ochrana pacientů
ve stomatologii
Zástěry a límce s ochrannou známkou RADPROM vyrábí
společnost V.M.K. již od roku 1993.
Ochranné oděvy jsou zhotoveny z lehkého, vícevrstvého stínícího
materiálu, jsou proto lehké, flexibilní a pohodlné pro uživatele.
Povrchovým materiálem je polyesterová tkanina se speciální
úpravou pro snadné čištění. Použití je velice jednoduché: zástěry a
límce se upínají stuhovým uzávěrem - suchým zipem.
Zástěry a límce nabízíme v několika barevných variantách a
v různých velikostech. Rovněž je možné zvolit si stínící materiál –
vinyl s obsahem olova, či ekologicky šetrnější bezolovnatý vinyl.
Stínící ekvivalenty mohou být libovolné, standardně vyrábíme
s ekvivalentem 0,30 mm nebo 0,50 mm olova.

Zástěry pro intraorální rentgen
Tyto zástěry byly navrženy pro kompletní ochranu krku, hrdla,
hrudníku, ramen, břišní krajiny a pohlavních orgánů pacienta.
Skládají se pouze z předního celistvého dílu. Volné horní konce se
upínají stuhovým uzávěrem za krkem pacienta. Jsou dostatečně
velké, aby sahaly sedícímu pacientovi až po kolena, jak vyžadují
mezinárodní doporučení.
Zástěry pro intraorální rentgen se vyrábějí ve dvou velikostech: pro děti a
pro dospělé pacienty
Rozměry:
pro děti
délka 64 cm
šířka 40 cm
pro dospělé
délka 76 cm
šířka 50 cm

Límce pro intraorální rentgen





Límec je určen ke stínění štítné žlázy. Je důležité, aby límec přiléhal v místě štítné žlázy velmi těsně
k povrchu těla. Je to proto, že štítná žláza je nejvíce ohrožována zářením, které se při expozici
rozptýlí v přední části čelisti. Pokud nemá límec optimální velikost a není dobře připevněn, je stínění
téměř neúčinné.
Límce jsou dodávány ve třech velikostech:
Doporučujeme, abyste ve Vaší
pro děti 6 – 8 let
ordinaci měli k dispozici límce alespoň
ve dvou velikostech. Předejdete tak
pro mládež a útlejší dospělé
případným problémům.
pro silnější dospělé pacienty

Zástěry pro panoramatický rentgen

KL 17151

Tento typ zástěry chrání pacienta před rozptýleným zářením zpředu i
zezadu. Přední část zástěry je po zapnutí obou předních dílů pomocí
stuhových uzávěrů zdvojená. Přední díly volně navazují přes rameno
do zadního dílu tvaru písmene Y pro krytí páteře.
Límec se při panoramatickém snímkování nepoužívá. Štítná žláza je
zde stíněná páteří, svazek vstupuje do pacienta zezadu. Límec by
rovněž mohl vytvořit na snímku nežádoucí výrazný stín, neboť
rentgenový svazek je orientován mírně šikmo vzhůru.
Zástěry pro panoramatický rentgen se vyrábějí ve dvou velikostech, pro děti
a pro dospělé pacienty.
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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

ochrana proti rentgenovému záření

