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Osłony stołowe typu „L” dla PET 
BIODEX MEDICAL SYSTEMS 

 

Osłona stołowa L-Block Deluxe 

 

 Osłona stołowa L-Block Deluxe jest zaprojektowana do ochrony 

personelu przy obsługiwaniu wysokoenergetycznych radionuklidów  

o dużej aktywności Zbudowana jest z ołowiu o grubości 6 cm, 

osłoniętego obudową stalową i wyposażona w duże okno ze szkła 

ołowianego. Wygodna dźwignia pozwala na szybkie ustawienie okna 

pod odpowiednim kątem dla każdego pracownika i każdej procedury. 

Opcjonalny murek z ołowianych cegieł (042-417) jest dopasowany 

do boków pionowej osłony, zapewniając boczną ochronę całego 

obszaru podstawy L-Block. W podstawie tej osłony znajduje się 

specjalny sześciokątny uchwyt, umożliwiający posługiwanie się 

pojemnikiem na strzykawkę (systemy transportowe) przy pomocy 

tylko jednej ręki (zmniejszenie ekspozycji). 
 

• Idealna dla procedur PET 

• 6 cm osłony ołowianej z przodu i na podstawie 

• Regulowane okno ze szkła ołowianego o wymiarach  

20.3 x 20.3 x 10.2 cm 

• Możliwe dołączenie murka z cegieł ołowianych zapewniającego 

kompletną osłonę z każdej strony 

SPECYFIKACJA 

042-413 Osłona stołowa L-Block Deluxe 

Wymiary: 50.8 x 45.4 x 73 cm (szer. x gł. x wys.) 

Osłona ołowiana: 6 cm grubości 

Okno ze szkła ołowianego: 

 Wymiary: 20.3 x 20.3 x 10.2 cm (szer. x wys. x gr.) 

 Gęstość: 5.2 g/cm
3
 

Wykończenie: lakier proszkowy 

Waga: 250 kg 

Waga transportu: 318.4 kg 

Opcje dodatkowe: 

042-417 Murek z cegieł ołowianych 

Wymiary wewnętrzne: 38.9 x 34.5 x 40.6 cm 

(szer. x gł. x wys.) 

Osłona ołowiana: 6 cm grubości 

Wykończenie: farba 

Waga: 278 kg 

042-407 Stół stalowy 

Wymiary: 93.5 x 61 x 91.5 cm (szer. x gł. x wys.) 

Waga transportu: 88 kg 

 

Osłona stołowa L-Block 

 

 Zaprojektowana dla stanowiska, gdzie przygotowywane są 

dawki wysokoenergetycznego radioznacznika PET. Osłona ta 

zapewnia ochronę dzięki ołowiu o grubości 3,8 cm lub 5,08 cm  

na przodzie i 2.5 cm na podstawie. W podstawie tej osłony 

znajduje się specjalny sześciokątny uchwyt, umożliwiający 

posługiwanie się pojemnikiem na strzykawkę (systemy 

transportowe) przy pomocy tylko jednej ręki (zmniejszenie 

ekspozycji). Opcjonalny murek z ołowianych cegieł (np. 042-425) 

jest dopasowany do boków pionowej osłony, zapewniając boczną 

ochronę całego obszaru podstawy L-Block. Po złożeniu całej 

komory z cegieł jest ona zabezpieczana stalową klamrą. 

• Osłona ołowiana o grubości 3.8 cm lub 5,8 cm z przodu 

i 2.5 cm na podstawie 

• Okno ze szkła ołowianego: 20 x 20 x 10 cm 

• Łatwa instalacja 

• Możliwe dołączenie murka z cegieł ołowianych 

zapewniającego kompletną osłonę z każdej strony 
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SPECYFIKACJA 

042-419 Osłona stołowa L-Block 

Wymiary: 36 x 38 x 62 cm (szer. x gł. x wys.) 

Osłona ołowiana: 

 Przód: 3.8 cm grubości 

 Podstawa: 2.5 cm grubości 

Okno ze szkła ołowianego: 

 Wymiary: 20 x 20 x 10 cm  (szer. x wys. x gr.) 

 Gęstość: 5.2 g/cm
3
 

Wykończenie: lakier proszkowy 

Waga: 131 kg 

Waga transportu: 161 kg 

042-449 Osłona stołowa L-Block 

Wymiary: 36 x 46 x 62 cm (szer. x gł. x wys.) 

Osłona ołowiana: 

 Przód: 5.08 cm grubości 

 Podstawa: 2.5 cm grubości 

Okno ze szkła ołowianego: 

 Wymiary: 20 x 20 x 10 cm  (szer. x wys. x gr.) 

 Gęstość: 5.2 g/cm
3
 

Wykończenie: lakier proszkowy 

Waga: 156 kg 

Waga transportu: 191 kg 

 

Opcje dodatkowe: 

042-425 Murek z cegieł ołowianych 

Wymiary wewnętrzne: 35 x 38.1 x 40.6 cm 

(szer. x gł. x wys.) 

Osłona ołowiana: 5.1 cm grubości 

Wykończenie: farba 

Waga: 223 kg 

042-426 Murek z cegieł ołowianych 

Wymiary wewnętrzne: 35.5 x 45.3 x 34.6 cm 

(szer. x gł. x wys.) 

Osłona ołowiana: 5 cm grubości 

Wykończenie: farba 

Waga: 241 kg 

042-407 Stół stalowy 

Wymiary: 93.5 x 61 x 91.5 cm (szer. x gł. x wys.) 

Waga transportu: 88 kg 

 

Osłona stołowa L-Block z osłoną komory miernika 

 

 Osłona stołowa L-Block wyposażona w osłonę na komorę po-

miarową miernika, zmniejsza maksymalnie przestrzeń stanowiska 

do przygotowywania dawek radioznacznika PET. Zapewnia ona 

wygodny dostęp i pole widzenia obszaru roboczego. Specjalna 

osłona dla komory pomiarowej (wszystkich mierników Atomlab) 

zamontowana jest na blacie stołu. Ten zestaw eliminuje potrzebę 

zakupu dodatkowych osłon komory jonizacyjnej. Osłona wykona-

na jest z ołowiu osłoniętego obudową stalową i wyposażona 

w okno ze szkła ołowianego. Możliwe jest szybkie ustawienie 

okna pod odpowiednim kątem. Opcjonalny murek z ołowianych 

cegieł jest dopasowany do boków pionowej osłony, zapewniając 

boczna ochronę całego obszaru podstawy L-Block. W podstawie 

osłony znajduje się specjalny sześciokątny uchwyt, umożliwiający 

posługiwanie się pojemnikiem na strzykawkę (systemy trans-

portowe) przy pomocy tylko jednej ręki (zmniejszenie ekspozycji). 

SPECYFIKACJA 

042-433 Osłona stołowa L-Block z osłoną komory 

miernika 

Wymiary: 45.7 x 54.6 x 66 cm (szer. x gł. x wys.) 

Osłona ołowiana: 

 Przód: 3.8 cm grubości 

 Podstawa: 2.5 cm grubości 

 Komora pomiarowa: 2.5 cm grubości 

Wymiary wew. komory pomiarowej: 17.4 x 26 cm 

Okno ze szkła ołowianego: 

 Wymiary: 20.3 x 20.3 x 10.2 cm (szer. x wys. x gr.) 

 Gęstość: 5.2 g/cm
3
 

Wykończenie: lakier proszkowy 

Waga: 259 kg 

Waga transportu: 267.6 kg 

 

Opcje dodatkowe: 

042-434 Murek z cegieł ołowianych 

Wymiary wewnętrzne: 35 x 52.1 x 40.6 cm 

(szer. x gł. x wys.) 

Osłona ołowiana: 5 cm grubości 

Wykończenie: farba 

Waga: 271 kg 

042-435 Pokrywa na murek z cegieł ołowianych 

 


