІТРЯНІ СЕРІЇ СТ-С

Стерилізатор паровий серії ГК (Автоклав) призначений для стерилізації обладнання та витратних 
матеріалів насиченою парою. Стерилізатор має функції попередньої вакуумації, вакуумної сушки, та 
призначений для стерилізації будь-яких форм медичних виробів і тканин: масивні, порожнисті, пористі, 
упаковані в індивідуальну або подвійну пакування будь-якого типу. Стандартна лінійка моделей ГК 
включає об’єми на 17, 20, 40, 50, 75 та 100 літрів.

Стерилізатори повітряні серії ГП призначені для стерилізації сухим гарячим повітрям хірургічного 
інструменту і виробів медичного призначення, а також для термічної обробки лабораторного посуду. 
В серії ГП є багатоцільове призначення з можливістю передстерилізаційної сушки, а діапазон робочої 
температури в цій лінійці 50 ÷ 300 °С.

Термостати сухоповітряні призначені для отримання і підтримки стабільної температури, необхідної для 
проведення бактеріологічних, мікробіологічних, санітарно-бактеріологічних, вірусологічних і біохімічних 
досліджень. Термостати обладнані сучасною мікропроцесорною системою контролю температури та часу.

Модель Об'єм 
камери, л

Габарити 
(ШхВхГ), мм Ціна

ГК-17 17 450х525х630 120 000 грн

ГК-20 20 450х525х830 150 000 грн

ГК-100 100 652х735х1315 190 000 грн

Модель Об'єм 
камери, л

Габарити 
(ШхВхГ), мм Ціна

ГП-20 19,7 410x 487x 617 20 000 грн

ГП-40 38,6 510x 587x 617 24 000 грн

ГП-80 83 610х 687х 697 30 000 грн

ГП-160 161 700x 950x 794 45 000 грн

ГП-320 320 750x 1277x 946 65 000 грн

ГП-640 640 1200x 1685x 979 160 000 грн

Модель Об'єм 
камери, л

Габарити 
(ШхВхГ), мм Ціна

СТ-20С 26 434×572×617 22 000 грн

СТ-50С 57 650х673х617 32 000 грн

СТ-100С 103 700×793×695 35 000 грн

СТ-150С 147 700×896×798 45 000 грн
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УФ БОКСИ ДЛЯ СТЕРИЛЬНИХ РОБІТ

БАНІ ВОДЯНІ

МІШАЛКИ МАГНІТНІ

Настільна модель для стерильних робіт, виготовлена: стільниця та задня стінка з нержавіючої сталі, бічні 
стінки HPL пластик або скляні, захисний екран - скло з УФ-захисним покриттям. Рециркулятор збільшує 
максимум щільності УФ-променів, що є досить ефективним для ДНК / РНК інактивації при цьому через 
нього прокачується 100 обсягів боксу за 1 годину, що додатково збільшує ефективність рециркулятора і 
створює асептичні умови роботи всередині боксу.

Лабораторні бані призначена для термостатування зразків в лабораторному посуді. Оснащені кришкою, 
а також цифровим контролером і РК-дисплеєм. Серед переваг лабораторних бань БН є точна підтримка 
температури, звукове оповіщення та захист від перегріву.

Магнітні мішалки з цифровим управлінням, нагріванням і перемішуванням. Алюмінієва робоча поверхня 
не схильна до деформації та забезпечує рівномірний нагрів ємності. Сучасний контролер дозволяє точно 
задати число обертів і температуру нагрівання, які відображаються на цифровому дисплеї.

Модель Матеріал бокових 
стінок

Габарити 
(ШхВхГ), мм Ціна

БМУФ-01.070 Хімічно стійка 
HPL-панель 700х580х555 36 000 грн

БМУФ-01.071 скло 700х580х555 40 000 грн

БМУФ-01.120 Хімічно стійка 
HPL-панель 1250х600х590 50 000 грн

БМУФ-01.121 скло 1250х600х590 54 000 грн

Модель Номінальний об’єм, 
л

Потужність нагріву, 
Вт Ціна

БН-06.2 6
950

7 000 грн

БН-09.2 9 8 000 грн

БН-40 39.4 1550 32 000 грн

БН-80 117 3400 60 000 грн

Модель
Макс. перемі-

шувальна здат-
ність (H₂O), л

Максималь-
на тем-

пература 
нагріву, °С

Швидкість 
обертання, 

об/хв
Ціна

Ріва-01.1 5 без нагріву 0-1000 3 000 грн

Ріва-02 10
350

0-1300 4 000 грн

Ріва-4.4 5 160-1500 10 000 грн
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КУШЕТКА ОГЛЯДОВА МЕДИЧНА

КУШЕТКА-КАТАЛКА МЕДИЧНА

ЛІЖКО УНІВЕРСАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ

Медична кушетка ТМ UOSlab використовується в медичних та лікувальних закладах для огляду пацієнта 
і проведення процедур. Основа з міцного металевого каркаса. Спеціальне фарбування має високу 
стійкість до агресивних дезінфікуючих засобів. М’яка частина – зі штучної шкіри, яка легко миється і добре 
витримує обробку деззасобами. Підголівник з регулюванням.

Медична кушетка (мобільна) ТМ UOSlab використовується в медичних та лікувальних закладах для 
огляду пацієнта і проведення процедур з можливістю легкого перевезення пацієнтів.Основа з міцного 
металевого каркаса. Спеціальне фарбування має високу стійкість до агресивних дезінфікуючих засобів. 
М’яка частина – зі штучної шкіри, яка легко миється і добре витримує обробку дез засобами. З торця є 
висувна ручка для легкого транспортування. Кушетка встановлена на прогумовані ролики зі стопором.

Ліжко універсальне медичне ТМ UOSlab використовується в лікарнях та медичних закладах. Складається з 
металевого каркаса (розбірно-зварна конструкція), роликових опор (4 шт.) з фіксатором руху, підголівника 
(з регулюванням) і металевого ложа. Спеціальне фарбування має високу стійкість до агресивних 
дезінфікуючих засобів. Додатково комплектується матрацом.

Габарити 
(ШхВхГ), мм

Тримач для 
простирадла Ціна

1890х600х550 ні 5 910 грн

1890х600х550 так 6 560 грн

1890х600х800 ні 6 430 грн

Габарити 
(ШхВхГ), мм Ціна

2150х650х800 10 790 грн

2150х650х550 10 140 грн

Габарити 
(ШхВхГ), мм Ціна

2050х810х905 11 500 грн
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БАНКЕТКА УНІВЕРСАЛЬНА МЕДИЧНА

БАНКЕТКА УНІВЕРСАЛЬНА МЕДИЧНА ЗІ СПИНКОЮ

БАНКЕТКА УНІВЕРСАЛЬНА МЕДИЧНА З РОЗДІЛЕННЯМ

Банкетка універсальна медична ТМ UOSlab використовується в лікарнях та медичних закладах. 
Призначена для комфортного сидіння. Каркас з міцного металу має спеціальне фарбування. Сидіння – зі 
штучної шкіри, легко миється і добре витримує обробку деззасобами.

Банкетка універсальна медична зі спинкою ТМ UOSlab використовується в лікарнях та медичних закладах. 
Призначена для комфортного сидіння. Модель зі спинкою надасть додаткової зручності у використанні. 
Каркас з міцного металу має спеціальне фарбування. Сидіння та спинка з м’якою оббивкою з міцним 
шкірозамінником, є стійким до обробки деззасобами.

Банкетка універсальна медична з розділенням сидячої зони ТМ UOSlab використовується в приймальних 
відділеннях. Каркас з міцного металу має спеціальне фарбування. Сидіння та спинка з м’якою оббивкою 
покрито міцним шкірозамінником, який є стійким до обробки деззасобами.

Габарити 
(ШхВхГ), мм Ціна

1100х460х435(820) 5 200 грн

1500х460х435(820) 5 720 грн

Габарити 
(ШхВхГ), мм Ціна

1100х460х435(820) 5 200 грн

1500х460х435(820) 5 720 грн

Габарити 
(ШхВхГ), мм Ціна

1100х360х450 2 990 грн

1300х360х450 3 380 грн
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СТІЛЕЦЬ ДОНОРСЬКИЙ З ПІДЛОКІТНИКОМ

ТАБУРЕТ МЕДИЧНИЙ ЗІ СПИНКОЮ

ТАБУРЕТ МЕДИЧНИЙ

Стілець донорський з підлокітником ТМ UOSlab використовується в медичних закладах для розміщення 
пацієнтів під час проведення процедур забору крові та інфузійної терапії. Стілець являє собою розбірно-
зварну конструкцію зі сталевої круглої (товстостінної) труби. Підлокітники (2 шт.) регулюються по висоті. 
Спеціальне фарбування має високу стійкість до агресивних дезінфікуючих засобів.Сидіння, спинка та 
підлокітники з м’якою оббивкою із шкірозамінником, є стійким до обробки деззасобами.

Табурет медичний зі спинкою ТМ UOSlab призначений для надання максимального комфорту пацієнтам 
і поліпшення умов роботи медичного персоналу. Для використання в поліклініках і лікарнях, а також для 
проведення медичних процедур. Розбірно-зварна конструкція зі спеціальним фарбуванням. Сидіння та 
спинка з м’якою оббивкою із шкірозамінником, є стійким до обробки деззасобами.

Табурет медичний ТМ UOSlab призначений для сидіння персоналу та пацієнтів в медичних закладах. 
Стілець являє собою розбірно-зварну конструкцію зі сталевої товстостінної труби. Сидіння виготовлено з 
фанери, обшита якісним замінником шкіри, для більшого комфорту всередині поролон.

Габарити 
(ШхВхГ), мм Сидіння Спинка Ціна

550(760)х615х870 550х410 550х300 5 300 грн

Габарити 
(ШхВхГ), мм Сидіння Спинка Ціна

460х530х825 410х380 400х210 2 200 грн

Габарити 
(ШхВхГ), мм Сидіння Ціна

460х530х825 410х380 2 200 грн
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Габарити 
(ШхВхГ), мм Секцій, шт Ціна

2020х520х1820 3 3 470 грн

Габарити 
(ШхВхГ), мм Ложе Ціна

590х550х700(900) 250х500 3 120 грн

Габарити 
(ШхВхГ), мм Ціна

460х460х2000 1 600 грн

ШИРМА УНІВЕРСАЛЬНА МЕДИЧНА

ШТАТИВ ЛАБОРАТОРНИЙ

ШТАТИВ ДЛЯ ТРИВАЛИХ ВЛИВАНЬ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Ширма - мобільна перегородка, що відокремлює пацієнта в окрему частину приміщення. Розбірно-
зварна конструкція зі сталевої труби на якій закріплена біла тканина (не прозора).Виконання: одинарна, 
подвійна, потрійна. Опори виготовлені з пластику, що запобігає пошкодженню покриття підлоги.

Штатив є зручною підставкою під руку під час взяття крові. За потреби штатив можна відрегулювати 
за висотою, що забезпечує максимально комфортне використання. Виріб виготовлений з металевого 
каркасу і пофарбований білою порошковою фарбою. Ложе з м’якою оббивкою покрито міцним 
шкірозамінником, є стійким до обробки деззасобами.

Штатив для тривалих вливань універсальний призначений для установки та фіксації ємностей для 
переливання лікарських препаратів і одноразових систем. Каркас штатива виготовлений з металевого 
профілю і пофарбований білою порошковою фарбою. Тримач для ємностей. Регулювання: по висоті +/- 
500мм (фіксація за допомогою затискача).



UOSLAB.COM

СТІЛ СЕРВІСНИЙ МЕДИЧНИЙ

СТІЛ МАНІПУЛЯЦІЙНИЙ МЕДИЧНИЙ

СТІЛ ПРОЦЕДУРНИЙ МЕДИЧНИЙ

Стіл сервісний медичний призначений для розміщення витратних матеріалів, медикаментів та 
інструментів. Основа металевий каркас з полімерним покриттям, встановлений на коліщатка з гальмами. 
У нижній частині каркаса розташована додаткова полиця. Верхня частина каркаса одночасно виконує 
функції ручок для переміщення столика.

Стіл сервісний медичний призначений для розміщення витратних матеріалів, медикаментів та 
інструментів. Основа металевий каркас з полімерним покриттям, встановлений на коліщатка з гальмами. 
Верхня шухляда виготовлена з листової сталі. У нижній частині каркаса розташована додаткова полиця. 
З трьох боків полиці мають огородження, верхні з яких одночасно виконують функцію ручок для 
переміщення столика.

Столи процедурні призначені для розміщення інструменту, лікарських препаратів та приладів, 
каркас столика виготовлений із профільної труби, встановлений на коліщатка з гальмами. На каркасі 
розташовуються полиці з нержавіючої сталі. Верхня шухляда виготовлена з листової сталі. Для зручності 
переміщення столик оснащений ручкою.

Габарити 
(ШхВхГ), мм Полиць, шт Ціна

600х500х750(880) 2 6 260 грн

600х500х750(880) 3 7 400 грн

800х500х750(880) 2 7 300 грн

Габарити 
(ШхВхГ), мм Шухляд Ціна

500х600(720)х750(830) 1 5 850 грн

600х500х750(830) 1 5 900 грн

600х500х750(880) 2 7 870 грн

Габарити 
(ШхВхГ), мм Шухляд Ціна

720х480х827 1 4 160 грн

720х480х827 2 5 980 грн
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ПІДСТАВКА ДЛЯ МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ

ВІЗОК ДЛЯ БІЛИЗНИ

ВІЗОК ТРАНСПОРТНИЙ МЕДИЧНИЙ

Каркас підставки виготовлений із профільної труби, встановлений на коліщатка з гальмами. На каркасі 
розташовуються полиці з НРL пластику, який є хімічно стійким.

Прибирання палат в лікарнях включає обов’язково зміну постільної білизни. Основа металевий каркас з 
полімерним покриттям, встановлений на коліщатка з гальмами. Кошик виготовлений з поліприленового 
листа РР, який є хімічно стійким. Для зручності переміщення візок оснащений ручкою.

Візок внутрішньокорпусний універсального призначена для використання в медичних і оздоровчих 
установах різної спрямованості. При її допомозі можна здійснювати транспортування досить габаритних 
об’єктів з мінімальними зусиллями. Конструкція складається з основи, яка встановлена на колісну базу. 
Присутній зручна ручка для управління конструкцією і маневрування. По краях підстави встановлені 
захисні бортики, що запобігають падінню об’єктів з підстави.

Габарити 
(ШхВхГ), мм Шухляда, шт Ціна

470(560)х360х800 1 5 590 грн

700х600х900 немає 5 190 грн

Габарити 
(ШхВхГ), мм Ціна

900(990)х600х800(850) 9 410 грн

900(990)х600х800(830) 8 670 грн

1000(1090)х700х800(830) 9 980 грн

Габарити 
(ШхВхГ), мм Ціна

1050(1230)х600(650)х900 7 200 грн
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ТУМБА МОБІЛЬНА МЕДИЧНА

ТУМБА МОБІЛЬНА МЕДИЧНА

ТУМБА МОБІЛЬНА МЕДИЧНА

Тумба призначена для розміщення її біля ліжка хворого в лікувальних закладах. Тумба виконана з 
суцільного HPL пластик 12 мм білого кольору, встановленого на металевий каркас, пофарбований 
порошково-полімерною фарбою, стійкою до дії дезрозчинів. Особливістю тумби є відкидний столик, 
який встановлюється на зручній користувачеві висоті. У складеному стані столик не виходить за розмір 
тумбочки.

Тумби мобільні дуже зручні в застосуванні, можуть бути використані як самостійний виріб. Можуть бути 
різні комбінації з висувними ящиками, навісними дверима або полицями з надійними механізмами 
повного висунення. Виготовляються з металу, з полімерним покриттям, ламінованої ДСП або фанери.

Тумби мобільні дуже зручні в застосуванні, можуть бути використані як самостійний виріб. Можуть бути 
різні комбінації з висувними ящиками, навісними дверима або полицями з надійними механізмами 
повного висунення.Виготовляються з металу, з полімерним покриттям, ламінованої ДСП або фанери.

Габарити 
(ШхВхГ), мм Ціна

800х500х750(800) 4 290 грн

Габарити 
(ШхВхГ), мм Ціна

450х450х780 3 640 грн

Габарити 
(ШхВхГ), мм Ціна

500х400х1610 9 900 грн
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ШАФА ДЛЯ ЛІКІВ МЕДИЧНА

ШАФА МЕТАЛЕВА МЕДИЧНА

ШАФА МЕТАЛЕВА МЕДИЧНА

Шафа скляна призначена для зберігання медикаментів і інструментів в медичних установах різного 
напрямку. Шафа розділена на дві частини, верхня складається з 3-х відділень, розділених скляними 
полками, нижня частина складається з 2-х відділень, розділених однією скляною полицею. Обидві 
частини (верхня і нижня) оснащені скляними дверцятами. Для виготовлення каркаса цієї шафи 
використана сталь, яка покрита полімером білого кольору. Для виготовлення полиць, бічних сторін і 
дверей застосовано скло, яке забезпечує гарний огляд предметів, що знаходяться в шафі.

Шафа призначена для розміщення медичного приладдя в лікувальних установах різного профілю. Шафа 
складається з двох частин - заскленої верхньої частини та нижня з листової сталі, яка покрита полімером 
білого кольору.

Шафа використовується для зберігання інструментів, медикаментів і матеріалів в перев’язувальних, 
операційних та інших лікувальних установах. Шафа виконана з металевого профілю, який пофарбований 
порошковою білою фарбою, а також зі скла.

Габарити 
(ШхВхГ), мм Ціна

450х400х1959 7 540 грн

Габарити 
(ШхВхГ), мм Ціна

600х400х1950 10 270 грн

Габарити 
(ШхВхГ), мм Ціна

500х400х1610 6 550 грн
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ВИТЯЖНІ ШАФИ

БОКС ВИТЯЖНИЙ МЕДИЧНИЙ

СТІЛ-МИЙКА

Витяжні шафи призначені для захисту персоналу від шкідливого впливу хімічних агресивних, 
летючих і токсичних речовин в лабораторних умовах. Широкий асортимент, а також функціональні та 
конструктивні особливості витяжних шаф TM UOSlab дозволяють ефективно вирішувати завдання будь-
якої складності. Кожна витяжна шафа має в основі міцний металевий каркас, оснащений захисним 
екраном і вентиляційними панелями, що забезпечують ефективний повітрообмін.

Бокс витяжний медичний конструкція настільна, використовується робоча поверхня стола (кріплення до 
столу). Конструкція: розбірна з алюмінієвого профілю з полімерним покриттям білого кольору. Підйомний 
захисний екран: скло, покрите спеціальною полімерною плівкою в алюмінієвій рамці. Фіксується на будь-
якій висоті. Пластикові напрямні.

Столи-мийки можуть розміщуватися окремо або служити функціональним доповненням острівних столів. 
Складаються з раковини і стільниці, встановлені на металевому каркасі 30х30 мм з металевою тумбою, 
раковини глибиною 300 мм, підключаються до системи подачі води і відведення рідин, вбудовуються в 
нержавіючою стільницею.Комплектуются спеціалізованими лабораторними змішувачами.

Габарити 
(ШхВхГ), мм Стільниця Вентилятор Ціна

1200х750х2200 керамограніт ні 36 140 грн

1200х750х2200 HPL-пластик так 46 800 грн

1500х750х2200 керамограніт ні 41 600 грн

1500х750х2200 HPL-пластик так 52 200 грн

Габарити 
(ШхВхГ), мм Вентилятор Ціна

800х570х1000 так 18 800 грн

1200х570х1050 ні 20 100 грн

Габарити 
(ШхВхГ), мм Раковини, шт Ціна

600х600х900 1 18 200 грн

1200х620х900 2 25 090 грн
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СТІЛ ПРИСТІННИЙ МЕДИЧНИЙ

СТІЛ ПРИСТІННИЙ З ШУХЛЯДАМИ МЕДИЧНИЙ

СТІЛ З ПОВНИМ АБО ЧАСТКОВИМ ЗАПОВНЕННЯМ

Стіл пристінний медичний СМП-06.000.071 тм UOSlab використовується в лікарнях та медичних закладах. 
Складається з:

• Каркасу (розбірно-зварна конструкція з порошковим полімерним покриттям).
• Регульовані пластикові опори, що запобігають пошкодженню підлоги.
• Стільниці з ламінату високого тиску 20 мм. Кромка ПВХ 2мм.

Стіл пристінний медичний СМП-06.021.071 тм UOSlab використовується в лікарнях та медичних закладах. 
Складається з:

• Каркасу (розбірно-зварна конструкція з порошковим полімерним покриття).
• Регульовані пластикові опори, що запобігають пошкодженню підлоги.
• Стільниці з ламінату високого тиску 20 мм. Кромка ПВХ 2мм.
• ВисувнІ шухляди, виготовлених з ламінованої ДСП 18мм.

Стіл з повним заповненням, що складається з металевого каркасу, стільниці та тумб. Стійки каркасу зварні 
і виготовляються з стальної труби 30х30х2мм, які з’єднані між собою профільованими перегородками з 
листової сталі товщиною 2мм за допомогою різьбового кріплення. Підвісна тумба з дверима або висувними 
шухлядами , виготовлена з високоякісної ламінованої ДСП 18мм світло-сірого кольору, кромка ПВХ 0,6/2мм.

Габарити 
(ШхВхГ), мм Ціна

1200х620х900 7 940 грн

1500х620х900 9 650 грн

1800х620х900 10 340 грн

Габарити 
(ШхВхГ), мм Ціна

1200х620х900 9 870 грн

1500х620х900 10 250 грн

1800х620х900 10 950 грн

Габарити 
(ШхВхГ), мм Ціна

600х620х900 5 020 грн

900х620х900 5 890 грн

1200х620х900 6 770 грн

1500х620х900 7 570 грн

1800х620х900 8 520 грн
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З НАМИ ПРАЦЮЮТЬ
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