pro zubní intraorální
i panoramatické filmy
Â tmavý okraj snímků zaručuje při čtení získat až o

20 % více diagnostické informace
Â speciální plast používaný filatelisty zaručuje, na
rozdíl od standardního plastu, že se snímky ani
za několik let k obálce nepřilepí

KL 13311

Plastové archivační obálky chrání dentální filmy před prachem a poškozením. Plast je čirý, proto jsou
snímky výborně čitelné i v archivační obálce. Naopak tím, že okraje snímků jsou černě maskované,
umožňuje lékaři získat ze snímků až o 20 % více diagnostických informací, neboť oko není při čtení
oslňováno světlem v bezprostředním okolí snímku. Obálky jsou velmi tenké a při archivaci zabírají jen
minimum prostoru. Na každé obálce je vymezené místo s bílým podkladem, kde je možné uvést jméno
pacienta, datum vyšetření i identifikaci snímku. Obálky každého formátu jsou dodávány v kartonovém
obalu.
Â

DiS 2, obálky pro 2 snímky 3 × 4 cm,
velikost 70 × 80 mm, balení 200 ks

Â

DiS 2+2, obálky pro 2 + 2 snímky 3 × 4 cm,
velikost 58 × 90 mm, balení 200 ks

Â

DiS 6, obálky pro 6 snímků 3 × 4 cm,
velikost 120 × 120 mm, balení 100 ks

Â

DiS 8, obálky pro 8 snímků 3 × 4 cm,
velikost 120 × 133 mm, balení 100 ks

Â

DiS 12, obálky pro 12 snímků 3 × 4 cm,
velikost 135 × 200 mm, balení 100 ks

Â

DiS 14, obálky pro 14 snímků 3 × 4 cm,
velikost 135 × 200 mm, balení 100 ks

Â

DiS 16, obálky pro 16 snímků 3 × 4 cm,
velikost 135 × 200 mm, balení 100 ks

Â

OPG 15×30, obálky pro panoramatické snímky 15 × 30 cm, balení 100 ks
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Rtg přístroje X-RAY SWISS, veterinární rtg přístroje SEDECAL, intraorální a panoramatické rentgeny PLANMECA, digitální CR systémy, monitory EIZO, kazety s magnetickým přítlakem a fólie CAWO, Lysholmovy clony, chemikálie TETENAL, vyvolávací automaty, rtg filmy, negatoskopy ELLA ,
negatoskopy MEDICANVAS, stínící ochranné oděvy RADPROM, olovnaté sklo, signální dozimetry, DAP metry, měřící přístroje RADCAL a UNFORS, fantomy a testovací pomůcky, kostní denzitometry MEDILINK, OsteoGram, ultrazvukové přístroje MEDELKOM, zubní soupravy PLANMECA

ARCHIVAČNÍ OBÁLKY

