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Heilbrigðisdeild Rekstrarlands býður �ölbreytt úrval af 
vörum fyrir heilbrigðisstofnanir, dvalar- og hjúkrunarheimili, 
læknastofur, tannlækna, sjúkraþjálfara, rannsóknarstofur, 
ly�averslanir o.fl. Við bjóðum viðskiptavinum okkar eingöngu 
vandaðar vörur og góða þjónustu og leggjum áherslu á 
samkeppnishæft verð og umhverfis- og gæðavottaðar vörur þar 
sem því verður við komið.

Olíuverzlun Íslands hefur á undanförnum árum stöðugt aukið 
framboð sitt á öðrum vörum en eldsneyti og sér nú nánast 
öllum atvinnugreinum fyrir almennum rekstarvörum. Þá 
yfirtók félagið nýlega heilbrigðissvið Hátækni og stefnir á 
umtalsverðan vöxt á næstu árum. 

Til að fylgja þessum breytingum eftir hefur félagið tekið upp 
nýtt nafn fyrir þennan þátt starfseminnar, sem mun framvegis 
bera heitið Rekstrarland.

Verslun Rekstrarlands er í Skeifunni 11, en þar er mikið úrval 
af almennum rekstrarvörum og margvíslegar lausnir fyrir 
fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga, svo sem ka�stofuvörur, 
hreinlætisvörur, pappír, þurrkubox, plastvörur, vinnufatnaður, 
borðbúnaður og ýmsar sérvörur. 

Í þessu kynningarriti er áhersla lögð á vöruúrval okkar er 
viðkemur heilbrigðis- og rannsóknarvörum.  

Við bjóðum upp á úrval sérhæfðra vara og hvetjum við 
viðskiptavini til þess að hafa samband eða senda okkur 
fyrirspurn varðandi þær heilbrigðis- eða rannsóknarvörur sem 
þeir leita eftir.

Heilbrigðisdeild Rekstrarlands sérhæfir sig í innflutningi 
og ráðgjöf á heilbrigðisvörum fyrir spítala og aðrar 
heilbrigðisstofnanir.

Hjá okkur starfa sérfræðingar í heilbrigðisvörum sem veita 
faglega ráðgjöf við innkaup og pöntun á þeim heilbrigðisvörum 
sem óskað er eftir.

Heilbrigðisdeild býður rekstrarvörur og tæki á sviði hjúkrunar 
og lækninga, sjúkraþjálfunarvörur, rannsókna- og efnavörur auk 
innréttinga fyrir heilbrigðisstofnanir.

Skeifan 11, 108 Reykjavík, sími 515 1100

Katrínartún 2, 105 Reykjavík, sími 515 1000

Guðmundur E. Sæmundsson
Viðskiptastjóri
sími: 515-1255
ges@rekstrarland.is

Jóhanna Runólfsdóttir
Sölufulltrúi
sími: 515-1259
johanna@rekstrarland.is

Hólmfríður Karlsdóttir
Sölufulltrúi 
sími: 515-1254
holmfridur@rekstrarland.is

Einnig er hægt að hafa samband við þjónustuborð í síma 515-1100 eða senda inn pöntun eða fyrirspurn á pontun@olis.is.
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Hjúkrunarvörur
 

Abena er danskt �ölskyldufyrirtæki stofnað 1953. Vöruúrval Abena er mjög mikið, má þar helst nefna vörur fyrir 

heilbrigðisstofnanir, iðnað og stórmarkaði. Abena er vottað samkvæmt umhverfisstjórnunarstaðlinum ISO 9001, en 

framleiðsla félagsins í Danmörku er mjög tæknivædd. Framleiðslan er öll í samræmi við viðeigandi umhverfiskröfur. 

Abena selur vörur sínar í meira en 50 löndum og er stöðugt gæðaeftirlit með öllum vörum.

Vöruúrvalið

Abena býður �ölbreytt úrval af hjúkrunar- og rekstrarvörum fyrir heilbrigðisstofnanir, dvalar- og hjúkrunar heimili, 

læknastofur, tannlækna o.fl. Þar má nefna bleiur, þvaglekabindi, barnableiur, undirbreiðslur, tannlækna servíettur, 

einnota hanska, einnota hlífðarfatnað, grisjur, sárabindi, tunguspaða, sápur og margt fleira.

 

Um vörurnar

Bleiur: Abena framleiðir �ölbreytt úrval af bleium og getur státað sig af einu mesta vöruúrvali í heiminum í dag. Til 

eru margar stærðir með mismikilli rakadrægni sem gerir einstaklingum auðveldara fyrir að finna þá lausn sem hentar 

best. Stöðugt er verið að þróa nýjar vörur og stór hluti vörulínunnar er svansmerktur.

Þvaglekabindi: Abena framleiðir �ölbreytt úrval af bindum fyrir konur og karla. 

Öll bindin eru umhverfisvæn og svansmerkt. 

Barnableiur: Abena framleiðir Bambo Nature barnableiur. Bambo Nature eru til í 5 stærðum sem passa barninu frá 

fæðingu. Umhverfisvænar og svansmerktar bleiur með stimpli húðlækna.

 

Undirbreiðslur: Abena framleiðir 5 tegundir af einnota undirbreiðslum með mismikilli rakadrægni og 2 tegundir af 

margnota sem má þvo við 90°C. 
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Húðvörur: Mikið úrval af sápum, kremum og smyrslum. Gula línan: rakagefandi. Gráa línan: græðandi og fyrir 

viðkvæma húð. Bláa línan: daglegur þvottur. Græna línan: þvottur án vatns. Bleika línan: sótthreinsandi. Flestar 

þessar vörur eru svansvottaðar og viðurkenndar af astma- og ofnæmissamtökunum. Blaut- og baðklútar og einnota 

þvottasvampar.

Hanskar: Abena býður upp á margar gerðir af hönskum: vínyl-, latex-, nítríl- og plasthanska. 

Hanskarnir eru til í öllum stærðum, mismunandi styrkleika, með og án púðurs.

 

Hlífðarfatnaður: Margar gerðir af einnota hlífðarfatnaði. Maskar, hárhlífar, svuntur, tannlæknaservíettur, smekkir, 

hlífðarsloppar, gestasloppar, ermar, dýnuhlífar og skóhlífar. 

 

Sáraumbúðir: Grisjur, einstaklega mjúkar og til í nokkrum stærðum, sárabindi, umbúðir, plástrar o.fl.

 

Rocialle Inhealth sérhæfir sig í tilbúnum aðgerðarpökkum fyrir flestar tegundir aðgerða.

Hægt er að fá tilbúin sett með öllu sem þarf í viðkomandi aðgerð og með þessu er hægt að spara mikinn tíma og 

kostnað við undirbúning aðgerða.
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Atrium var stofnað árið 1981. Fyrirtækið sérhæfir sig í framleiðslu á dauðhreinsuðum lækningavörum. 

Brjóstholssog er meðal vinsælla vara frá Atrium sem hafa reynst vel hér á Íslandi sem og annars staðar og sér 

Rekstrarland um sölu og þjónustu á þeim vörum.

 

Uson Plast A/S er danskt fyrirtæki með 40 ára reynslu í framleiðslu á einnota hlutum úr plasti, s.s. nýrnabökkum, 

stútkönnum, þvag- og saursýnaglösum, öllum gerðum af nálaboxum o.fl.

Vörurnar eru framleiddar undir ströngu gæðaeftirliti og einungis framleiddar úr umhverfisvænu efni. EN ISO 

9001:2008 og ISO13485.

Euro Dispo A/S framleiðir nítríl skoðunarhanska sem kallast Bluemax Nitrile og AlloGena Nitrile. Hanskarnir eru sterkir 

og mjög teygjanlegir og henta mjög vel þeim sem eru með viðkvæma húð. Nítríl er mun sterkara en náttúrulegt latex 

og hafa þessir hanskar sérstaka áferð til að auka grip. Efnaþol þeirra er líka með mesta móti og henta þeir því vel í 

ýmsum iðnaði svo sem á rannsóknarstofum, tannlæknastofum og víðar.

AlloGena Nitrile eru bleikir á litinn. Hanskarnir eru silkimjúkir að innan, með góðu gripi bæði blautir sem þurrir. Þeir eru 

húðaðir að innan með AlloGel, sem gerir það að verkum að hendurnar haldast mjúkar og notendur svitna minna við 

notkun þeirra. Þessir hanskar henta vel þeim sem nota hanska í lengri tíma og eins þar sem næmni og grip skiptir máli.

- Húðaðir með AlloGel.

- Latexfríir og hafa reynst frábærlega þeim sem eru með ofnæmi og viðkvæmar hendur.

- Þola mjög vel ýmis efni og hafa gott grip.

- Sterkir og teygjanlegir og leggjast vel að höndum.

- Hanskarnir eru mun sterkari en náttúrulegt latex og vínyl. 

- Stærðir sem henta öllum (XS-XXL).

Bluemax Nitrile eru bláir að lit og eru mjög teygjanlegir og þægilegir í notkun. Þeir hafa gott grip bæði blautir og 

þurrir og er gott að fara í þá og úr þeim. 

- Sérstök áferð til að auka grip hvort sem það er þurrt eða blautt.

- Auðvelt að fara í og úr hönskunum.

- Hanskarnir eru mun sterkari en náttúrulegt latex og vínyl.

- Stærðir sem henta öllum (XS-XXL).
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KOB er þýskt fyrirtæki með yfir 100 ára sögu í framleiðslu á ýmsum bindum fyrir heilbrigðisgeirann. Við seljum 

teygjubindi, sárabindi og aðrar gerðir binda frá KOB. Fyrirtækið hefur um langt skeið verið leiðandi á sínu sviði og er í 

dag með framleiðslu í þremur löndum og sölunet um allan heim. 

Nopa var stofnað 1982 í Þýskalandi. Nopa sérhæfir sig í framleiðslu á skurðstofuverkfærum og ýmsum öðrum 

stálvörum fyrir skurðstofur. Verkfæri frá Nopa hafa verið seld á Íslandi í �ölda ára. Nopa er þekkt fyrir gott vöruúrval 

og vandaðar vörur sem við getum boðið á sanngjörnu verði. 

 

Statcorp Medical framleiðir blóðþrýstingsmansettur fyrir allar gerðir blóðþrýstingsmæla. Mansettur þessar eru til á 

lager og bjóðum við upp á tengi fyrir allar gerðir. 

Serres Oy er finnskt fyrirtæki þekkt fyrir hágæðavörur og er stærsti framleiðandi sogpokakerfa í Evrópu og 

næststærsti á heimsvísu.

- Sogpokar

- Sogkrukkur

- Ýmsar vörur sem tilheyra sogkerfum
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ADE Medical hefur í 78 ár framleitt og selt vogir og mælitæki fyrir heilbrigðisstofnanir. Fyrirtækið er með verksmiðju 

sína staðsetta í Þýskalandi og eru þeir þekktir fyrir vandaða framleiðslu og endingargóðar vörur. ADE Medical býður 

upp á flestar gerðir af vogum.

- Standvogir

- Setvogir

- Hjólastólavogir

- Ungbarnavogir

- Mælitæki, hæð og breidd

- Ýmsar aðrar lausnir fyrir sjúklingalyftur og sjúkrarúm

 

ARDO er 25 ára gamalt svissneskt fyrirtæki sem hefur sérhæft sig í vönduðum vörum fyrir mæður, ungbörn og 

heilbrigðisstofnanir. ARDO framleiðir m.a. brjóstadælur, hitakassa og hitateppi fyrir nýbura og ýmsar vörur fyrir 

mæður með börn á brjósti. ARDO er líka þekkt fyrir sogdælur fyrir heilbrigðisstofnanir og býður þá ýmsar gerðir. 

Sogdælur frá Ardo eru í notkun á sjúkrahúsum, dvalarheimilum og hjá tannlæknum. 

ARDO vörur hafa lengi verið í boði á Íslandi og reynst mjög vel, brjóstadælurnar eru meðal annars notaðar á 

Barnaspítala Hringsins og á sængurkvennadeild Landspítala.

 

CARUM brjóstadælan er ný dæla frá Ardo og er sniðin fyrir fæðingarstofur og heilsugæslur. Dælan hefur 

reynst frábærlega hérlendis og segja má að hún setji ný viðmið varðandi notkun slíkra tækja. Þetta á við um þrif, 

a�astagetu, þægindi og rekstrarkostnað. Notandinn getur stillt sogkraft og sogtíðni óháð hvort öðru sem eykur 

þægindin og a�astagetu.  

CALYPSO er nett en öflug rafmagnsdæla sem þykir einkar þægileg og hljóðlát. Notandinn getur stillt dæluna að 

sínum þörfum og er hún eina dælan sem bíður upp á „vacuum seal“-tækni. Dælan er frábær til einkanota og hægt 

er að nota hana með ra�löðum. Hægt er að fá aukasett ef ætlunin er að mjólka bæði brjóstin í einu. CALYPSO 

brjóstadælan vann til gullverðlauna í Englandi sem besta rafmagnsdælan til heimanota.
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AMARYLL handdælan hefur verið valin besta handdælan af mæðrum og fagfólki á neytendasíðunni kidsgo.de. Hún 

byggir á sömu tækni og rafmagnsdælurnar en hefur þægilegt handfang og það er sérstaklega létt að knýja dæluna.

Ýmsir fylgihlutir s.s. brjóstasett, geirvörtuhlífar (Tulips), mjúkur skjöldur (Optiflow), frystipokar, krem o.fl.

 

ARDO býður gæði og góðar tæknilausnir fyrir sogdælur. Dælur frá þeim hafa verið notaðar hérlendis í tugi ára 

án mikils viðhalds og þykja a�ragðsgóðar. ARDO framleiðir öll sín tæki í sínum eigin verksmiðjum í Sviss og er 

framleiðslan öll af vönduðustu gerð.

Tækin henta til ýmissa nota, s.s. fyrir skurðlækna, tannlækna, dvalarheimili og í heimahús.

CasMed er bandarískt fyrirtæki sem framleiðir mónitora fyrir heilbrigðisstofnanir. Tækin eru útbúin eftir óskum 

viðskiptavina en áherslan hjá CasMed er á blóðþrýstingsmælinn sem þykir afar nákvæmur, en hann var upphaflega 

þróaður fyrir fyrirbura/nýbura. CasMed voru fyrstir til að framleiða rafdrifinn blóðþrýstingsmæli fyrir nýbura. 

Blóðþrýstingsmælar frá CasMed eru notaðir af framleiðendum margra lækningatækja og kallast MAXNIB. Áratuga 

reynsla er hérlendis af þessum tækjum og hefur sú reynsla verið góð. CasMed þykir bjóða vörur sínar á mjög 

hagstæðu verði og eru þessir mælar yfirleitt afgreiddir með hjólastandi.
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Georg Krämer er yfir 30 ára gamalt fyrirtæki í Austurríki. Fyrirtækið er þekkt fyrir framleiðslu sína á tækjum fyrir 

aðhlynningu á stofnunum. Fyrirtækið hefur það að leiðarljósi að framleiða lausnir til að létta starfsfólki vinnu sína, 

auka þægindi skjólstæðinga og tryggja öryggi. Vörur GK eru framleiddar í Austurríki í þeirra eigin verksmiðjum. Tæki 

frá GK eru í notkun hér á landi og hafa reynst mjög vel.

- Baðkar með lyftu, skolbúnaði, sápukerfi, nuddkerfi o.fl.

- Baðbekkir á hjólum

- Baðstólar og baðlyftur

- Segllyftarar 

- Standlyftarar

  

- Baðkar með lyftu, skolbúnaði, sápukerfi, nuddkerfi o.fl.

Masimo er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í tæknibúnaði til að vakta ástand sjúklinga. Fyrirtækið var stofnað 

1989 og var markmið stofnandans, Joe Kiani, að fá nákvæmari mælingar á súrefnismettun í blóði og þá sérstaklega 

ungbarna. Segja má að það hafi tekist á undraverðan hátt og stendur Masimo mjög framarlega í framleiðslu slíks 

búnaðar og er það stærsta á sínu sviði í heiminum.

Masimo selur tækni sína til allra helstu framleiðanda lækningatækja ásamt því að framleiða sjálfir sérhæfð tæki til að 

lesa ástand sjúklinga án blóðsýnatöku.

Nýjasta tæki Masimo kallast Root og var kynnt í júlí 2013. Root er mónitor með snertiskjá sem getur haldið utan 

um allar helstu mælingar á einfaldan hátt ásamt því að hægt er að tengja við hann ýmis önnur tæki frá öðrum 

framleiðendum, svo sem blóðþrýstingsmæla, EKG og fleiri. Einnig er fáanlegt ISpO2 sem er nettur Masimo nemi 

tengjanlegur við iPad eða iPhone.

Með Masimo Rainbow Set tækninni opnaðist sá möguleiki að fylgjast stöðugt með ákveðnum gildum í blóði sjúklinga 

og hafa þannig möguleika á að bregðast fyrr við aðstæðum.

Masimo Rainbow Set mælir SpO2 (Oxygen Saturation), PR (Pulse Rate) og PI (Perfusion Index).

Þessu til viðbótar er svo hægt að fá eftirfarandi mælingar:

- SpHb Total Hemoglobin 

- PVI Pleth variability index 

- SpCO Carboxyhemoglobin 

- SpMet Methemoglobin 

- RRa Acoustic respiration rate 

- ISA Sidestream/Mainstream Gas Analyzers 

- SedLine EKG heilavirknimónitor fyrir svæfingar og gjörgæsludeildir.

Flest þessara tækja eru til hjá heilbrigðisdeild Rekstrarlands og getum við yfirleitt lánað þau fagfólki til reynslu.
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Modul Nordic AS var stofnað árið 1996 og hefur frá þeim tíma sérhæft sig í fylgihlutum og rekstrarvörum fyrir 

lækningatæki. Fyrirtækið er mjög sérhæft og getur útvegað hágæðavörur frá heimsþekktum birgjum.

Vöruúrvalið spannar meðal annars:

- Rekstrarvörur fyrir:

    - Hjartalækningar 

    - Ómskoðun

    - Röntgen/geislameðferðir

    - Skurðaðgerðir

    - Myndgreiningu

- Pappír fyrir ýmis lækningatæki

- Pappír og litahylki fyrir myndprentara (m.a. Sony og Mitsubishi)

- EKG-elektróður (Skintact og Blue Sensor)

- Diatermiplötur (Skintact)

- SAMARIT flutningsbúnað

- Búnað fyrir geislavarnir o.fl. frá Mavig

- Steril yfirbreiðslur fyrir skurðstofur, smásjár, myndavélar, C-boga o.fl.

- SPACE™ stöðupúða

- Gagnageymslur, s.s. CD/DVD, DvCam o.fl.

- Ýmsan búnað fyrir segulómun 

- Ómskoðunargel og sótthreinsivörur fyrir ómskoðun.

- Nálaleiðara og hulsur fyrir ómstýrðar ástungur

- Hulsur fyrir ómhausa (steril og ósteril)

Mavig var stofnað 1921 og hefur síðan þá sérhæft sig í lausnum til að verja fólk sem vinnur við hættulegar 

aðstæður. Fyrirtækið hefur leitað allra leiða til þess að tryggja öryggi notenda og ná fram eins miklum þægindum við 

notkun hlífðarfatnaðar og kostur er. Mavig er leiðandi í framleiðslu á hlífðarbúnaði fyrir myndgreiningu og eru flestar 

vörur þeirra framleiddar í þeirra eigin verksmiðju í Þýskalandi.
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Kirsch er �ölskyldufyrirtæki í Þýskalandi stofnað 1865. Skápar frá Kirsch eru þekktir fyrir áreiðanleika og gæði út um 

allan heim og er Kirsch einn þekktasti framleiðandi ly�a- og rannsóknarskápa í Evrópu. Áratuga reynsla hérlendis er 

af notkun Kirsch skápa og eru þeir víða, s.s. í apótekum, hjá ly�aframleiðendum, á rannsóknarstofum, sjúkrahúsum, 

heilsugæslustöðvum og dvalarheimilum.

Skáparnir eru afar endingargóðir sem sýnir sig í því að margir af þeim skápum sem hér eru í notkun eru komnir vel á 

fertugsaldurinn. Kirsch sameinar því langa endingu, þægilega vinnuaðstöðu, vandaðar innréttingar og síðast en ekki 

síst mjög jafna kælingu og mikla a�astagetu.

Kirsch býður upp á �ölbreytta möguleika varðandi eftirlit með hitastigi og vöktun þess, þetta getur sparað 

notendum kaup á eftirlitsþjónustu.

ZARGES hefur í gegnum tíðina boðið upp á fyrsta flokks innréttingar fyrir heilbrigðisstofnanir.

Zarges býður �ölbreytt úrval lausna varðandi lagerhald og geta þessar vörur sparað stofnunum mikið �ármagn, 

tíma og fyrirhöfn. Zarges vörur eru gerðar til að endast og er rekstrarkostnaður alveg í lágmarki. Meðal viðskiptavina 

Zarges eru stærstu heilbrigðisstofnanir á Íslandi.
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Sjúkraþjálfunar- og endurhæfingarvörur
 

Mettler Electronics hefur yfir 50 ára reynslu af framleiðslu vandaðra tækja og tilheyrandi vara fyrir sjúkraþjálfara.

- Hljóðbylgjutæki

- Raförvunartæki

- Blandstraumstæki

- Stuttbylgjutæki

Hljóðbylgjutækið Sonicator 718 

er frábært ferðatæki sem hentar 

vel til að taka með á milli staða.

Hljóðbylgju- og raförvunartæki

Sonicator Plus 940 – snertiskjár. 

Sambyggt hljóðbylgju- og raförvunartæki. 

8 mismunandi meðferðarleiðir.

Hljóðbylgjutæki

Sonicator 740X er nýtt 

hljóðbylgjutæki með innbyggðum 

örgjörva og einfalt í notkun. 

Hægt er að stilla hljóðbylgjurnar í 

stöðugan straum 10, 20 eða 50%. 

Raförvunar- og 

verkjameðferðartæki (TNS) 

TENS 210T er tveggja rása tauga- 

örvunar- og verkjameðferðartæki  

sem gefur rafmagnsbylgjur 

og gengur fyrir ra�löðum. 

    Sjálflímandi elektróður

Inimove – dönsk frábær þjálfunartæki til að þjálfa fínhreyfingar, einbeitingu og samhæfingu á skemmtilegan máta í 

gegnum leiki og þrautir. Á sama tíma styrkjast vöðvar í handleggjum, höndum, fingrum og öxlum.
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Polar Frost vörurnar innihalda bæði menthol og aloe vera sem viðheldur rakastigi húðarinnar og hefur bólgueyðandi 

áhrif á meðhöndluð svæði. Mentholáhrif Polar Frost veita kælandi en jafnframt milda og langvarandi verkjastillingu á 

aumum svæðum.

Einnig bjóðum við upp á kalda og heita Polar bakstra, sem og hinar vinsælu Polar Band æfingateygjur.

Therabath vaxpottar. Para�nmeðferð hefur verið notuð í yfir 90 ár. Pottarnir eru viðurkenndir af bandaríska fæðu- 

og ly�aeftirlitinu (FDA) sem hitameðferð fyrir liðagigtarsjúklinga.

- Virkar vel gegn langvarandi verkjum vegna liðagigtar, bólgu og vöðvastífleika.

- Gefur húðinni raka – gott fyrir mjög þurra og sprungna húð.

- Hitaskynjari heldur föstu hitastigi á para�nvaxinu til að hámarka árangur meðferðarinnar.

- Vaxpottarnir eru einfaldir í notkun og henta bæði fagfólki og til heimilisnotkunar.

Whitehall bakstra- og vaxpottar

- Henta vel fyrir stærri stofnanir

- Hægt að fá í mismunandi stærðum

- Viðhalda jöfnu hitastigi 

- Henta bæði heima og á stærri vinnustöðum

- Til í mörgum stærðum

- Bakstrapottar halda jöfnu hitastigi á vatni sem viðheldur þægindum við notkun á hitabökstrum 

Hita- og kælibakstrar

- Ýmsar gerðir af bökstrum sem má bæði nota sem hita- og kælibakstra

- Má hita upp í örbylgjuofni
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Rannsóknarvörur
 

AppliChem er rúmlega 20 ára þýskt fyrirtæki. Það var upprunalega stofnað til að framleiða staðla fyrir 

umhverfismælingar en það óx hratt og býður nú upp á mjög breitt úrval af efnum til rannsókna. Fyrirtækið er ISO 

9001 vottað síðan árið 2000 og meðal tryggra viðskiptavina má nefna ly�arisann Merck.

VWR þarf vart að kynna fyrir fólki í rannsóknageiranum. Þessi alþjóðlegi risi býður upp á allt milli himins og jarðar 

þegar kemur að rannsóknarstofunni. Er bæði með eigið merki og selur einnig annarra. Við bjóðum m.a. efnavörur frá 

Merck frá VWR.

Thermo Fisher Scientific er vísindamönnum að góðu kunnugt. Allt frá einfaldri örveruræktun upp í flóknar 

massagreiningar – Thermo Scientific býður upp á lausnir. Við erum í góðu sambandi við �ölda sérfræðinga sem allir 

eru reiðubúnir að hjálpa vísindamönnum að finna bestu lausnirnar. 

Fisher Scientific er alþjóðlegt fyrirtæki sem býður ýmis smærri tæki og tól fyrir rannsóknastofuna. Má nefna vogir, 

hitaböð, segulhrærur og fleira. Fyrirtækið er hluti af Thermo Fisher Scientific samsteypunni og erum við í góðum 

samskiptum við marga sérfræðinga þeirra. 

Brand er gler- og plastvöruframleiðandi. Hægt er að stóla á hágæðavörur frá Brand sem er leiðandi á markaði á sviði 

vökvameðhöndlunar. Má þar nefna alla helstu glervörur sem notaðar eru á rannsóknastofum og eins hefur fyrirtækið 

sett mikinn kraft í plastvörur og pípettur. Framleiðsla Brand er DIN EN ISO 8655 vottuð og fer öll fram í raka- og 

hitastýrðu umhverfi og notast er við nákvæmustu vogir sem eru á markaðnum. Fyrirtækið hefur stórt alþjóðlegt 

sölunet. 

Aptaca er ítalskur plastvöruframleiðandi. Verð og gæði koma flestum skemmtilega á óvart. Fyrirtækið var stofnað 

1976 og hefur náð að koma sér í fremstu röð með einnota og �ölnota plastvörur fyrir rannsóknarstofuna. Má þar 

nefna ílát undir frumuræktun, blóðsýnaglös, petri-diska og margt fleira. Framleiðsla Aptaca er ISO 9001 og ISO 

13485 vottuð. 

Optika er nærri 40 ára ítalskt fyrirtæki sem sérhæfir sig í smásjám, bæði einföldum fyrir skóla sem og flóknari fyrir  

rannsóknavinnu. Fyrirtækið er ISO 9001 vottað. Einnig framleiðir fyrirtækið ýmis kennslugögn fyrir raungreinakennslu.

DiaSorin hóf göngu sína sem deild í Sorin Biomedica á Ítalíu 1968. Það hefur frá byrjun unnið að þróun og sölu á 

greiningartækjum og efnum. Fyrirtækið hefur verksmiðjur og útibú víða í Evrópu og í Bandaríkjunum. Mjög þekkt 

hérna á Íslandi eru tæki og tól til ónæmisrannsókna og greininga, m.a. fyrir smitsjúkdómum, D-vítamínprófun, 

heilahimnubólgu, retróvírusum og margt fleira. Fyrirtækið er ISO 9001 vottað ásamt því að uppfylla 

heilbrigðislöggjöf í mörgum löndum. Hafið endilega samband til að fá nánari upplýsingar.
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Norræni svanurinn

Umhverfisstofnun hefur umsjón með Svaninum á Íslandi. Merkið var stofnað á Norðurlöndunum árið 

1989. Merkið þýðir ekki að varan sé lífræn en í sumum vöruflokkum, til dæmis vefnaðarvöru, er gerð 

krafa um að varan sé 100% lífræn til að fá Svansmerkið. 

Evrópublómið

Merkið var stofnað árið 1992 af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Blómið er notað í allri 

Evrópu. Umhverfisstofnun hefur umsjón með Blóminu á Íslandi. Til þess að uppfylla kröfur 

Blómsins eru umhverfisáhrif vörunnar metin, til að mynda orkunotkun við framleiðslu 

eða umhverfisálag við notkun og íblöndun kemískra efna. 

Blái engillinn 

Blái engillinn (Der Blaue Engel) er þýskt umhverfismerki. Þýsk yfirvöld ákveða 

innan hvaða vöruflokka er hægt að fá vottun. Viðmið merkisins eru þróuð í 

samvinnu við fulltrúa frá umhverfisyfirvöldum, iðnaði, neytendasamtökum 

ásamt öðrum hagsmunaaðilum og sérfræðingum.

Blái kransinn (Astma-Allergi Danmark)

Blái kransinn á vöru er staðfesting á því að innihald hennar er 

sérstaklega valið til að minnka hættu á ofnæmi hjá notandanum. 

Sjá www.astma-allergi.dk/den-bla-krans til nánari upplýsinga.

Rekstrarland leggur mikla áherslu á vistvæna og umhverfisvottaða vöru. Með því 
að velja vöru og þjónustu með vottuðum umhverfismerkjum stuðlar þú að betra 
umhverfi og bættri heilsu fyrir þig og þína.

OKKUR ER ANNT 
UM UMHVERFIÐ

Ýmsar upplýsingar um umhverfismerki er að finna á heimasíðu 
Umhverfisstofnunar á vefslóðinni www.ust.is
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