
 

22 Stanowiska dla pracowni PET 08-2015 (ważne od 08.2015) 1/2 

Stanowiska dla pracowni PET 
BIODEX MEDICAL SYSTEMS 

 

Stanowisko dla pracowni PET – szafka 

• Zaprojektowane dla pracowni 

„gorących” PET z ograniczoną powierzchnią 

• Wyposażone w: 

◦ Osłonę stołową L-Block z wbudowaną 

osłoną komory miernika 

◦ Osłonę pojemnika na ostre 

wysokoenergetyczne odpady medyczne PET 

◦ Murek z cegieł ołowianych 

◦ Miernik aktywności Atomlab 

• Wysuwane półki dla: 

◦ Systemów transportowych PET 

◦ Małych przedmiotów 

• Osłonę ołowianą ze wszystkich sześciu 

stron 

• Drzwiczki zamykane na klucz 

Stanowisko zaprojektowane dla pracowni „gorących” PET 

ograniczonych małą przestrzenią. Zapewnia wystarczającą 

przestrzeń roboczą na całkowicie osłoniętej szafce. 

Stanowisko pasuje do osłony stołowej L-Block z osłoną 

komory miernika aktywności (042-433 lub 042-440), pojemnika 

na zużyte strzykawki (039-412) oraz do murka z cegieł 

ołowianych (042-434). Stanowisko przystosowane jest do każdego 

miernika aktywności Atomlab . Jednostkę odczytu miernika 

montuje jest na statywie nad ladą w celu zwiększenia obszaru 

roboczego. 

Szafka posiada drzwi zamykane na klucz, dwie dolne oraz dwie 

górne wysuwane półki. Dolne dostosowane są do walizek trans-

portowych PET. Górne służą do przechowywania strzykawek, 

osłon i innych małych elementów. Wszystkie ściany szafki zawie-

rają płyty ołowiane o grubości 0.64 cm, 1.27 cm lub 2.54 cm. 

Może ona stać osobno lub w połączeniu z innymi meblami. 

Wszystkie szafki w tej linii produktów mają standardową 

wysokość 93 cm. Wszystkie szafki posiadają blat ze stali nie-

rdzewnej, 10 cm tylny kołnierz i zapobiegające rozlewaniu się 

1.27 cm brzegi. Przy zamówieniu większej ilości szafek można 

zamówić jednolity blat. Szafka 244-205 jest przystosowana 

do komory z cegieł ołowianych (042-434), natomiast szafka 

244-200 – nie. 
 

SPECYFIKACJA 

244-200 Stanowisko dla pracowni PET – szafka, 0.64 

(Nie zawiera murka z cegieł ołowianych) 

244-205 Stanowisko dla pracowni PET – szafka, 0.64 

(Zawiera murek z cegieł ołowianych 042-434) 

Wymiary: 93 x 61 x 93 cm (szer. x gł. x wys.) 

Osłona ołowiana: 0.64 cm grubości 

Wykończenie: lakier proszkowy 

Drzwi: Zamykanie na klucz 

Blat: Stal nierdzewna, 10 cm tylnym kołnierzem i zapobiegające 

rozlewaniu się 1.27 cm brzegi 

Maksymalne obciążenie: 703 kg 

Waga transportu: 562 kg 

 

Opcje dodatkowe: 

042-433 Osłona stołowa L-Block z osłoną komory miernika 

042-440 Osłona stołowa L-Block z osłoną komory miernika 

i wyświetlaczem LCD 

042-434 Murek z ołowianych cegieł 

086-332 Miernik aktywności Atomlab 500 Plus 

039-412 Osłona pojemnika na wysokoenergetyczne ostre odpady 

medyczne PET 

039-413 Wkład, 30/op., pasuje do 039-412 
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Stanowisko dla pracowni PET – stół 

• Zaprojektowane dla pracowni 

„gorących” PET z ograniczoną powierzchnią 

• Osłona ołowiana pod komorą miernika 

• Wyposażony w: 

◦ Osłonę stołową L-Block z wbudowaną 

osłoną komory miernika 

◦ Osłonę pojemnika na ostre 

wysokoenergetyczne odpady medyczne PET 

• Półki dla: 

◦ Systemów transportowych PET 

◦ Małych przedmiotów 

Stanowisko zaprojektowane dla pracowni „gorących” PET 

ograniczonych małą powierzchnią. Stanowisko zawiera dodatkowe 

elementy, które pomagają zmaksymalizować przestrzeń pracy i 

ochronę. Są to: osłona stołowa L-Block z osłoną miernika 

aktywności (042-433) oraz osłona pojemnika na ostre odpady 

medyczne PET (039-412). 

Osłona stołowa L-Block z osłoną na komorę pomiarową 

miernika wyposażona jest w okno ze szkła ołowianego z regulo-

wanym kątem ustawienia oraz osłonę ołowianą o grubości 3.8 cm 

z przodu i 2.5 cm na podstawie i komorze pomiarowej miernika. 

Zaprojektowana jest tak, aby móc zamontować komorę pomiarowa 

dowolnego miernika Atomlab na blacie. 

Osłona pojemnika na wysokoenergetyczne ostre odpady me-

dyczne PET jest wykonana ze stali z osłoną ołowianą o grubości 

2.5 cm. Posiada zamek zabezpieczający oraz uchylną pokrywę. 

Jednostka odczytu miernika zamontowana jest na statywie nad 

ladą w celu zwiększenia obszaru roboczego. Blat stołu posiada 

przystosowane otwory do montażu komory oraz pojemnika na zu-

żyte strzykawki. Dolna półka umożliwia przechowywanie walizek 

transportowych PET. Środkowa półka przystosowana jest do prze-

chowywania wszelkich osłon strzykawek i innych drobnych przed-

miotów. Tam, gdzie wymagana jest zwiększona ochrona, możliwe 

jest zamontowanie murka z ołowianych cegieł 042-434. 
 

SPECYFIKACJA 

042-448 Stanowisko dla pracowni PET – stół 

(Zawiera: 042-433 Osłona stołowa L-Block z osłoną komory 

miernika oraz 039-412 Osłona pojemnika na 

wysokoenergetyczne ostre odpady medyczne PET) 

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

Regulowana wysokość przednich nóg 

Osłona ołowiana: 2.54 cm grubości (również osłona komory 

miernika) 

Wykończenie: lakier proszkowy 

Maksymalne obciążenie: 703 kg 

Waga: 133.3 kg 

 

Opcje dodatkowe: 

042-434 Murek z ołowianych cegieł 

042-435 Pokrywa na murek z cegieł ołowianych 

086-332 Miernik aktywności Atomlab 500 Plus 

039-413 Wkład, 30/op., pasuje do 039-412 
 


