
Ultra-Viol - producent sprzętu medycznego 

ULTRA-VIOL jest dynamicznie rozwijającą się firmą produkującą sprzęt medyczny od 1993. 

Obecnie w naszej ofercie mamy kilkadziesiąt modeli negatoskopów: negatoskop do mammografii z 

żaluzjami, kilkadziesiąt typów lamp bakteriobójczych przepływowych i opraw bakteriobójczych 

bezpośredniego działania do dezynfekcji powietrza i powierzchni wykorzystujących promienie UV-C. 

Kilkadziesiąt modeli negatoskopów cyfrowych – komputerowych stacji medycznych DICO pracujących w 

salach operacyjnych. Produkujemy także oprawy bakteriobójcze UV-C IP 65 dla przemysłu spożywczego, 

przetwórczego. 

Dezynfekcja powietrza i powierzchni przy użyciu lamp bakteriobójczych UV-C jest tanią i skuteczną 

metodą podniesienia czystości mikrobiologicznej powietrza. Szczególnie lampy bakteriobójcze 

przepływowe NBVE dezynfekujące powietrze w obecności ludzi są niezastąpione w szpitalach, 

przychodniach i wszelkich skupiskach ludzkich. Potwierdzeniem wydajności są badania skuteczności 

działania lamp bakteriobójczych. 

Ultra-Viol produkuje owoczesne negatoskopy serii n LED NGP wykonane w technologii led o bardzo 

dobrych parametrach światła z praktycznie dożywotnią gwarancją działania. 

Ultra-Viol jest producentem pierwszej polskiej lampy antydepresyjnej do fototerapii FOTOVITA 

skutecznej w leczeniu depresji sezonowej jesienno zimowej. Światłoterapia jasnym światłem leczy oraz 

zapobiega depresji sezonowej SAD. 

Ultra-Viol od 1999 roku produkuje stacje przeglądowe cyfrowych i analogowych obrazów DICO (PACS, 

RIS, HIS) są to negatoskopy cyfrowe przeznaczone do pracy w salach operacyjnych, zabiegowych. Stacja 

DICO jest to komputer medyczny z monitorem referencyjnym, umożliwia podgląd obrazów medycznych 

pobieranych z serwera szpitalnego lub innych nośników, może pracować jako niezależne urządzenie lub 

w ramach systemów PACS, RIS i HIS w oddziałach szpitalnych, bloku operacyjnym.  

Komputerowa stacja medyczna DICO często nazywana jest negatoskopem cyfrowym z racji 

podobieństwa do spełnianych funkcji przez negatoskop analogowy do tradycyjnych błon rtg. Stacja 

DICO może pracować w ramach sali zintegrowanej. Stację DICO Klient może dowolnie konfigurować w 

momencie składania zamówienia. 

Wszystkie oferowane urządzenia posiadają niezbędne certyfikaty i atesty. Liczne referencje potwierdzają 

jakość i walory użytkowe oferowanego sprzętu medycznego. Produkowana aparatura medyczna 

sprzedawana jest także w całej Europie i na świecie. 

Ultraviol wykonuje także nietypowe zamówienia. 

Zapraszamy do współpracy dystrybutorów sprzętu medycznego. 



 
Ultra-Viol jako producent aparatury medycznej nieustannie doskonali rozwiązania techniczne i 

technologiczne urządzeń. 

Produkowany przez Ultra-Viol sprzęt medyczny wytwarzany jest zgodnie z aktualną dyrektywą o 

wyrobach medycznych 93/42/ECC + 2007/47/EC i 2014/30/UE oraz norm z nimi zharmonizowanych PN-

EN 60601-1 dotyczącej bezpieczeństwa wyrobów medycznych, PN-EN 60601-1-2 dotyczącej 

kompatybilności elektromagnetycznej. 

Potwierdzeniem faktu, że Ultra-Viol spełnia najwyższe wymagania stawiane przed producentami 

sprzętu medycznego, jest uzyskanie przez naszą firmę certyfikatów zgodności zakładowego systemu 

zarządzania jakością z normami ISO 9001 oraz ISO 13485 dotyczącą wyrobów medycznych, wydanych 

przez TŰV Nord Polska sp. z o.o. 

Ultra-Viol bierze udział w targach i wystawach sprzętu medycznego w Poznaniu, Dusseldorfie i Dubaju. 

Nasz sprzęt medyczny pracuje we wszystkich najlepszych klinikach i szpitalach w całej Polsce, Europie i 

na świecie. 
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