
DD-01 
Dispenser pro intraorální dentální filmy 
 
V případě, že zubní rentgen je instalován ve stejné místnosti, kde je uskladněna zásoba zubních filmů, 
dostávají se tyto filmy nechtěně do oblasti zasažené rozptýleným rentgenovým zářením. Toto záření 
může způsobit vzrůst závoje filmů a v případě, že jsou filmy uskladněny mimo originální obal a leží 
volně přes sebe, mohou být oblasti překrytí dobře viditelné po vyvolání na světlých místech snímků. 
 
Vzhledem k hodnotě intraorálních filmů je vhodné filmy před rozptýleným rentgenovým zářením 
chránit. 
 
Dispenser DD-01 umožňuje zajistit pořádek v paketech dentálních filmů v otevřených, částečně 
vyprázdněných obalech, zjednodušuje manipulaci s filmy snadným odebíráním ze zásobníku po 
jednom filmu a zajišťuje spolehlivou ochranu filmů před rentgenovým zářením. 

 
Dispenser je tvořený silnostěnným pouzdrem ze slitiny olova, které je složeno ze dvou částí, 
zapadajících do sebe tak, že zaručují minimální stínící ekvivalent 3mm Pb. Dispenser je určen pro 
standardní formát filmových paketů 30x40mm (ISO 2). Obě části pouzdra se po naplnění filmy dají 
zaklesnout do sebe s využitím nálitků a vybraní na vhodných místech. Ve spodní části je umístěn 
uzávěr, který umožňuje snadné ruční odebírání filmů po jednom kuse. Zásoba filmů je shora zatížena 
tak, aby filmy byly tlačeny proti odebíracímu otvoru. Dispenser je možno postavit na stůl nebo zavěsit 
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do držáku na stěnu. Obsah stačí na jedno balení 150 ks intraorálních filmů. Dispenser umožňuje ruční 
plnění jednotlivými filmy stejně jako plnění páskovanými filmy. Povrch je stříkán vypalovací práškovou 
barvou, která zabraňuje otěru. Do dispenseru je možno v případě potřeby vložit fóliovou vložku, která 
zabraňuje kontaminaci povrchu filmových paketů olověným otěrem. Konstrukce nemá žádné průchozí 
otvory, které by z některého směru omezovaly stínící účinek. 
 
Pracovní postup 
Zdvihnutím přední části se docílí vyháknutí ze závěsu a rozdělení pouzdra. Do zadní poloviny pouzdra 
se naplní filmy z originálního obalu. Na poslední paket se vloží zátěž. Opačným způsobem se pouzdro 
uzavře. V případě páskovaných filmů se po založení přestřihne a vytáhne zajišťovací páska. Při 
vyjímání filmů se lehce oddálí prstem spodní víčko a tahem za spodek filmového paketu, který je 
dostupný ve výřezu směrem k sobě se spodní film vytáhne. Na jeho místo se přesune další film ze 
zásobníku. Uvolněním se víčko uzavře. 
 
Technické parametry 
 

Jmenovitý formát filmu 30x40mm (ISO-2) 

Kapacita zásobníku 150 ks 

Stínící ekvivalent 3mm Pb 

Vnější rozměry 48 x 40 x 220 mm 

Hmotnost 2,2 kg 

 


