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شرکتمعرفی 1

.  گردیدتأسیس پالسابا زمینه فعالیت نانو و 1398شرکت ایده سازان فناوری پروشات در دیماه سال •

رادیواکتیو داشته و موفق به تشعشات جاذبهایتحقیقات زمینهای بر روی انواع 1394این شرکت از سال مؤسسین •

.شده اندباقیمت بسیار پایین ، انعطافپذیر جاذب اشعه ایکس بدون سرب، سبکیک الیه تولید 

ز قبیل جهت تولید، ابخشهای الزم این شرکت تنها تولیدکننده محصوالت محافظت در برابر اشعه میباشد که کلیه •

.اختیار داردیکپارچه در و بخش تولید صنعتی را  R&Dآزمایشگاه تحقیق و توسعه 

نرل دقیق و این امر سبب کبوده که بخشهای اصلی و الیههای جاذب داخلی محصوالت تولید اختصاصی این شرکت کلیه •

.استاندارهای مربوطه میشودبا کلیه بدون نقص بر روی کیفیت محصوالت و انطباق آنها 

در داخل وارداتیغیر سربی این شرکت، جایگزینی این محصول با محصوالت محافظ اشعه ایکس سربی و چشم انداز •

.کشورهای دیگر استخارجی در کشور و تبدیلشدن به رقیبی قدرتمند برای محصوالت مشابه 



محصولفنیمعرفی 2

انواع تابش های رادیواکتیو و حد مجاز دز دریافتی

آنشدتتوانمیفقطوشودنمیشیلدکاملطوربههرگزایکساشعه•
.دادکاهشرا

بهاستسال5درسیورتمیلی100انسانبدنمجازدریافتیدز•
.باشدسیورتمیلی50ازکمترسالیکدردریافتیدزکهشرطی

برداریتصویربار3حداکثرمعادلدریافتیدزمحدودیتاین•
.باشدمیماهدررادیولوژی



لباسهای جاذب اشعه ایکس و کاربرد آنها 3



لباسهای جاذب اشعه ایکس و کاربرد آنها 4



مجوز ها و استانداردهای اخذ شده 5

ISO 13485:2016

IEC 61331-1:2014

IEC 61331-3:2014

CE

IECاستاندارد 
(International Electrotechnical Comission)

 میلیمتر سرب برای ارگان های حساس و انرژی های باال0.5معادل

 میلیمتر سرب برای سایر اندامها و یا در معرض انرژی های پایین0.25معادل



نانومحصول با فناوری ارتباط  6

انواع جاذب های اشعه ایکس

40فلزات با عدد اتمی باالی •

ارندفلزات مختلف در انرژی های متفاوتی قله جذبی د•



نانومحصول با فناوری ارتباط  7

افزایش ضریب تضعیف در واحد جرم ماده جاذب

ترکیب بهینه فلزات جاذب در تمامی گستره های انرژی•

پراکندگی هرچه بیشتر ذرات جاذب •

کاهش اندازه ذرات جاذب•



معمولیمشابهمحصوالتبامحصولتمایزهایوویژگیها 8

 درصدی جرم الیه جاذب 40کاهش

انعطاف پذیری باال

 (میلیمتر2کمتر از )ضخامت بسیار کم

طول عمر باال

قیمت مناسب



نتایج تست های انجام شده بر روی محصول 9



نیازهارفعو نیازاعالمومخاطبانوصنایعباهمکاری 10



نمایندگیاعطایفروش،وبازاریابیتحقیقاتی،همکاریهایفرصت 11

خط تولید نیمه مکانیزه تولید الیه ها در ضخامت های مختلف و درصد جذب متفاوت راه اندازی شده است•

متر مربع در سال می باشد1000ظرفیت خط تولید در حال حاضر •

تانی منعقد قرار داد فروش منوپول در بخش پزشکی با یکی از توزیع کنندگان عمده لباسهای جاذب اشعه بیمارس•

شده است

قد شده استدر بخش های غیر پزشکی قراردادهایی با شرکت های تولید کننده سیستم های حفاظتی فرودگاهی منع•

استاندارهای الزم جهت فروش به مراکز درمانی کسب شده است•



اطالعات تماس و راه های ارتباطی شرکت 12



با سپاس از توجه شما


