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Řešení se týká stíněného skladu pro 
uzavřené zářiče, zejména pro lékařské 
účely. Stíněný sklad je tvořen rámem, ve 
kterém je uložena alespoň'jedna schránka 
opatřená čelním a zadním stíněním* V kaž-
dé schránce je mezi zadním stíngriím a 
čelním stíněním vytvořen alespoň jeden 
úložný prostor. Na čelní stěně je každá 
schránka opatřena sklopným držadlem se 
zaměnitelnými štítky. Ha zadním konci ka-
ždé schránky je vytvořena zarážka, která 
je ve vysunuté poloze schránky opřena o 
alespoň jeden kolík, který je suvně ulo-
žený v otvorech rámu. 
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Vynález se týká stíněného skladu pro uzavřené zářiče, 
zejména pro lékařské účely. 

Stíněné sklady známých konstrukcí jsou konstruovány tak, 
že odstínění záření v klidovém (uzavřeném) stavu je prováděno 
stěnou, kterou je sklad obestavěn a čelní deskou, opatřenou 
stíněním z olova, sloužící současně jako dveře. Nuklidy jsou 
uloženy v zásobnících, umístěných na vysouvatelném dně skladu. 
Při manipulaci s nuklidy se čelní deska vysouvá kupředu součas--
ně se dnem skladu, na němž jsou uloženy nuklidy. Vyjímání 
nuklidů je nutné provádět pod vizuelní kontrolou, aby nemohlo 
dojít к záměně. Tlm jsou obsluhující pracovníci vystaveni 
ionizujícímu záření, vyvolanému všemi uloženými nuklidy. Tato 
manipulace si též vyžádá poměrně dlouhou dobu, vzhledem к nut-
nosti přesného výběru potřebného nuklidu, nebol záměna by 
mohla vést к poškození zdraví pacienta. Z téhož důvodu i ma-
nipulace při vkládání nuklidů musí být prováděna se vSÍ peč-
livostí, takže i při tomto úkonu je obsluha vystavena ionizu-
jícímu záření po dlouhou dobu. 

Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje stíněný 
sklad pro uzavřené zářiče podle vynálezu, jehož podstata spo-
čívá v tom, že je tvořen rámem, v němž je uložena alespoň 
jedna schránka opatřená čelním a zadním stíněním. V každé ze 
schránek je mezi zadním stíněním a čelním stíněním vytvořen 
alespoň jeden úložný prostor. Na čelní stěně je každá schrán-
ka opatřena sklopným držadlem se zaměnitelnými štítky. Výhod-
ným provedením vynálezu je, že na zadním konci každé schránky 
je vytvořena zarážka, která je ve vysunuté poloze schránky 
opřena o alespoň jeden kolík, který je suvně uložený v otvo-
rech rámu. 

Stíněný sklad pro uzavřené zářiče podle vynálezu je zkon-
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struován tek, že při vyjímání i ukládání nuklidů se vysouvá 
pouze jedna schránka, takže obsluha je vystavene účinkům ioni-
zujícího záření pouze odřezem od okolí,a to jedinS od zářičů 
uložených v jedné schránce, zatímco ostatní nuklidy jsou ulo-
ženy v zasunutých schránkách ve stíněné poloze a obsluha tudíž 
není vystavena účinkům jejich záření. Zmenšuje se též možnost 
záměny nuklidů, nebot rozmístění nuklidů je možné přesně vy-
značit ne Štítcích umístěných na čele jednotlivých schránek 
e pracovník mé možnost výběru potřebného nuklidu bez limitu 
času. Vlestní manipulace po přesném vytypování polohy nuklidu 
se pak velmi zrychlí, takže nebezpečí ozáření obsluhy je sní-
ženo na minimum. 

Na přiložených výkresech je znázorněn příklad konstrukční-
ho řešení stíněného skladu pro uzavřené zářiče podle vynálezu. 
Na obr. 1 je zobrazen čelní pohled na rám se zasunutými schrán-
kami, kdežto na obr. 1 je zobrazen řez částí skladu, kde 
číslicí 1 je označena schránke ve stíněné poloze s číslicí II 
je označena schránka v poloze vysunuté či manipulační. 

Stíněný sklad pro uzavřené zářiče je tvořen rámem J., ve 
kterém je uložena alespoň jedna schránka 2. V každé schránce 
2 je vytvořen alespoň jeden úložný prostor 2. P r o zářič. Úlož-
ný prostor ̂  je odstíněn zadním stíněním 8 © čelním stíněním 
2. Přední strana schránky 2 je opatřena sklopným držadlem £ 
se zaměnitelnými štítky ve kterých jsou označeny polohy 
jednotlivých zářičů. Na zadním konci každé schránky 2 může 
být vytvořena zsrážke která se ve vysunuté poloze schrán-
ky 2 opírá o alespoň jeden kolik 6, který je suvně uložen 
• otvoru vytvořeném v rámu 1, čímž je znemožněno úplné vysu-
nutí schránky 2 z rámu К 

Konstrukce skladu uzavřených zářičů dle vynálezu řeší 
bezpečné a přehledné uložení uzavřených zářičů, užívaných 
zejména při lékařských ozařovacích procesech. 
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1. Stíněný sklad pro uzavřené zářiče, zejména pro lékař-
ské účely, vyznačený tím, že je tvořen rámem (1), v nômž je 
uložena alespoň jedna schránka (2), ve které je mezi zadním 
stíněním (8) e čelním stíněním (7) zhotoven alespoň jeden 
úložný prostor (3), přičemž čelní strana schránky (2) je opat-
řena držadlem (4) se zaměnitelným štítkem (5). 

2. Stíněný sklad podle bodu 1 , vyznačený tím, že na zad-
ním konci každé schránky (2) je vytvořena zarážka (9), která 
je ve vysunuté poloze schránky (2) opřena o alespoň jeden 
kolík (6), suvně uložený v otvorech rámu (1). 

2 výkresy 



Qbr. 1 
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Obr. 2 


