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Dr. Goos-Suprema GmbH
Nagyon köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és a Dr. Goos-Suprema Gmbh termékét választotta. Gyártási
tapasztalatunk több évtizedes múltra tekint. A termékeink kiváló minĘsége garantálja, hogy a páciensekre,
orvosokra és a röntgenben dolgozó személyzetre ható röntgen sugárzást a lehetĘ legnagyobb mértékben, az
elviselhetĘ, minimális szintre csökkentse.

Információk
Termékeink védĘrétege ólom-gumi, illetve az ólommal egyenértékĦ (lásd ólommentes védĘruhák!)
védelemmell rendelkezĘ anyagból készültek. Orvosoknak készült sugárvédelmi ruházataink a sugárvédelmi
ruházatokról szóló (PSA/98/686/EWG) EU szabvány besorolása alá esnek és ennek megfelelĘen a CE No.
0123 számú elĘírás szerinti tanusítvánnyal rendelkeznek. Minden termékünk rendelkezik a CE 0123
tanúsítvány címkéjével. Pácienseink számára készült termékeink a MDD 93/42 EWG-nek megfelelnek és
“CE” címkével vannak ellátva.
Az orvosok és a páciensek számára készült termékeink az alábbi szabványoknak felelnek meg: DIN EN
61331-3 és RÖV. Feltételezzük, hogy a röntgengépekkel dolgozó orvos tisztában van a sugárvédelmi
eszközök használatával (a védĘruha mérete a címkén fel van tĦntetve: hossz, és méret). A 0,35 mm-nél
vastagabb ólomréteggel egyenértékĦ/azzal ellátott védĘfelszerelés tartós viselésre nem ajánlott (lásd: a
címkén a besorolást). A betegek számára 0,50mm vastagságú ólomréteggel egyenértékĦ ruházat viselése
szükséges.

Használati utasítás, tárolás
Sugárvédelmi kötényeinket vállfával együtt csomagoljuk, a tárolása lógatva történjék (a helyes tárolás
érdekében, kérjük válasszon különbözĘ tartóink, vállfáink és fogasaink közül). Soha ne tegye eszközeinket
radiátor/hĘsugárzó közelébe, rá, illetve elé! Vigyázzon az éles eszközök közelében, nehogy kárt tegyenek a
sugárvédelmi ruházatban!

Tisztítás/kezelés
Kérjük, vegye figyelembe a termék külsĘ bevonatát (SupraTex és SupraSoft). A szennyezĘdéseket,
különösképpen a kontrasztanyagokat, vért, vagy egyéb más ráömlött folyadékot törölje le langyos
fertĘtlenítĘszeres puha ronggyal, hogy megelĘzze a rászáradást. SupraTex és SupraSoft bevonathoz ne
alkalmazzon agresszív tisztítószereket, úgymint: benzin, hígító, alkohol. Használjon "SupraPflege-Set"-et a
kötények ápolásához, tisztántartásához és fertĘtlenítéséhez.

Sugárvédelmi kesztyĦk tisztántartása és sterilizálása
Standard sugárvédelmi kesztyĦk szennyezĘdésének eltávolításához törölje le langyos fertĘtlenítĘszeres puha
ronggyal, majd folyó vízzel öblítse le. Sebészeti kesztyĦk tisztántartása: a SupraTex borítóanyag a
legmodernebb, rugalmas, puha vinyl anyag, könnyen tisztítható, tisztító folyadék rendelhetĘ!

Sugárvédelmi ruházatok vizsgálata
Minden sugárvédelmi eszközt évente kétszer át kell vizsgálni annak esetleges károsodása miatt, úgymint:
gyĦrĘdések vagy sérülések stb. Néha a sugárvédelmi kötények alján egy “dudor” látható, mely az ólom-gumi
anyag leszakadásából származhat. Az átvizsgálásnak egy röntgengéppel történĘ átvilágítást is tartalmaznia
kell, amelynek segítségével az esetleges gyĦrĘdések illetve szakadások felfedezhetĘek.

SOHA NE HASZNÁLJON HIBÁS/HIÁNYOS SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZT!
A sugárvédelmi eszközök tartóssága a kezelésüktĘl függ.
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