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Ruchome osłony przed promieniowaniem 
BIODEX MEDICAL SYSTEMS 

 

Ruchoma osłona przed promieniowaniem – mobile-compact 

 

 Pionowa ruchoma osłona przed promieniowaniem – mobile- 

-compact jest uniwersalnym dodatkiem do każdego pokoju PET. 

2.5 cm ołowiany panel ma wymiary 56 x 48 cm. Wysokość panelu 

może być ustawiana w zakresie 25 cm. Osłona może być 

stosowana do ochrony techników przed siedzącymi lub leżącymi 

„gorącymi” pacjentami. Składana półka jest wygodnie zlokalizo-

wana do umieszczenia na niej osłon strzykawek, pojemników, 

iniektorów itp. Osłona może być umieszczona w odpowiednim 

miejscu w każdej chwili. Kółka i obracające się zamki umieszczo-

ne na każdym z nich umożliwiają bezpieczne ustawienie. 

 
SPECYFIKACJA 

042-522 Ruchoma osłona przed promieniowaniem – mobile-compact 

Wymiary: 61 x 62 x 83 cm (szer. x gł. x wys.) 

 Osłona: 56 x 48 cm (szer. x wys.) 

 Składana półka: 61 x 12.7 cm (szer. x gł.) 

 Regulowana wysokość: 89 do 114 cm 

Osłona ołowiana: 2.5 cm grubości 

Wykończenie: lakier proszkowy 

Waga: 104 kg 

Waga transportu: 166 kg 

 

Ruchoma osłona przed promieniowaniem – mobile 

 

 Pionowa ruchoma osłona przed promieniowaniem – mobile po-

zwala na zastosowanie ochrony tam, gdzie jest wymagana. 

Możliwe jest ustawienie jej w żądanym miejscu i, po zabezpiecze-

niu kółek, dostosowanie wysokość osłony ołowianej. Wysokość 

osłony może być ustawiana w zakresie 16 cm. Kółka i blokujące 

hamulce umożliwiają bezpieczne ustawienie osłony. 
 

SPECYFIKACJA 

042-519 Ruchoma osłona przed promieniowaniem – mobile 

Wymiary: 95.9 x 73.7 x 102.9 cm (szer. x gł. x wys.) 

 Osłona: 91.4 x 48.3 cm (szer. x wys.) 

 Regulowana wysokość: 91.4 do 102.9 cm 

Osłona ołowiana: 2.5 cm grubości 

Wykończenie: lakier proszkowy 

Waga: 202.3 kg 

Waga transportu: 254 kg 
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Ruchoma osłona Clear-Lead
TM

 

 

 
• Spełnia wszystkie normy kontroli 

skażeń 

• Gładka powierzchnia ułatwia 

czyszczenie 

• Trwała i odporna na uszkodzenia 

• Łatwa w przemieszczaniu 

• Okno: ekwiwalent ołowiu 0.5 mm 

• Obudowa: ołów 0.8 mm 

• Doskonała stabilność 

 Przedstawiamy Clear-Lead
TM

 – ołowiano-akrylowe osłony chroniące 

przed promieniowaniem. Jest to pierwsza od 30 lat zmiana projektowa tej 

linii produktów. Osłony są przeznaczone do użytkowania we wszystkich 

procesach obrazowania wykorzystujących  promieniowanie jonizujące: 

medycyna nuklearna, fluoroskopia, roentgen, tomografia, mammografia. 

Największą przewagą osłon nad innymi znajdującymi się na rynku jest czas 

ochrony pracownika znajdującego się za nimi. Gładka powierzchnia osłony 

jest pozbawiona wystających elementów konstrukcyjnych, zakamarków, 

narożników, podczas gdy nieprzezroczysta część osłony jest pokryta 

plastikowym laminatem, co w rezultacie ułatwia czyszczenie. Duże kółka 

ułatwiają manewrowanie osłoną. Osłona Clear-Lead
TM

 oferuje solidną, 

trwałą i odporną na uszkodzenia ochronę tam gdzie jest ona potrzebna. 

 
SPECYFIKACJA 

042-580 Ruchoma osłona Clear-Lead
TM

, standardowe okno 

Wymiary: 191 x 76 cm (wys. x szer.) 

 Okno: 61 x 76 cm (wys. x szer.) 

 Nieprzezroczysty panel: 122 x 76 cm (wys. x szer.) 

 Powierzchnia osłonna: 183 x 76 cm (wys. x szer.) 

Osłonność: 

 Okno: ekwiwalent ołowiu 0.5 mm 

 Nieprzezroczysty panel: ołów 0.8 mm 

Kółka: 4 klasy szpitalnej (2 z możliwością zablokowania) 

Waga: 46.5 kg 

042-582 Ruchoma osłona Clear-Lead
TM

, pełne okno 

Wymiary: 191 x 76 cm (wys. x szer.) 

 Okno: 138,4 x 76 cm (wys. x szer.) 

 Nieprzezroczysty panel: 44,5 x 76 cm (wys. x szer.) 

 Powierzchnia osłonna: 183 x 76 cm (wys. x szer.) 

Osłonność: 

 Okno: ekwiwalent ołowiu 0.5 mm 

 Nieprzezroczysty panel: ołów 0.8 mm 

Kółka: 4 klasy szpitalnej (2 z możliwością zablokowania) 

Waga: 44.5 kg 

Ruchoma bariera Clear-Lead
TM

 

 
• Gładka powierzchnia ułatwia 

czyszczenie 

• Trwała i odporna na uszkodzenia 

• Łatwa w przemieszczaniu, posiada 

łatwe do uchwycenia zakończenia 

• Okno: ekwiwalent ołowiu 1.0 mm 

• Obudowa: ołów 1.1 mm 

• Doskonała stabilność 

 Nowa idealna osłona używana w procedurach w medycynie nuklearnej. 

Ruchoma bariera Clear-Lead
TM

 zapewnia całkowitą osłonę przed 

promieniowaniem emitowanym przez pacjenta. Bariera jest zbudowana  

z bezpiecznej, trwałej i odpornej na rozbicia szyby zawierające 30% 

wagowych ołowiu. Osłona posiada łatwe do uchwycenia zakończenia  

i duże ruchome kółka ułatwiające jej manewrowaniem. Osłona  

Clear-Lead
TM

 oferuje solidną, trwałą i odporną na uszkodzenia ochronę tam 

gdzie jest ona potrzebna.  
 

SPECYFIKACJA 

042-585 Ruchoma osłona Clear-Lead
TM

, szerokie okno 

Wymiary: 155 x 126 cm (wys. x szer.) 

 Okno: 60 x 118 cm (wys. x szer.) 

 Nieprzezroczysty panel: 82,5 x 122 cm (wys. x szer.) 

 Powierzchnia osłonna: 142 x 122 cm (wys. x szer.) 

Osłonność: 

 Okno: ekwiwalent ołowiu 1.0 mm 

 Nieprzezroczysty panel: ołów 1.1 mm 

Kółka: 4 klasy szpitalnej (2 z możliwością zablokowania) 

Waga: 73.2 kg 
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Ruchoma osobista bariera Clear-Lead
TM

 

 
 

 Nowa, unikalna osłona osobista w kształcie klepsydry umożliwia dostęp 

rękoma personelu do pacjenta podczas osłaniania tułowia i głowy 

(ekwiwalent ołowiu 0.5 mm).  

 Wszechstronna, lekka bariera oferuje udogodnienie w postaci regulacji 

wysokości w celu osłony użytkownika podczas stania czy siedzenia. Cecha 

ta ma duże znaczenie dla urologów, anestezjologów, techników pracowni 

rentgenowskich i wielu innych pracowników.  

 Skonstruowane z akrylu okno można anatomicznie dopasować  

za pomocą wycięć na ręce, zapewniając stały kontakt z pacjentem podczas 

zastosowania maksimum ochrony.  

 Lekka (22.8 kg) osłona charakteryzująca się łatwo przesuwającą się bazą  

na czterech kółkach z dwoma uchwytami jest łatwa w manewrowaniu  

i ustawianiu pozycji przy stole dla jak najlepszego dostępu do pacjenta.  
 

SPECYFIKACJA 

042-583 Ruchoma osobista bariera Clear-Lead
TM

 

Wymiary: 61 x 183 cm (wys. x szer.) 

 Wysokość: od 157 do 183 cm  

 Panel przezroczysty: 61 x 122 cm (wys. x szer.) 

 Wycięcia: 10 x 26 cm (wys. x szer.) 

 Powierzchnia osłonna: 142 x 122 cm (wys. x szer.) 

 Osłonność: ekwiwalent ołowiu 0.5 mm 

 Podstawa: wózek (10 cm), powierzchnia podstawy 44 x 46 cm (dł. x szer.) 

Waga: 22.8 kg 

Zakres sterowania: 25.4 cm (wys.) 

 
 


