
 

08 Osłonki strzykawek (ważne od 01.2015r.) 1/3 

Osłonki strzykawek 
BIODEX MEDICAL SYSTEMS 

 

Osłonka strzykawki Pro-Tec III 

• Osłonka wolframowa 

• Okienko ze szkła ołowianego 

• Lekka konstrukcja 

• Pasuje na  większość strzykawek 

jednorazowych 

• Bezpieczne zamknięcie T-Lock zmniejsza 

napromieniowanie i ułatwia manipulowanie 

osłonką 

 Osłonka Pro-Tec
® 

III zmniejsza napromieniowanie rąk i jest 

wygodna w użyciu. Tuleja osłonki jest zbudowana z wolframu  

o grubości 2 mm, który zmniejsza promieniowanie pochodzące  

od Tc-99m o 99%. Okienko ze szkła ołowianego o gęstości 5.05 

(równoważnik 1.5 mm ołowiu) zapewnia widoczność i ochronę. 

Wnętrze osłonki ma białe pokrycie, co poprawia widoczność płynu 

zawartego w strzykawce. Szkiełko ołowiane jest zabezpieczone 

przed zarysowaniem i stłuczeniem. 

Bezpieczne zamknięcie typu T-lock zapewnia minimalny czas 

manipulacji przy strzykawce i dzięki temu zwiększa ochronę. 

Zamek T-lock mocuje i zabezpiecza strzykawkę przy wkładaniu 

oraz zwalnia strzykawkę po naciśnięciu przycisku. Usunięcie 

zużytej strzykawki jest proste. Należy odwrócić osłonę strzykawki 

nad koszem, nacisnąć przycisk, a strzykawka wysunie się. 

Osłonki strzykawek Pro-Tec
® 

III pasują do standardowych 

strzykawek o pojemności 1 ml, 2.5 ml i 5 ml. 
 

PRODUKTY: 

007-734 Osłonka strzykawki 1 ml 

007-755 Osłonka strzykawki 2.5 ml 

007-736 Osłonka strzykawki 5 ml 

 

Osłonka strzykawki Pro-Tec II 

• Osłonka wolframowa o grubości 2 mm 

• Okienko ze szkła ołowianego, łatwe  

w wymianie 

• Lekka konstrukcja 

• Pasuje na większość strzykawek 

jednorazowych 

• Prosta wymiana porysowanego lub zbitego 

okienka – nie wymaga używania kleju 

• Łatwa dezynfekcja poprzez wytarcie 

alkoholem 

 

 

 Osłonka Pro-Tec
®
 II zmniejsza napromieniowanie rąk. 

Zaprojektowana jest dla zastosowań, gdzie konwencjonalne osłony 

zawodzą. Osłonka Pro-Tec
®
 II jest cienka, lekka i łatwa 

w użyciu. 

Tuleja osłonki jest zbudowana z wolframu o grubości 2 mm, 

który zmniejsza promieniowanie pochodzące od Tc-99m o 99%. 

Okienko ze szkła ołowianego o gęstości 5.05 zapewnia 

widoczność i ochronę. Wnętrze osłonki ma białe pokrycie, co 

poprawia widoczność płynu zawartego w strzykawce. Klips 

zabezpiecza przymocowanie szklanego okienka do wolframowej 

tulei oraz ułatwia jego wymianę w razie stłuczenia lub 

zarysowania. Śruba ze stali nierdzewnej solidnie utrzymuje 

strzykawkę w osłonce. 

Osłonki strzykawek Pro-Tec
®
 II pasują do standardowych 

strzykawek o pojemności 5 ml. 

 

PRODUKT:  

Osłonka z okienkiem szklanym: 

007-900 Osłonka strzykawki 5 ml 
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Osłonka strzykawki Pro-Tec IV 

• Osłonka ze szkła ołowianego o wysokiej 

gęstości (5.6), widoczność w pełnym kącie 

tulei 

• Lekka konstrukcja 

• Pasuje na większość strzykawek 

jednorazowych 

• Bezpieczne zamknięcie T-Lock zmniejsza 

napromieniowanie i ułatwia manipulowanie 

osłonką 

Osłonka Pro-Tec
® 

IV zmniejsza napromieniowanie dłoni, 

zapewnia maksymalną widoczność i jest wygodna w użyciu. 

Tuleja osłonki zbudowana jest z przezroczystego szkła ołowianego 

o wysokiej gęstości (5.6). Koniec szklanej tulei ma stożkowy 

kształt, co pozwala obserwować zawartość strzykawki. Pełna 

widoczność w 360° oraz stożkowate zakończenie ułatwiają 

iniekcję. Szkło ołowiane o wysokiej gęstości zmniejsza 

promieniowanie pochodzące od Tc-99m o 99%. 

 Bezpieczne zamknięcie typu T-Lock zapewnienia minimalny 

czas manipulacji przy strzykawce i dzięki temu zwiększa ochronę. 

Zamek T-Lock mocuje i zabezpiecza strzykawkę przy wkładaniu 

oraz zwalnia strzykawkę po naciśnięciu przycisku. Usunięcie 

zużytej strzykawki jest proste. Należy odwrócić osłonę strzykawki 

nad koszem, nacisnąć przycisk, a strzykawka wysunie się. 
 

PRODUKT: 

007-670 Osłonka strzykawki 1 ml 

 

Osłonka strzykawki Pro-Tec PET 

• Tuleja osłonki zbudowana z wolframu  

o grubości 9 mm 

• Pochłania aż do 88% promieniowania  

FDG F-18 

• Osłonka dostępna z ołowianą szybką 

• Pasuje na większość strzykawek 

jednorazowych 

 

  Osłonka Pro-Tec
® 

PET zmniejsza napromieniowanie dłoni 

pochodzące od radionuklidów o energii 511 keV. Tuleja osłonki 

zbudowana jest z wolframu o grubości 9 mm, który pochłania  

aż 88% promieniowania pochodzącego od FDG F-18. 

 Osłona oferowana jest w wersji z szybką ołowianą o dużej 

gęstości (5.6), która zapewnia dobrą ochronę i widoczność. 

Wnętrze osłonki ma białe pokrycie, co poprawia widoczność 

płynu zawartego w strzykawce. Śruba ze stali nierdzewnej solidnie 

utrzymuje strzykawkę w osłonce. 

 Osłonki Pro-Tec
® 

PET pasują do standardowych strzykawek 

o pojemności 5 ml. Wraz z ręcznym iniektorem dawek zapewnia 

zarówno dodatkową osłonę przed promieniowaniem, jak i pozwala 

zachować bezpieczną odległość. 

 
SPECYFIKACJA 

Osłona: 9 mm wolframu 

Szkło ołowiane: gęstość 5.6 

Waga: 0.83 kg 

 
PRODUKT: 

007-975 Osłonka strzykawki 5 ml 
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Osłonka strzykawki Beta 

• Osłonka z ołowiu i aluminium, 

zaprojektowana specjalnie dla 

promieniowania beta 

• Przezroczyste, plastikowe okienko 

• Pasuje na  większość strzykawek 

jednorazowych 

• Idealna dla produktu Zevalin Y-90 

• Idealne dla produktu Xofigo ® Ra-223 

 Osłonka strzykawki Beta zmniejsza napromieniowanie dłoni 

pochodzące ze strzykawek zawierających Sr-89, P-32 oraz inne 

radiofarmaceutyki emitujące promieniowanie beta. Tuleja osłonki 

jest zbudowana z przezroczystego plastiku o grubości 0.96 cm 

wraz z osadzonym ołowianym wyłożeniem grubości 0.16 cm, 

które zmniejsza promieniowanie beta i hamowania. Ołowiane 

wyłożenie posiada przerwę w miejscu, gdzie znajduje się okienko, 

w celu zapewnienia lepszej widoczności podczas pobierania  

i podawania dawki. Śruba solidnie utrzymuje strzykawkę  

w osłonce. 

 Osłonka ta dostępna jest w dwóch rozmiarach, 1 ml i 10 ml. 

Dla personelu stosującego Zevalin, obie oferowane osłonki 

przydatne są podczas dwóch etapów przygotowania dawki. 

Osłonka strzykawki 1 ml używana jest do zaczerpnięcia Zevalin  

Y-90 bezpośrednio z dostarczonej osłonki fiolki, obliczeń miernika 

aktywności i wstrzyknięcia do fiolki reagującej. Osłonka 

strzykawki 10 ml używana jest do pobierania przygotowywanej 

dawki z fiolki i podawania pacjentom. Wraz z ręcznym iniektorem 

dawek zapewnia zarówno dodatkową osłonę przed promieniowa-

niem, jak i pozwala zachować bezpieczną odległość. 
 

SPECYFIKACJA 

007-956 Osłonka strzykawki Beta, 1 ml 

007-957 Osłonka strzykawki Beta, 10 ml 

 Wymiary: Ø4.1 x 8.3 cm 

 Osłona: 

 007-956: 

  1.07, 0.16, 0.32 cm 

  (plastik, ołów, plastik) 

  oraz 2.2 cm plastikowe okienko 

 007-957: 

  0.64, 0.16, 0.32 cm 

  (plastik, ołów, plastik) 

  oraz 1.8 cm plastikowe okienko 

 Waga: 297 g, 274 g 

Osłonka strzykawki Pro-Tec PET-MR 

• Zastosowanie dla urządzeń do 3T 

• Idealna dla administrowania 

wysokoenergetycznymi izotopami  

w obrazowaniu PET/MR 

• Tuleja osłonki zbudowana z wolframu  

o grubości 9 mm 

• Łatwa dezynfekcja poprzez wytarcie 

alkoholem 

Osłonka Pro-Tec
® 

PET/MR zmniejsza napromieniowanie dłoni, 

pochodzące od radionuklidów o energii 511 keV. Tuleja osłonki 

zbudowana jest z wolframu o grubości 9 mm, który pochłania  

aż 88% promieniowania pochodzącego od FDG F-18. W celu 

uniknięcia pomyłki osłonka jest oznaczona nalepką z napisem: 

„MR”.  

Przezroczysta szybka ołowiana o dużej gęstości (5.6) zapewnia 

dobrą ochronę i widoczność. Wnętrze osłonki ma białe pokrycie, 

co poprawia widoczność płynu zawartego w strzykawce. Śruba  

solidnie utrzymuje strzykawkę w osłonce. 
 

PRODUKT: 

007-962 Osłonka strzykawki 5 ml 

 


