سایزبندی

معرفی کمپانی  Lite Techآمریکا

Sizing

An Introduction to Lite Tech

قبل از س��فارش اپرون ابتدا الزم است سایز مناسب خود را
تشخیص دهید.

A

محصوالت این کمپانی با استفاده از تکنولوژی دیرینه  DuPontتولید شده و با توجه به وزن بسیار کم ،سازگاری با محیط زیست
و نوآوری در محافظت در برابر اشعه از شهرت فراوانی برخوردار میباشند.

به همین منظور بوس��یله یک متر پارچهای قسمتهای زیر را
اندازهگیری نمائید:

کمپانی  Lite Techتنها تولیدکننده محصوالت محافظت در برابر اش��عه میباش��د که کلی��ه بخشهای الزم جهت تولید محصول از
قبیل آزمایش��گاه تحقیق و توس��عه ( )R&Dو مهندس��ین و نمایندگی موسسه اس��تاندارد ملی آمریکا ( )ANSIرا در مجموعه خود
بصورت کام ًال یکپارچه در اختیار دارد.

 -1دور قفسه سینه از قسمت زیر بغل ()CHEST
 -2دور کمر ()WAIST
 -3دور باسن در پهنترین قسمت آن ()Max. HIPS
 -4فاصله مابین باالی شانه تا سر زانو ()LENGTH

سپس با اس��تفاده از جدول مقابل و مقادیر اندازهگیری شده
سایز مناسب خود را مشخص نمائید.

کلیه مواد اصلی و الیههای داخلی محصوالت نیز تولید اختصاصی  Lite Techبوده که این امر س��بب کنترل دقیق و بدون نقص
بر روی کیفیت محصوالت و انطباق آنها با کلیه استاندارهای مربوطه میشود.

B

 +همچنین با آگاهی از سایز کت (ستون  )SUIT SIZEبرای آقایان
و یا س��ایز پیراهن (س��تون  )DRESS SIZEبرای خانمها میتوان
سایز مناسب را مشخص نمود.

تولید محصوالت  XENOLITEبر پایه تس��تهای بس��یار س��خت و دقیق انجام میپذیرد ،که مطابق با اس��تانداردهای سختگیرانه
بینالمللی با شماره  IEC 61331-1میباشد.
در حال حاضر محصوالت این کمپانی در بیش از  150کشور دنیا بفروش میرسد.

دسته بندی اپرون بر اساس نوع جنس الیه میانی

• سایز بندی اپرونهای  :Vest/Skirtجدول ( Aجلیقه) و ( Bدامن)

 +سری بدون سرب

• سایز بندی اپرونهای  :Wrapجدول C

 . 01سری : 800-NL
• بدون سرب و بسیار سبک ( )Super Lightweightو ترکیبی از دو نوع ماده
• قابل بازیافت و ایمن جهت دفع بی خطر

• سایز بندی اپرونهای  :Frontalجدول ( Dمردانه) و ( Eزنانه)

مراحل اندازه گیری جهت تشخیص سایز مناسب اپرون

کمپانی  Lite Techدر سال  1992با ثبت اختراع  XENOLITEدر فیالدلفیای آمریکا تاسیس گردیده است.

C

 . 02سری : 700-TB
• بدون سرب و سبک ( )Lightweightو ترکیبی از دو نوع ماده
• قابل بازیافت و ایمن جهت دفع بی خطر
 . 03سری (: 400-S (Strata
• بدون سرب و سبک ( )Lightweightبا استفاده از تکنولوژی دوالیه محافظت در برابر اشعه
• قابل بازیافت و ایمن جهت دفع بی خطر
 +سری ترکیبی با سرب (سبک)

D

 . 01سری : 600-B
• ساخته شده از  3نوع ماده ترکیبی سبک به همراه مقداری سرب
• دارای قیمت متوسط و قابل بازیافت
 +سری سرب دار

 . 01سری : EVAL 900-Pb
• ساخته شده بصورت  %100از سرب و دارای قیمت کم
• مناسب جهت پزشکی هستهای که وزن اپرون دارای اهمیت کمتری میباشد.
• قابل استفاده در عملهای اشعه ایکس با قدرت بیشتر از 120 kV

E

رنگ بندی و سفارش
اپرونهای  Xenoliteاز نظر نوع پارچه و رنگبندی دارای تنوع بسیار زیادی میباشند .جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید به
سایت  www.xenolitexray.comو یا  www.ttpooyesh.comمراجعه نمایید .همچنین جهت دریافت کاتالوگ پارچهها و رنگبندی
آنها ،با ش��ماره تلفن  )021(22222150ش��رکت ط��راح تجهیز پویش تماس حاص��ل نمائید .کلیه اپرونه��ای  Xenoliteبصورت
سفارش��ی نیز قابل ارائه میباش��ند .در این حالت عالوه بر انتخاب رنگ و سایز مورد نظر ،امکان دوخت نام و یا لوگوی دلخواه بر
روی اپرون نیز وجود دارد.
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Vest / Skirt Aprons
مدل جلیقه و دامن
کلیه اپرونهای مدل جلیقه/دامن مارک
 Xenoliteب��ه گون��های طراح��ی و تولی��د
میگردند که بیش��ترین میزان تقس��یم
وزن بین ش��انهها و قس��مت نش��یمنگاه
رعایت ش��ده اس��ت؛ که این ام��ر باعث
کاهش فش��ار ب��ر روی ناحیهه��ای باال و
پایین پش��ت بدن میش��ود .اپرونهای
 Xenoliteبدلی��ل نوع مواد بکار رفته در
الیه داخلی آنها از قابلیت انعطاف پذیری
بس��یار باالی��ی برخ��وردار هس��تند .لذا
شخصی که آن را بر تن دارد ،میتواند به
راحتی حرکت کند ،بنشیند و یا خم شود
بدون اینکه هیچ گونه آسیبی به الیههای
میانی وارد شود.
همچنین طراحی قسمت جلیقه به صورت
 Overlapب��وده و به همین دلیل حداکثر
مق��دار محافظ��ت در برابر اش��عه انجام
میگردد.

کلیه اپرونهای جلیقه  /دامن دارای
مشخصههای استاندارد زیر هستند:

• الیه نرم داخلی روی قسمت شانه
• جیب روی هر دو قسمت جلیقه و دامن
• حلقه روی دامن جهت آویختن

Weight Relief Vest / Skirt Apron
ITEM : 620VS / 720VS / 820VS
• دارای پن��ل جلویی یک تک��ه و تکی و کاهش قابل
توجه وزن
• دارای چس��ب در قس��مت راس��ت جلیقه و شانه
راست

Vest / Skirt Apron
ITEM : 630VS / 730VS / 830VS
• طرح اصلی و نرمال جلیقه  /دامن
• دارای دو عدد پنل جلو بصورت  Overlapبه منظور
محافظت بیشتر
• دارای چس��ب ولکرو روی هر دو پنل جلو به منظور
تنظیم هر چه راحتتر سایز آن

Full Overlap Vest / Skirt Apron
ITEM : 625VS / 725VS / 825VS
• دارای دو ع��دد پن��ل جلوی��ی بصورت
 Full Overlapبه منظور حداکثر حفاظت و
کاهش وزن
• دارای چس��ب ولکرو در قسمت راست
جلیقه و شانه راست
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Elastic Back Saver Vest / Skirt Apron
ITEM : 635VS / 735VS / 835VS
• دارای نوار کش��ی داخلی در ناحیه پایین و پش��ت
جلیقه به منظور محافظت بیشتر از کمر
• کاهش فشار روی شانهها
• دارای چسب ولکرو در قسمت شانه چپ

| www.ttpooyesh.com
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Full Wrap Aprons
مدل یک تکه (پالتویی)
کلیه اپرونهای مدل یک تکه (پالتویی) مارک  ،Xenoliteعالوه بر راحتی بسیار برای مصرف کننده ،باعث کاهش قابل توجه فشار وزن
بر روی قسمت باالی ناحیه پشت بخصوص در عملهای طوالنی میشود.

کلیه اپرونهای مدل یک تکه ( )Wrapدارای مشخصههای استاندارد زیر هستند:

• الیه نرم داخلی روی قسمت شانه
• جیب
• کمربند کشی قابل تنظیم جهت مدل ( Special Procedure (6201/7201/8201و مدل (Overwrap (6250/7250/8250

Diamond Back Apron
ITEM: 6240 / 7240 / 8240
• طراح��ی یک تکه با قابلیت بازش��دن از پش��ت به
همراه محافظ اضافی قسمت کمر
• پنل جلویی دو عددی به منظور کاهش وزن

Overwrap Apron
ITEM: 6250 / 7250 / 8250
• پن��ل جلویی دو ع��ددی بص��ورت  Full Overlapبه
منظور محافظت حداکثری و کاهش وزن
• دارای چس��ب ولکرو در قس��مت پهلوی راس��ت و
شانه راست
• توزیع وزن بین ش��انه و نش��یمنگاه با استفاده از
کمربند کشی 18سانتیمتری قابل تنظیم

Quick Release Full Wrap Apron
ITEM: 6320 / 7320 / 8320
• جهت استفاده سریع روی لباس اسکراب و زیر گان
اتاق عمل به منظور جلوگیری از غیر اس��تریل شدن
بعد از اتمام کار با اشعه ایکس.

Special Procedure Apron
ITEM: 6201 / 7201 / 8201
• محافظت بیش��تر به هم��راه قابلیت تنظیم س��ایز
بدلیل طراحی  Overlapدو عدد پنل جلو
• توزیع وزن بین ش��انه و نش��یمنگاه با استفاده از
کمربند کشی  18سانتیمتری قابل تنظیم
• نشس��تن و خم شدن راحت بدون تغییر در میزان
محافظت بدلیل وجود درز چسبدار در طرفین
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Tabbard Style Apron
ITEM: 6200TS / 7200TS / 8200TS
• اس��تفاده سریع و آسان با اس��تفاده از چسبهای
ولکرو در قسمت پهلوی راست و شانه راست
• وزن بس��یار س��بک بدلیل طراحی ساده و یک تکه
پنل جلو
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Frontal Aprons
مدل Frontal
کلیه اپرونهای مدل  Frontalمارک  Xenoliteضمن داشتن حرکت آزادانه و انعطاف پذیری فراوان ،راحتی حداکثری را برای شخص
فراهم مینماید .طراحی ویژه جهت باز و بسته شدن اپرون از قسمت پشت باعث سبک شدن آن نیز شده است.

کلیه اپرونهای مدل  Frontalدارای مشخصههای استاندارد زیر هستند:
• الیه نرم داخلی روی قسمت شانه
• جیب
• سایز زنانه  /مردانه

Elastic Tab Apron
ITEM: 610E / 710E / 810E
• بسته شدن راحت دور کمر بدلیل وجود نوار کشی
• کاهش فشار روی شانه
• انتق��ال وزن از روی ش��انهها ب��ر روی کمر بدلیل
طراحی خاص

No Velcro Apron
ITEM: 610NV / 710NV / 810NV
• پوش��ش مناسب و آس��ان دور کمر بدلیل دارا بودن
نوار کششی  7/5سانتیمتری همراه با قفل
• انتق��ال وزن از روی ش��انهها ب��ر روی کم��ر بدلیل
طراحی خاص

Adjustable Weight Apron
ITEM: 610A / 710A / 810A
• ثاب��ت ماندن اپ��رون در جای خود هنگام خم ش��دن
بدلیل طراحی متقاطع در قسمت شانه
• پوشیدن و در آوردن آسان بدلیل وجود نوارهای ولکرو
• عدم جمع شدن در قسمت شانه و پشت

Buckle Apron
ITEM: 610B / 710B / 810B
• دارای نوار  5سانتیمتری دور کمر همراه با قفل
• دارای چسب ولکرو در قسمت باالی ناحیه پشت

Strap Apron
ITEM: 610S / 710S / 810S
• شامل یک عدد نوار پارچه ای با دوخت دوبل جهت
بستن اپرون
• دارای چسب ولکرو در قسمت باالی ناحیه پشت

Back Support Apron
ITEM: 610K / 710K / 810K

O.R. Quick Drop Apron

• توزیع وزن بین ش��انهها و پایی��ن تنه بدلیل طراحی
منحصر بفرد آن
• محافظ��ت بیش��تر در قس��مت پایین ناحیه پش��ت با
استفاده از کمربند کشی  18سانتیمتری قابل تنظیم
• اتصالکمربندبه طرفیناپرونبااستفادهازحلقهقفلی
• دارای چسب ولکرو در قسمت شانه

• جهت استفاده سریع روی لباس اسکراب و زیر گان
اتاق عمل به منظور جلوگیری از غیر اس��تریل شدن
بعد از اتمام کار با اشعه ایکس.

Shoulder Release Apron

Lateral Protection Apron

ITEM: 610Q / 710Q / 810Q

ITEM: 610R / 710R / 810R

ITEM: 610LP / 710LP / 810LP

•توزیعوزنبدلیلطراحیمتقاطعوکششیدرناحیهپشت
• خالصی س��ریع بدلیل وجود چس��ب ولکرو در هر دو
قسمت شانه و کمر
• وجود ولکرو نواری جهت تنظیم سایز آسانتر

• شامل کلیه مزایای راحتی اپرونهای مدل Frontal
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• همراه با پوشش اضافی هنگام چرخش به اطراف
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عینک محافظ
Protective Eyewear

لوازم جانبی
Accessories
Thyroid Collar

Humeral Shield

ITEM: 640T / 740T / 840T

ITEM: 650H / 750H / 850H

LiteTouch Sterile Attenuation Gloves
ITEM: LT15403

کلیه عینکهای مارک  Xenoliteاز با کیفیت ترین شیشههای مارک  SCHOTTساخته شدهاند ،که معادل  0/75میلیمتر سرب میباشند.

Ultralite

Euro

Astro

LT100

LT200

LT300

کلیه تیروئید بندهای مارک  Xenoliteدر • آستین اضافی جهت محافظت بیشتر بازو • بدون سرب و پودر
• بسیار نازک جهت ایجاد حس تماس
دو سایز استاندارد یا سایز بزرگ (جهت و ناحیه زیر بغل
قطر گردن بیشتر از  51سانتیمتر) قابل • قابل اتصال به اپرون با چسب ولکرو (جدا
شونده) و یا دوخته شده به اپرون (ثابت)
ارائه هستند.

Half Apron

Carry Bag

Elastic Back Support Belt

ITEM: 640H / 740H / 840H

ITEM: 5200

ITEM: 5100

• اپرون نیمه همراه با چسب ولکرو
• معادل با  0/5میلیمتر سرب

•کمربندکششی 18سانتیمتریقابلتنظیم
• جهت جابجایی راحتتر اپرون
• قابلیت دوخت نام یا لوگوی دلخواه بر روی بدنه • قابل اتصال به اپرون با حلقه قفلی

Mobile Apron Rack

Valet Apron Rack

Z Frame Apron Rack

ITEM: 9880

ITEM: 9890

ITEM: 9870

• آویز پرتابل جهت جابجایی آسان
• دارای پایه پنج پره فلزی با چرخهای روان
• با ظرفیت  8الی  12اپرون و تیروئید بند

• رگال آهنی دارای چرخ قفل شونده
• رگال آهنی دارای چرخ قفل شونده
• با قابلیت تحمل  150کیلوگرم وزن اپرون • با قابلیت جابه جایی آسان
• دارای رخت آویز آهنی
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• دارای فریم استاندارد
• ساخته شده از نایلون سبک
• طراحی شده جهت محافظت کل ناحیه چشم • محافظت بسیار عالی
• میدان دید وسیع
• مشکی ،نقرهای ،قرمز و خاکستری
• وزن  75گرم
• وزن  58گرم

• دارای فریم قابل انعطاف
• ع��دم ورود مایع به داخل چش��م (دارای لبه
محافظ)

• حداکثر پوشش در ناحیه چشم
• وزن  75گرم

Fitover

Maxi

Wrap

LT400

LT500

LT5050

• طراحی شده جهت استفاده روی عینک طبی • کمی کوچکتر از Ultralite
• محافظت بیشتر همراه با میدان دید وسیع • دارای پد پالستیکی نرم روی بینی
• مشکی ،نقرهای ،قرمز و آبی
• دارای فریم بزرگتر از اندازه نرمال
• وزن  63گرم
• وزن  92گرم

• دارای فریم سبک و نایلونی
• داری پد داخلی روی بینی جهت توزیع وزن
• دارای لوالی فلزی در قسمت دستهها
• وزن  85گرم
www.ttpooyesh.com

