
 

Fartuch ochronny pantomograficzny RTG  

DWUSTRONNY - 0,35mmPb   

Typ fartucha: pantomograficzny 

      Rodzaj: dwustronny  

  

Ten typ fartucha rtg chroni pacjenta przed 
promieniowaniem rozproszonym podczas 
badania radiodiagnostycznego-
pantomograficznego od przodu i od tyłu.  

Innowacyjny kształt tylnej części fartucha 
w kształcie litery Y zapewnia doskonałą 
ergonomię podczas użytkowania, oraz pełną 
ochronę radiologiczną kręgosłupa. 

Rozmiar fartucha rtg:  

 Długość części przedniej- 67 cm  

 Przednia część szerokość - 43 cm  

 Długość części tylnej -67 cm  
  

Kolor fartucha: niebieski 

Ekwiwalent ołowiu Pb:0,35mmPb  

 

cena brutto: 788,00 PLN  wraz z 

wysyłką kurierską 

 
 
   Rozmiar : długość: 38cm x szerokość: 20cm 

 

 

 



 

Celem stosowania tych rękawic jest ochrona dłoni przed rozproszonym, 
niebezpośrednim promieniowaniem rentgenowskim. Znajdują one zastosowanie 
w chirurgii, diagnostyce kardiologicznej, angioplastyce, ginekologii, urologii, 
ortopedii, weterynarii, densytometrii, a nawet stomatologii. Rękawice ochronne 
ołowiane są wykorzystywane podczas badania diagnostycznego rtg, gdzie 
pacjent potrzebuje podtrzymania w przypadku osób starszych, lub dzieci. W 
weterynarii chronią dłonie lekarza, przytrzymującego zwierzę podczas 
prześwietlenia. 

 

 

Ten typ fartucha rtg chroni pacjenta przed promieniowaniem rozproszonym podczas badania 

radiodiagnostycznego od przodu i od tyłu.  

Innowacyjny kształt tylnej części fartucha w kształcie litery Y zapewnia doskonałą ergonomię 

podczas użytkowania, oraz pełną ochronę radiologiczną kręgosłupa. 

 
 



 
 

Przednia część fartucha jest podwojona, gdyż obie części przodu są mocowane za pomocą 

zamknięć na rzep.  

Wygoda w użyciu i modny wygląd, przy zachowaniu najwyższego bezpieczeństwa. 

 



 

Sposób użytkowania: Fartuch ochronny powinno się zapiąć tak, by w maksymalnym 

stopniu odsłonić kark pacjenta. Należy się starać podciągnąć fartuch, tak by z przodu 

przylegał do szyi, odsłaniając jednocześnie w jak największym stopniu kręgosłup z tyłu. 

Niedopuszczalne jest używanie fartuchów z kołnierzami ochronnymi. 

Innowacyjny kształt fartucha, nie tylko ładnie wygląda i zapewnia wygodę w użyciu, lecz 

daje optymalne bezpieczeństwo pacjenta podczas badania diagnostycznego pełnego 

uzębienia przy użyciu aparatu rtg rentgenowskiego - pantomograficznego. 

 

Jakość naszych produktów jest zatwierdzony przez CE. 

Do każdego zakupionego fartucha rtg dołączamy deklarację zgodności CE. 



 

Wysyłka gratis kurierem sieci UPS. 

Cena zawiera podatek VAT. 

Wystawiamy faktury VAT. 

 

 



Kontakt: 

 

Zobacz naszą stronę: www.ochrona-radiologiczna.pl 

Zobacz pozostałe aukcje allegro 

 

 
Termin realizacji zlecenia:2-7dni od momentu podpisania umowy/złożenia zamówienia 
Transport: gratis 
Forma płatności: za pobraniem płatność podczas dostawy kurierowi/ przelew do 7 dni 
Bank: PKO Bank Polski 

Numer konta: 22 1020 2498 0000 8402 0470 8212 
Dane do przelewu: 
LABORATORIUM KONTROLI RTG 
CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ 
41-300, DABROWA GÓRNICZA 
ul. KORCZAKA 2/79 
NIP: 629-225-43-01 
 

 
    

   POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ 

 

http://www.ochrona-radiologiczna.pl/
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=23287597
http://www.ochrona-radiologiczna.pl/

