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Osłony stołowe typu „L” 
BIODEX MEDICAL SYSTEMS 

 

Osłona stołowa – beta/gamma 

 
• Ochrona przed promieniowaniem  

beta i gamma 

• Jednolita, zbudowana ze stali nierdzewnej, 

łatwa do czyszczenia i odkażania 

• Powierzchnia pracy zaprojektowana tak by 

zapobiec rozlaniu poza obszar roboczy 

• Opcjonalnie zabudowa boczna 

 

Ochrona boczna przed promieniowaniem beta/gamma 

(opcjonalnie) 

 

 Osłony stołowe zapewniają ochronę podczas pracy ze średnio  

i nisko energetycznymi materiałami promieniotwórczymi. Osłonę 

zaprojektowano tak, aby stanowiła wielostronne zabezpieczenie 

przed promieniowaniem beta i gamma. Zawiera ona wbudowaną 

płytę ze stali nierdzewnej, która posiada zapobiegające rozlewaniu 

się brzegi, ułatwiające jej czyszczenie. 

Przednia ściana osłony jest zbudowana z ołowiu o grubości 

1.2 cm. Jednolita konstrukcja ze stali nierdzewnej w obszarze pracy 

jest pokryta lakierem proszkowym od strony operatora. Szkło 

ołowiane (2 mm Pb Eq) i panel Plexiglas są zawarte w komplecie. Ta 

kombinacja osłon osłabia promieniowanie gamma i beta oraz 

promieniowanie hamowania jednocześnie nie osłabiając 

widoczności. Opcjonalnie dostępne jest okno ołowiane poprawiające 

ekwiwalent ołowiu do 4 mm oraz osłona boczna (042-227). 

 
SPECYFIKACJA 

042-224 Osłona stołowa – beta/gamma 

 Osłona ołowiana: 1.2 cm 

 Wymiary: 49,8 x 35,1 x 41,9 cm (wys. x szer. x gł.) 

 Okno: szkło ołowiowe o ekwiwalencie ołowiu 2 mm (opcjonalnie 

 dodatkowe szkło dające razem 4 mm), czysty Plexiglas  

 dla promieniowania beta 

 Obszar widoczny: 28.2 x 28.2 cm 

 Wykończenie: srebrny lakier proszkowy 

 Waga transportu: 

 042-224 (osłona stołowa beta/gamma): 35.8 kg 

OPCJONALNIE 

 042-226 (osłona dolna): 4.5 kg 

 042-227 (osłona boczna): 19 kg 

 042-228 (szyba ołowiana): 4.5 kg, 8 mm 

 

042-227 Osłona boczna 

 Osłona ołowiana: 0.64 cm 

 Wykończenie: stal nierdzewna 

 Wymiary: patrz rysunek obok 

 Waga transportu: 19 kg 
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Osłona stołowa pionowa – gamma 

 

Stołowa osłona przed promieniowaniem gamma zbudowana 

jest z akrylu ołowiowego o grubości 35 mm, będącego 

odpowiednikiem 1.5 mm ołowiu dla ochrony przed 

promieniowaniem gamma. Akryl ołowiany może być używany  

z niskoenergetycznymi izotopami emitującymi promieniowanie 

gamma. Akryl ołowiowy nie jest zalecany dla izotopów 

emitujących promieniowanie beta. Ta lekka, mocna osłona jest 

idealna do użycia w komorach, na laboratoryjnych stołach 

roboczych lub w każdym „gorącym” obszarze, gdzie potrzebna 

jest miejscowa osłona. Boczne nóżki dają osłonie wyjątkową 

stabilność. 
 

SPECYFIKACJA 

042-710 Osłona stołowa pionowa – gamma 

 Wymiary: 230 x 305 x 35 mm (szer. x wys. x gr.) 

 Waga: 4 kg 

 Radionuklidy Przybliżony faktor atenuacji  

 I-125 
Xe-133 
Co-57 

Tc-99m 
I-123 
Ga-67 

10
25

 
10

10
 

10
3
 

75 
6 
2 

 

 


