Hướng dẫn sử dụng
Áo choàng chắn bức xạ

Loại / Thành phần
Áo chì (TRU-COMFI) và Áo choàng không chì (TRU-LITE) được cấu tạo từ một lớp vật liệu không
thấm nước. Có 4 loại áo choàng chắn bức xạ: Loại choàng trước, Choàng sau, váy dạng vest, và
loại choàng hình chữ X. Các size như sau: S, M, L, LL
Mục đích sử dụng và hiệu quả mong đợi
1. Nhằm bảo vệ cho bệnh nhân, người vận hành hoặc người hỗ trợ khỏi bị phơi nhiễm bức xạ.
Phương pháp sử dụng
1. Mặc và cố định bằng khoá Velcro hoặc dây đeo.
Các biện pháp phòng ngừa
1.

Tránh nước và độ ẩm tối đa.

2.

Không ngồi lên áo choàng hoặc đặt đồ vật lên trên nó.

3.

Không giặt khô, giặt hơi hoặc hấp ướt.

4.

Tránh xa các cạnh của máy móc hoặc dụng cụ sắc nhọn.

5.

Xử lý một cách thận trọng. Không ném áo choàng hoặc đập nó với lực lớn vì có thể gây
biến dạng hoặc nứt vỡ.

6.

Trong trường hợp thải bỏ, thải bỏ sản phẩm theo hướng dẫn của quốc gia hoặc chính
quyền địa phương liên quan đến thải bỏ sản phẩm công nghiệp.

Thời gian lưu kho và sử dụng
1. Tránh ánh nắng trực tiếp, tia cực tím mạnh, nhiệt độ cao, độ ẩm cao và nơi nhiều bụi bẩn.
2. Khi cất kho các áo choàng đã sử dụng, luôn giữ áo choàng treo trên giá chuyên dụng để
tránh áo choàng chắn bức xạ bị gập gẫy.
3. Khi đóng gói sản phẩm, các vật liệu đệm được chèn vào giữa sản phẩm để ngăn ngừa hiện
tượng chèn ép. Nếu mở ra trong quá trình bảo quản hoặc được mở và đóng gói lại, điều
quan trọng là phải giữ nó gấp lại tốt như lần đóng gói đầu tiên (Vật liệu đệm được chèn vào
giữa chúng) để giữ cho nó không bị nhàu nát.
Bảo trì và kiểm tra
A. Kiểm tra hàng ngày
1. Đảm bảo rằng không phát hiện các hư hại nhìn thấy được.
2. Dùng tay kiểm tra xác nhận rằng không có bất kì góc nứt vỡ.
3. Dùng cồn và dung dịch xà phòng (chất tẩy rửa trung tính) để làm sạch.
B. Kiểm tra định kì
Áo choàng cần được chụp X quang định kì để phát hiện các vết nứt trên áo choàng
chắn bức xạ này.
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