X-RAY

X-RAY
OCHRANNÉ BRÝLE MDT X-RAY

Všechny ochranné brýle vyrobené společností
MDT X-RAY jsou dodávány se sprejem proti
zamlžování (i-Spray), čistící utěrkou (i-Clean),
fixační šňůrkou (i-Cord) a luxusním úložným
boxem (i-Safe). Všechny tyto položky mohou být
zakoupeny také samostatně.

NIKE BLUE
Brýle Nike Blue mají pohodlný, lehký a odolný rám. Speciální gumové nosní opěrky umožňují ventilaci a zajišťují
pohodlí, díky nimž jsou tyto brýle vhodné pro intenzivní použití. Sportovní styl tohoto rámu a jeho plášť nabízí
veškerou ochranu pro vaše oči, kterou potřebujete. Model Nike Blue je standardně vybaven extra boční ochranou
rámu.
-

Váha: 70 gramů
Ochranné čočky: 0,5 mm Leq
Boční ochrana: 1,0 mm Leq
Materiál: lehký nylon
Dostupné bez lékařského předpisu
Barva: matná černá s modrými akcenty

NIKE SILVER
Brýle Nike Silver mají pohodlný, lehký a odolný rám stejně jako model Nike Blue. Speciální gumové nosní opěrky
umožňují ventilaci a zajišťují pohodlí, díky nimž jsou tyto brýle vhodné pro intenzivní použití. Sportovní styl
tohoto rámu a jeho plášť nabízí veškerou ochranu pro vaše oči, kterou potřebujete. Model Nike Silver je standardně
vybaven extra boční ochranou rámu.
-

Váha: 70 gramů
Ochranné čočky: 0,5 mm Leq
Boční ochrana: 1,0 mm Leq
Materiál: lehký nylon
Dostupné bez lékařského předpisu
Barva: matná černá se stříbrným logem

FOCUS
Brýle Focus jsou velmi pohodlné, mají sportovní vzhled, jejich lehký rám je vyrobený z materiálu TR90. Gumové
nosní opěrky zajišťují extra pohodlí a činí brýle vhodnými pro intenzivní použití, zatímco sportovní styl tohoto
rámu a jeho plášť nabízí nejlepší ochranu vašich očí. Velké zakřivení čoček automaticky zajišťuje boční ochranu.
-

Váha: 70 gramů
Ochranné čočky: 0,5 mm Leq
Materiál: TR90
Dostupné bez lékařského předpisu
Barva: matná černá s modrými akcenty

TR90 je nový materiál, který rychle získává popularitu. Je to druh plastu ze skupiny polyamidů, termoplastický.
Vypadá podobně jako nylon, je lehký, dobře drží, je to velmi pružný materiál, který je zároveň silnější.

DISCOVERY
Brýle Discovery (1) jsou radiační ochranné brýle s antireflexní vrstvou s možností upevnění dioptrického
klipu.
- brýle jsou vybavené měkkými odnímatelnými bočnicemi s patentovanými ochrannými vlastnostmi
proti RTG záření (2)
- brýle mají zcela nastavitelné a měkké nosní opěrky (3)
- „Clip-on frame“ – vyjímatelný klip pro dioptrické brýle, nejflexibilnější a nákladově nejefektivnější
řešení pro dioptrické brýle. Váš optik zhotoví dioptrická skla do klipu, který se upevní na rám brýlí.
V případě změny dioptrií je možné skla v klipu vyměnit bez dalších nákladů na nákup nových
ochranných brýlí (4)

-

Váha: 76 gramů
Ochranné čočky: 0,5 mm Leq
Boční ochrana: 0,5 mm Leq
Materiál: TR90
Dostupné bez lékařského předpisu
Barva: modrá

FITOVER BRÝLE (brýle přes brýle)
Delta
Ochranné brýle Delta nabízí nejvyšší úroveň ochrany očí. Odolný rám je vhodný pro intenzivní použití, brýle se
mohou používat jako klasické ochranné brýle nebo jako ochranné brýle přes brýle.
-

Ochranné čočky: 0,5 mm Leq
Boční ochrana: 1,0 mm Leq
Materiál: polykarbonát
Dostupné bez lékařského předpisu
Barva: černá
Šířka: 15 cm

Cross
Model Cross jsou univerzální brýle. Díky konstrukci rámu je možné je nosit na většině běžných rámů. Přidaná
boční ochrana přispívá k vysoké úrovni ochrany, kterou tyto brýle nabízejí. Velký a dobře tvarovaný rám zajišťuje
dokonalé rovnoměrné rozložení hmotnosti a nejvyšší úroveň pohodlí.
-

Váha: 86 gramů
Ochranné čočky: 0,5 mm Leq
Boční ochrana: 1,0 mm Leq
Materiál: polykarbonát
Dostupné bez lékařského předpisu
Barva: černá, želví
Šířka: 17 cm

OCHRANNÉ OBLIČEJOVÉ MASKY MDT X-RAY
Obličejové masky jsou vyrobené z akrylátu s impregnací 0,1 mm Leq a jsou vybavené nastavitelnou čelenkou.
Čelenka je nastavitelná ve dvou směrech-jedna umožňuje nastavení přes horní část hlavy a druhá přes čelo.
Akrylátová maska může být díky těmto čelenkám umístěna přes obličej v různých úhlech, aby se minimalizovalo
rozptylové záření. K čištění masky se používá pouze čistá utěrka i-Clean a i-Spray. Jiné čistící prostředky mohou
poškodit materiál masky. Sterilizace za vysokého tlaku a teploty není možná.

Maska 006
Materiál: transparentní akrylát
Pratelné bavlněné kryty nastavitelných pásků
Ochrana 0,1 mm Leq
Výška štítu: 12 cm

Maska 007
Materiál: transparentní akrylát
Pratelné bavlněné kryty nastavitelných pásků
Ochrana 0,1 mm Leq
Výška štítu: 20 cm

Autorizovaný distributor v ČR:
CARDION s.r.o.
Rybnická 136, 634 00 Brno
Kancelář: Veslařská 199, 637 00 Brno
Email: objednavky@cardion.cz

