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Osłony i pojemniki na strzykawki 
BIODEX MEDICAL SYSTEMS 

 

Osłonny pojemnik do przenoszenia strzykawek 

 

 Te osłonne pojemniki zmniejszają narażenie na promie-

niowanie podczas przechowywania i przenoszenia materiałów 

radioaktywnych. Pokrywa z zamkiem zatrzaskowym zapobiega 

napromieniowaniu. Do wyboru są cztery pojemniki w zależności 

od rozmiaru i grubości osłony ołowianej. Osłony ścian bocznych 

są podwójnej grubości, aby zmniejszyć promieniowanie  

z zakończeń strzykawek. 

SPECYFIKACJA 

001-179 Osłonny pojemnik do przenoszenia 

strzykawek, duży, 0.32 

Wymiary: 

 Wew.: 21 x 7.6 x 7.4 cm (dł. x szer. x wys.) 

 Zew.: 24 x 11.2 x 8.9 cm (dł. x szer. x wys.) 

Osłona ołowiana: 

 Boki, góra i dół: 0.32 cm grubości 

 Zakończenia: 0.64 cm grubości 

Waga: 5.1 kg 

001-180 Osłonny pojemnik do przenoszenia 

strzykawek, duży, 0.64 

Wymiary: 

 Wew.: 19.6 x 6.6 x 6.9 cm (dł. x szer. x wys.) 

 Zew.: 24 x 11.2 x 8.9 cm (dł. x szer. x wys.) 

Osłona ołowiana: 

 Boki, góra i dół: 0.64 cm grubości 

 Zakończenia: 1.3 cm grubości 

Waga: 7.7 kg 

001-181 Osłonny pojemnik do przenoszenia 

strzykawek, mały, 0.32 

Wymiary: 

 Wew.: 20.3 x 4.8 x 5 cm (dł. x szer. x wys.) 

 Zew.: 23.5 x 8.6 x 6.6 cm (dł. x szer. x wys.) 

Osłona ołowiana: 

 Boki, góra i dół: 0.32 cm grubości 

 Zakończenia: 0.64 cm grubości 

Waga: 3.4 kg 

001-182 Osłonny pojemnik do przenoszenia 

strzykawek, mały, 0.64 

Wymiary: 

 Wew.: 19 x 4.3 x 4.3 cm (dł. x szer. x wys.) 

 Zew.: 23.5 x 8.6 x 6.6 cm (dł. x szer. x wys.) 

Osłona ołowiana: 

 Boki, góra i dół: 0.64 cm grubości 

 Zakończenia: 1.3 cm grubości 

Waga: 4.9 kg 

 

Stojak-osłona na strzykawkę 

 

SPECYFIKACJA 

009-205 Stojak-osłona na strzykawkę 

 Wymiary: 16.5 cm wysokości 

  Wewnętrzne: Ø2.1 x 14.3 cm 

 Osłona ołowiana: 0.64 cm – 1.3 cm grubości 

 Przystosowana do osłonek na strzykawki: 

  Pro-Tec II: 1 ml, 3 ml, 5 ml 

  Pro-Tec III: 1 ml, 3 ml, 5 ml 

  Pro-Tec IV: 1 ml 

 Waga: 2.7 kg 

 Stojak-osłona przystosowany jest do strzykawek znajdujących się w osłonach i strzykawek bez osłon. Stojak 

ten zbudowany jest z warstwy ołowiu pokrytej kołnierzem stalowym. Osłona ma grubość ołowiu 

od 0.64 do 1.3 cm. Szeroka średnica podstawy zapewnia stabilne położenie. 
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Stojak na osłonki strzykawek 

 

 Nie pozwól, aby osłony strzykawek leżały porozrzucane 

na stole. Stojak umożliwia utrzymanie osłon w stałym miejscu,  

co zwiększa przestrzeń do pracy. Stojak oferuje możliwość 

ochrony osłon strzykawek przed zarysowaniem. Pomieści on  

do ośmiu strzykawek. Jest stabilny i nie przewraca się.  

Gdy potrzebujesz osłon – wiedz dokładnie, gdzie one są. 

 
SPECYFIKACJA 

007-999 Stojak na osłonki strzykawek 

 Wymiary: 19 x 10.2 x 15.2 cm (szer. x gł. x wys.) 

 Waga: 2.3 kg 

 

Recapper 

 

 Nie musisz ponosić ryzyka związanego z nakładaniem 

przypadkowych osłon na igłę na strzykawce. Urządzenie to jest 

bezpiecznym i niedrogim sposobem ochrony, gdy zachodzi 

potrzeba nakrycia używanych właśnie strzykawek. Jest ono 

zrobione z lekkiego plastiku, zatem z łatwością można je przenosić 

w ręku lub na tacach. 

 
SPECYFIKACJA 

008-300 Recapper 

 Wymiary: 8.3 x 7 cm (dł. x szer.) 

 

Uchwyt ścienny do pojemników na pojedyncze dawki 

 

 Zwiększ ochronę, wydajność i organizację pracy swojego 

laboratorium z nowym uchwytem ściennym do pojemników  

na pojedyncze dawki. Uchwyt ten pomaga zwiększyć przestrzeń pracy 

i redukuje niepotrzebne przeładowanie. Pojemniki na pojedyncze 

dawki mogą być dzięki temu z łatwością identyfikowane. Solidna 

budowa tego uchwytu pozwala na utrzymanie do 25 pojemników 

na pojedynczą dawkę.  
 

SPECYFIKACJA 

008-400 Uchwyt ścienny do pojemników na pojedyncze dawki 

 Wymiary: 43.2 x 45.7 cm (dł. x wys.) 

 


