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Tips: stralingsbeschermende kleding

Tips voor onderhoud en nazorg van stralingsbeschermende kleding
X-sanatec garandeert een zorgvuldige werking met hoogwaardige materialen. Om de bijzondere
kwaliteit van uw stalingsbeschermende kleding te behouden, verzoeken wij u op de volgende
punten te letten.
Bewaring en opslag: Gebruik speciale kleerhangers of geschikte ophangsystemen.
De stralingsbeschermende kleding mag in geen geval gevouwen of over randen gehangen worden
en in directe nabijheid van warmtebronnen worden bewaard. De temperatuur van de ruimte, de
UV-straling of licht en de luchtvochtigheid op de plaats van bewaring of opslag moeten binnen de
gebruikelijke waarden op het terrein van wonen en werken liggen.
Gebruik: Voordat het product gebruikt wordt, moet het op zichtbare beschadigingen gecontroleerd
worden. Zie hiervoor de desbetreffende aanwijzingen onder “Controle”. Het op de juiste manier
aantrekken van de stralingsbeschermende kleding is absoluut noodzakelijk. Slechts bij de
vervulling van deze voorwaarden is een optimale bescherming tegen straling, volgens de wettelijke
voorschriften, gewaarborgd.
Reiniging en desinfectie van stralingsbeschermende schorten en genitaliënbedekkingen:
Om de beschermde bovenlaag van het materiaal niet te beschadigen, mogen er voor de reiniging
geen agressieve middelen (bijv. alcoholhoudend, wasbenzine, verdunners, schuurmiddelen)
gebruikt worden.
Verontreinigingen die nog vers zijn, kunnen met een handwarm afwasmiddelsopje en een zachte
lap afgeveegd worden. Bij verontreinigingen die al geruime tijd opgedroogd zijn, over een groot
oppervlak handwarm afwasmiddels op aanbrengen en minstens 1 uur laten inwerken. Dan met een
zachte doek afvegen.
Bij hardnekkig vuil raden wij u het gebruik van een aangepaste vlekkenverwijderaar aan. Een
prodcut dat speciaal ontworpen is voor het gebruik op stralingsbeschermende schorten of
textielkleding, alsmede voor medische apparatuur en toebehoren. Aarzel niet om ons te
contacteren hieromtrent.
Voor het ontsmetten van de stralingsbeschermende schorten, raden wij u een aangepast
ontsmettingsmiddel aan.
Reiniging en desinfectie van stralingsbeschermende handschoenen: Verontreinigingen die
nog vers zijn, kunnen met een handwarm afwasmiddelsopje en een zachte lap afgeveegd worden.
Bij verontreinigingen die al geruime tijd opgedroogd zijn, over een groot oppervlak handwarm
afwasmiddels op aanbrengen en minstens 1 uur laten inwerken. Dan met een zachte doek afvegen.
Controle: De stralingsbescherende kleding moet regelmatig, minstens om de drie maanden, op
een intacte beschermende werking gecontroleerd worden. Tekenen voor een defect zijn scheuren,
duidelijk zichtbare gekreukte plaatsen, gevormde verdikkingen en oneffenheden. Indien u een
defect vermoedt, neem dan in ieder geval contact op met ons.
Levensduur en garantie: Afhankelijk van het gebruik en de verzorging kan de levensduur van de
stralingsbeschermende kleding sterk variëren. Daarom is een controle zoals hiervoor beschreven
noodzakelijk. De garantie van de fabrikant op de materialen bedraagt 12 maanden.
Verzending: Stralingsbeschermende kleding mag in geen geval gevouwen of gekreukt worden.
Het valt aan te raden om de artikelen los opgerold (met uitzondering van handschoenen en
genitaliënbescherming) en goed ondersteund in een stabiele verzenddoos van passende grootte in
te pakken.
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Etikettering: Het fabricagelabel laat de Pb-waarde, het modelnummer en de maten zien.
Eveneens vindt u hier de CE-kenmerking.

MAVIG
CE volgens PBM: stralingsbeschermende kleding voor de gebruiker van stralen valt onder de EG
richtlijn over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 89/686/EEG.
Voor PBM is een CE-kenmerking met aanduiding van het uit vier cijfers bestaande kenmerkend
nummer van de genotificeerde, certificerende instantie verplicht voorgeschreven.
MAVIG-röntgenbeschermingskleding duidt dit met het volgende label aan:

0123
CE volgens MH: stralingsbeschermende kleding voor de patiënt valt onder de EG-richtlijn voor
medische hulpmiddelen(MH) 93/42/EEG. Hier wordt dereglementaire certificatie door het volgende
label weergegeven:

EC Type-Examination for Directive 89/686/EEC by:
Notified Body No. 0120
SGS United Kingdom Ltd.,
Weston-super-Mare,
BS22 6WA, UK
IN EN 61331-3 (IEC), Röv(röntgenverordening), PBM en MH:
MAVIG garandeert voor een fabricage volgens DIN EN 61331-3 (IEC), Röv, de EG-richtlijn
89/686/EEG over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), respectievelijk de richtlijn over
medische hulpmiddelen (MH) 93/42/EEG, DIN 6857- 1, DIN EN 61331-1:2002.

XENOLITE
Lite Tech XENOLITE B, NL, TB, S-Strata en Eval garments zijn CE gekenmerkt door
PPE 89/686 EEC.
EC Type-Examination for Directive 89/686/EEC by:
Notified Body No. 0120
SGS United Kingdom Ltd.,
Weston-super-Mare,
BS22 6WA, UK
Notified Body No 0120
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