Odzież chroniąca
przed promieniowaniem RTG
Spe≥niajπ normy ochrony I.E.C.

Mniejszy CiÍøarÖPe≥na ochrona!
Nowatorskie fartuchy zapewniajπce pe≥nπ ochronÍ!

LITE TECH, INC.
Firma Lite Tech, Inc. zosta≥a za≥oøona w roku 1992 po uzyskaniu praw do technologii wytwarzania
lekkich materia≥Ûw antyradiacyjnych projektu firmy DuPont. Od tego czasu Lite Tech rozwija≥ siÍ prÍønie,
docierajπc do klientÛw na ca≥ym úwiecie. Xenolite oraz Xenolite NL to obecnie najbardziej uznane
materia≥y antyradiacyjne na úwiecie, o czym moøe úwiadczyÊ fakt, øe do tej pory sprzedano blisko
200.000 fartuchÛw na terenie ponad 24 paÒstw. Ponadto Lite Tech to jeden z niewielu w pe≥ni
samowystarczalnych producentÛw fartuchÛw. Siedziba g≥Ûwna mieúci siÍ pod Filadelfiπ, zaú produkcja
odbywa siÍ w USA oraz Europie z materia≥Ûw wytwarzanych przez dwie amerykaÒskie fabryki.
Materia≥ Xenolite zosta≥ opracowany w 1991 roku przez firmÍ DuPont. By≥ to pierwszy na úwiecie lekki,
z≥oøony materia≥ chroniπcy przed promieniami RTG, ktÛry zastπpi≥ tworzywa oparte na gumie o≥owiowej.
Xenolite by≥ przy tym o 30% løejszy od materia≥Ûw uøywanych dotychczas. Technologia ta pos≥uøy≥a
do opracowania kolejnych, skuteczniejszych produktÛw, takich jak Xenolite NL ktÛry by≥ pierwszym,
w pe≥ni ekologicznym materia≥em nie zawierajπcym o≥owiu.
Posiadanie w≥asnych linii produkcyjnych i zaplecza technicznego, umoøliwia firmie Lite Tech kontrolÍ
jakoúci na kaødym etapie produkcji. Ponadto, firma SGS co roku przeprowadza inspekcje wyrobÛw
Lite Tech pod kπtem ich zgodnoúci z europejskimi wymogami dotyczπcymi przyznawania oznaczenia CE.
Dodatkowo, zarÛwno materia≥ Xenolite, jak i Xenolite NL sπ zgodne z rygorystycznπ miÍdzynarodowπ
normπ IEC 61331-1 (przy 80 kV i 100 kV). Xenolite i Xenolite NL pozostajπ najløejszymi z dostÍpnych
materia≥Ûw zapewniajπc przy tym pe≥nπ ochronÍ(mm Pb) nawet przy wysokich poziomach napiÍcia.

Typy materia≥Ûw uøywanych do wytwarzania fartuchÛw Lite Tech
Xenolite NL (No-Lead) ñ dwupierwiastkowa, superlekka, mieszanka bezo≥owiowa. Xenolite NL podlega
recyklingowi, a jego utylizacja jest nieszkodliwa dla úrodowiska. Ponadto jest o 40% løejszy od produktÛw
opartych na gumie o≥owiowej. Kod produktu: 800, np. # 830VS.
Xenolite (ÑBî) ñ pierwsza z lekkich mieszanek, sk≥adajπca siÍ z trzech pierwiastkÛw oraz dodatku o≥owiu.
Materia≥ ten jest nieco taÒszy niø Xenolite NL i rÛwnieø podlega recyklingowi. Jest o 30% løejszy
od produktÛw opartych na gumie o≥owiowej. Kod produktu: 600, np. #630VS.
EVAL-10 ñ ciÍøki, w pe≥ni o≥owiany materia≥, løejszy od gumy o≥owiowej o 15%. EVAL jest wykorzystywany do wyrobu produktÛw taÒszych, ktÛrych waga nie jest czynnikiem kluczowym. Chroni takøe przed
promieniami gamma. Materia≥ ten jest rÛwnieø uøywany przy niektÛrych zabiegach z wykorzystaniem
promieniowania RTG o napiÍciu powyøej 120 kV. Kod produktu: 900, np. 930VS.

DostÍpne warianty ochrony
Materia≥y Lite Tech zapewniajπ ochronÍ na poziomach 0,50, 0,35 oraz 0,25 mm Pb. Ochrona przÛd/ty≥
wystÍpuje w wariantach 0,50/0,35 0,50/0,25 0,35/0,35 0,35/0,25 oraz 0,25/0,25. W Europie oraz
innych krajach stosujπcych standard IEC 61331-3 minimalny poziom zapewnianej ochrony wynosi
0.25 mm Pb, dla fartuchÛw lekkich, i 0.35 mm Pb (przÛd) w przypadku fartuchÛw ciÍøkich.

XENOLITE NO-LEAD
Poniøej przedstawione jest porÛwnanie materia≥u Xenolite No-Lead z innymi fartuchami nie zawierajπcymi
o≥owiu*. Produkty konkurencji sk≥adajπ siÍ w g≥Ûwnej mierze z cyny lub stopÛw cyny i antymonu. Natomiast
XENOLITE NO-LEAD to zbalansowana, opatentowana i zastrzeøona kombinacja dwÛch uzupe≥niajπcych siÍ
pierwiastkÛw poch≥aniajπcych promieniowanie, zapewniajπca niskπ wagÍ oraz lepszπ ochronÍ.
*XENOLITE NO-LEAD to najløejszy materia≥ w porÛwnaniu do konkurencyjnych produktÛw zapewniajπcych podobny
poziom ochrony (80 kV ñ 120 kV).
*Konkurencyjne materia≥y oparte na cynie sπ od 15% do 30% ciÍøsze przy tym samym poziomie zapewnianej ochrony.
*XENOLITE NO-LEAD zapewnia deklarowany poziom ochrony (w mm Pb) przy napiÍciu 100 kV, podczas gdy
wiÍkszoúÊ produktÛw opartych na cynie jest projektowana i testowana przy napiÍciu nie przekraczajπcym 80 kV.
W zwiπzku z tym nie sπ one w stanie zapewniÊ nominalnej ochrony na poziomie 100 kV, przy ktÛrym przenikanie
przez os≥ony i naraøenie na promieniowanie sπ 2-3-krotnie wiÍksze niø przy napiÍciu 80 kV.
*XENOLITE NO-LEAD to jedyny dostÍpny w Stanach Zjednoczonych materia≥ ochrony radiologicznej spe≥niajπcy
rygorystyczne úwiatowe standardy IEC 61331-3/1 zarÛwno przy napiÍciu 80 kV jak i 100 kV, przy uøyciu filtra
miedziowego o parametrach 0,15/0,25 mID.

*Innowacyjna technologia XENOLITE NO-LEAD by≥a przedmiotem wielu prac naukowych. Jej skutecznoúÊ zosta≥a
potwierdzona przez szpitale i agencje rzπdowe w ponad 10 krajach. Ponadto spe≥nia ona standardy DIN, JIS
i wymogi Komisji Europejskiej dotyczπce przyznawania oznaczenia CE. Wyniki badaÒ dostÍpne sπ na zamÛwienie.
*Przy napiÍciu 120kV materia≥y oparte na cynie tracπ ok. 20% swoich w≥aúciwoúci ochronnych. Przy tak wysokim
napiÍciu rÛwnowaønik os≥abienia promieniowania spada poniøej 0.40 mm Pb. Oznacza to, øe naraøenie na
promieniowanie wzrasta o 70%. XENOLITE NO-LEAD zapewnia najlepszπ ochronÍ w przedziale napiÍÊ od 60kV
do 125kV i gwarantuje przenikanie niøsze o 20% niø w przypadku innych materia≥Ûw.
*Naleøy unikaÊ fartuchÛw z oznaczeniami nie zawierajπcymi informacji o ochronie mm Pb, lecz podajπcymi tylko
odsetek poch≥anianego promieniowania. Moøe to mieÊ na celu zatuszowanie prawdziwych w≥aúciwoúci ochronnych.
Jeøeli producent deklaruje, øe jego fartuch zapewnia Ñponad 84% poch≥aniania przy napiÍciu rzÍdu 100 kVî,
oznacza to, øe aø 16% promieniowania jest przepuszczane. RÛwna siÍ to 2-3-krotnie wiÍkszemu naraøeniu
na promieniowanie niø w przypadku fartuchÛw XENOLITE NO-LEAD 0.50 mm Pb, oraz niemal dwa razy wiÍkszemu
niø w przypadku XENOLITE NO-LEAD 0.35 mm Pb.
*XENOLITE-NO LEAD jest jedynym materia≥em nadajπcym siÍ do powtÛrnego wykorzystania. Moøe byÊ takøe
utylizowany bez szkÛd dla úrodowiska. Nie zawiera, bowiem, metali ciÍøkich.
*XENOLITE NO-LEAD nie zawiera lateksu ani PCV, w ktÛrych sk≥ad wchodzπ zarÛwno chlorowane wÍglowodory
(przy spalaniu ktÛrych uwalniane sπ toksyczne substancje) oraz zmiÍkczacze ftalanowe (grupa zwiπzkÛw, z ktÛrych
czÍúÊ jest zakazana z powodu toksycznoúci).
* PorÛwnanie oparte jest na wynikach badaÒ Lfas (przeprowadzonych wiosnπ 2003 roku) i Uniwersytetu Columbia
w stanie Nowy Jork (2004 rok)

LITE TECH, INC.
www.xenolitexray.com

ul. W.K.Roentgena 20/8
02-786 Warszawa
Tel/fax: + 48 22 644 93 66
www.medevice.pl

FARTUCHY DWUCZ

åCIOWE

Waga fartuchÛw dwuczÍúciowych jest rÛwnomiernie roz≥oøona miÍdzy barki i biodra. DziÍki temu plecy nie sπ nadmiernie
obciπøane. Ponadto ten typ fartuchÛw pozwala na wiÍkszπ swobodÍ ruchÛw przy siadaniu i pochylaniu. Rozmiary kamizelek
i spÛdnic moøna dobieraÊ oddzielnie w celu zapewnienia jak najwiÍkszego komfortu.

Wszystkie modele posiadajπ:
- wk≥adki na ramionach
- kieszenie w kamizelkach i spÛdnicach
- spÛdnice ponadto posiadajπ pÍtelki do wieszania

620 VS i 820VS
Fartuchy o bardzo niskiej wadze.
- JednoczÍúciowa warstwa ochronna z przodu kamizelki sprawia,
øe model jest niezwykle lekki
- zapiÍcia na rzepy z prawej strony kamizelki na wysokoúci barku
oraz øeber
- rozmiary unisex

630VS i 830VS
- Nowatorski sposÛb zapinania Ñna zak≥adkÍî
- Nak≥adajπce siÍ na siebie po≥y kamizelki zapewniajπ wiÍkszπ
ochronÍ oraz moøliwoúÊ lepszego dopasowania
- Rozmiary mÍskie i damskie

635VS i 835VS Elastyczny fartuch
dwuczÍúciowy przyjazny dla plecÛw
- Elastyczne pasy z rzepami krzyøujπc siÍ
na plecach doskonale podtrzymujπ
lÍdüwiowy odcinek krÍgos≥upa
- Eliminuje obciπøenie barkÛw
- ZapiÍcie na rzepy na lewym barku
- Rozmiary mÍskie i damskie
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FARTUCHY DWUSTRONNE
Wszystkie fartuchy dwustronne zapewniajπ maksymalnπ ochronÍ. Fartuchy te ≥πczπ wygodÍ z doskona≥ym podtrzymywaniem
lÍdüwiowego odcinka krÍgos≥upa zmniejszajπc obciπøenie piersiowego odcinka krÍgos≥upa podczas d≥ugotrwa≥ych zabiegÛw.
Wszystkie fartuchy dwustronne posiadajπ:
- wk≥adki na ramionach -regulowany 18-centymetrowy pasek dodawany jest
- kieszeÒ
do modeli 6201/8201 oraz 6250/8250

6200TS i 8200TS
Fartuchy jednoczÍúciowe z zapiÍciem na ramieniu
- zapiÍcia na rzepy na ramieniu i z boku u≥atwiajπ zak≥adanie
i zdejmowanie
- prosta, jednoczÍúciowa konstrukcja zapewnia
niezwykle niskπ wagÍ
- rozmiary unisex

6201 i 8201
Fartuch do zabiegÛw specjalnych
- Nak≥adajπce siÍ na siebie po≥y kamizelki zapewniajπ wiÍkszπ ochronÍ
oraz moøliwoúÊ lepszego dopasowania
- Regulowany 18-centymetrowy, elastyczny pas zapewnia optymalny
rozk≥ad ciÍøaru fartucha pomiÍdzy biodra i barki
- Specjalne boczne zapiÍcia na rzepy rozpinajπ siÍ podczas takich czynnoúci
jak schylanie czy siadanie nie zmniejszajπc przy tym poziomu ochrony
- Rozmiary mÍskie i damskie

6250 i 8250
Fartuch zapinany Ñna zak≥adkÍî
- Nak≥adajπce siÍ na siebie po≥y zapewniajπ
niskπ wagÍ
- Przednia czÍúÊ zapinana jest na rzepy
na prawym boku i prawym ramieniu
- Regulowany 18-centymetrowy, elastyczny pas
zapewnia optymalny rozk≥ad ciÍøaru fartucha
na biodra i barki
- Rozmiary mÍskie i damskie
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FARTUCHY JEDNOSTRONNE
Wszystkie fartuchy jednostronne zapewniajπ swobodÍ ruchÛw i optymalny komfort. Konstrukcja jednostronna sprawia,
øe fartuchy te sπ wyjπtkowo lekkie.
Wszystkie fartuchy jednostronne posiadajπ
- wk≥adki na ramionach
- kieszeÒ
- rozmiary mÍskie i damskie

610E i 810E
Fartuch z elastycznym zapiÍciem
- elastyczne zapiÍcia zapewniajπ dobre
dopasowanie wokÛ≥ talii
- zmniejsza obciπøenie barkÛw
- dziÍki úcis≥emu przyleganiu fartucha do cia≥a,
ciÍøar przeniesiony jest z ramion na taliÍ

610K i 810K
Fartuch odciπøajπcy miÍúnie plecÛw
- UInikatowa konstrukcja zapewnia optymalny rozk≥ad ciÍøaru
fartucha pomiÍdzy biodra i barki
- Regulowany 18-centymetrowy, elastyczny pas zapewnia
lepsze podtrzymywanie lÍdüwiowego odcinka krÍgos≥upa
- Pas jest luüno przytwierdzony do bocznej czÍúci fartucha
- Na ramieniu zapiÍcie na rzepy

610PHP i 810PHP
- Skrzyøowane na plecach elastyczne pasy zapewniajπ lepszy
rozk≥ad ciÍøaru fartucha
- ZapiÍcia na rzepy umieszczone na ramionach i w pasie
u≥atwiajπ szybkie zdejmowanie

10-centymetrowe
rzepy pozwalajπ
na dok≥adne
dopasowanie
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FARTUCHY JEDNOSTRONNE
610A i 810A
- Skrzyøowane na plecach elastyczne pasy zapobiegajπ
zsuwaniu siÍ fartucha podczas nachylania
- ZapiÍcia na rzepy u≥atwiajπ zak≥adanie i zdejmowanie
- Minimalizuje ryzyko zwyrodnieÒ barkÛw i krÍgos≥upa

Dodatkowe
zapiÍcie na
rzepy i/lub
15-cm
elastyczne
os≥ony plecÛw
dostÍpne na
zamÛwienie

610Q i 810Q
Fartuch ≥atwy w zdejmowaniu, przeznaczony do uøycia
na sali operacyjnej
- Zak≥adany pod sterylny fartuch chirurgiczny, ≥atwy do zdjÍcia
bez naruszania aseptyki pola operacyjnego.

610R i 810R
Fartuch z dodatkowymi zapiÍciami na ramionach
- Skrzyøowane na plecach elastyczne pasy zapobiegajπ
zsuwaniu siÍ fartucha podczas nachylania
- ZapiÍcia na rzepy umieszczone na ramionach i w pasie
u≥atwiajπ szybkie zdejmowanie
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FARTUCHY JEDNOSTRONNE

610S i 810S
Fartuch z taúmπ wiπzanπ z przodu
- PodwÛjnie przeszywana bawe≥niana
taúma wiπzana z przodu
- Na ramionach zapiÍcie na rzepy

610B i 810B
Fartuch zapinany na klamrÍ
- Posiada szeroki na 5 cm pasek z klamrπ
- Na ramionach zapiÍcie na rzepy

Dodatkowe
zapiÍcie na
rzepy i/lub
15-cm
elastyczne
os≥ony plecÛw
dostÍpne na
zamÛwienie

POMIARY POMOCNE
PRZY WYBORZE ROZMIARU FARTUCHA:
ObwÛd klatki piersiowej
mierzony pod pachami
ObwÛd w pasie
ObwÛd bioder
w najszerszym miejscu

D≥ugoúÊ fartucha
mierzona jest
od barkÛw w dÛ≥

ZamÛwienia sk≥adaÊ moøna
pod numerem telefonu
(22) 644 93 66
oraz na stronie internetowej
www.medevice.pl
Tabele z rozmiarami
znajdujπ siÍ na stronie 8
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AKCESORIA
Ruchomy wieszak na fartuchy
Wieszak doskonale sprawdza siÍ w pomieszczeniach o ma≥ej powierzchni.
Zajmuje tylko 1,5 m2 powierzchni. Moøna na nim powiesiÊ do 12 fartuchÛw
i ko≥nierzy ochronnych.
Parametry:
Osiem ramion. WysokoúÊ: 120 cm. Kolor: bia≥y

Numer produktu:
9880

Opis:
Ruchomy wieszak na fartuchy

Stojak z wieszakami
Na stojaku moøna powiesiÊ fartuchy o ≥πcznej wadze do 140 kilogramÛw.
Wykonany jest z solidnego lakierowanego metalu. KÛ≥ka mogπ zostaÊ zablokowane.
Do kaødego stojaka dodawanych jest piÍÊ wieszakÛw.
Istnieje moøliwoúÊ dokupienia dodatkowych wieszakÛw.
WieszakÛw nie moøna zdjπÊ ze stojaka bez jego uprzedniego rozmontowania.
Parametry:
WysokoúÊ: 137,2 cm. D≥ugoúÊ: 91,4 cm. SzerokoúÊ: 61 cm. Kolor: bia≥y
Numer produktu:
9890

Opis:
Stojak z piÍcioma wieszakami

Wieszak úcienny z oúmioma ko≥kami
Moøna na nim powiesiÊ do czterech fartuchÛw (zarÛwno jedno- jak i dwuczÍúciowych
oraz ko≥nierzy ochronnych). Wykonany z metalu i powlekanych gumπ ko≥kÛw.
Cztery otwory mocujπce.
Parametry:
WysokoúÊ: 7,6 cm. SzerokoúÊ: 61 cm. Kolor: bia≥y
Numer produktu:
5136

Opis:
Wieszak na fartuchy

Elastyczny pas podtrzymujπcy lÍdüwiowy odcinek krÍgos≥upa
Regulowany 18 centymetrowy pas przytwierdzany do fartucha za pomocπ
metalowego zapiÍcia.
Numer produktu:
5100
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Opis:
Pas podtrzymujπcy krÍgos≥up

640T i 840T
Ko≥nierz chroniπcy tarczycÍ
- Rozmiar standardowy
- Rozmiar duøy
(ponad 51 cm obwodu szyi)

650H i 850H
Os≥ona ramienia

640H i 840H
KrÛtkie fartuchy ñ os≥ona jedynie z przodu
- System zapiÍÊ na rzepy
- Ochrona na poziomie 0.50 mm Pb
Xenolite
640H-1
640H-2
640H-3
640H-4
640H-5

Xenolite NL
840H-1
840H-2
840H-3
840H-4
840H-5

Rozmiar
20x25
30x35
40x45
45x60
Zestaw trzech sztuk 20x25
30x35
40x45

LT100 ñ Ultralites
Waga: 58 gramÛw*
RÛwnowaønik os≥abienia promieniowania: 0.75 mm Pb

LT200 ñ Euro
Waga: 75 gramÛw
RÛwnowaønik os≥abienia promieniowania (przÛd): 0.75 mm Pb
RÛwnowaønik os≥abienia promieniowania (boki): 0.5 mm Pb

LT300 ñ Astro
Waga: 78 gramÛw*
RÛwnowaønik os≥abienia promieniowania (przÛd): 0.75 mm Pb
RÛwnowaønik os≥abienia promieniowania (boki): 0.5 mm Pb

LT400 ñ dla osÛb noszπcych okulary
Waga: 104 gramy*
RÛwnowaønik os≥abienia promieniowania (przÛd): 0.75 mm Pb
RÛwnowaønik os≥abienia promieniowania (boki): 0.75 mm Pb

5050 ñ Wrap
Waga: 80 gramy*
RÛwnowaønik os≥abienia promieniowania (przÛd): 0.75 mm Pb
RÛwnowaønik os≥abienia promieniowania (boki): 0.75 mm Pb

*Waga okularów mo¿e siê ró¿niæ od podanej w broszurze
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ROZMIARY
ROZMIARY KAMIZELEK
Oznaczenie
rozmiaru
XS
S
M
L
XL
XXL

SzerokoúÊ (cm)

D≥ugoúci: 53/55/60/63
Rozmiar mÍski

Rozmiar damski

44
46
48-50
52-54
56
58

34-36
36-38
38-40
42-46
48-50
52

51
53
56
58
61
64

ObwÛd klatki
piersiowej
80-84 cm
85-90 cm
91-98 cm
99-107 cm
108-115 cm
116-130 cm

ROZMIARY SP”DNIC
Oznaczenie
rozmiaru
XS
S
M
L
XL
XXL

SzerokoúÊ (cm)

D≥ugoúci: 50/55/60/63
Rozmiar mÍski

Rozmiar damski

44
46
48-50
52-54
56
58

34-36
36-38
38-40
42-44
46-48
50-52

61
71
81
91
101
112

ROZMIARY FARTUCH”W DWUSTRONNYCH
Oznaczenie
rozmiaru
XS
S
M
L
XL
XXL

SzerokoúÊ (cm)

Rozmiar damski

44
46
48-50
52-54
56
58-60

34-36
36-38
38-40
42-44
46-48
50-52

ROZMIARY M SKICH FARTUCH”W
Oznaczenie
rozmiaru
S
M
L
XL
XXL

SzerokoúÊ (cm)
61
61
61
63
66

Oznaczenie
rozmiaru
S
M
L
XL
XXL

Rozmiary
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SzerokoúÊ (cm)
51
56
56
61
63

Brytyjskie
36
38-40
42-44
44-48
48-54

ObwÛd klatki
piersiowej
86-90 cm
91-98 cm
99-107 cm
108-115 cm
116-130 cm

D≥ugoúci: 95/100/105/110/115
Rozmiary

Europejskie
46
48-50
52-54
56-58
58-60

ObwÛd klatki
piersiowej
80-84 cm
85-90 cm
91-98 cm
99-107 cm
108-115 cm
116-130 cm

D≥ugoúci: 100/105/110/115/120

Europejskie
46
48-50
52-54
56-58
58-60

ROZMIARY DAMSKICH FARTUCH”W

53-62 cm
63-72 cm
73-82 cm
83-92 cm
93-102 cm
103-112 cm

ObwÛd
w biodrach
77 cm
87 cm
97 cm
107 cm
117 cm
127 cm

D≥ugoúci: 95/100/105/110/115/120

Rozmiar mÍski

51
53
55
58
61
63

ObwÛd talii

Brytyjskie
36
38-40
42-44
44-48
48-54

ObwÛd klatki
piersiowej
86-90 cm
91-98 cm
99-107 cm
108-115 cm
116-130 cm

ObwÛd
w biodrach
77 cm
87 cm
97 cm
107 cm
117 cm
127 cm

