


HAKKIMIZDA
Teknolojik gelişmeler insan hayatını kolaylaştırmak için son hızla 
ilerlemektedir. Gelişen teknolojinin faydaları yanında sakıncalı yönleride 
ortaya çıkmaktadır. Radyasyon bu sakıncaların en başında gelmekte olup, 
sağlıklı ve kaliteli bir hayat için kendimizi radyasyondan korumak artık 
kaçınılmaz bir ihtiyaç olmuştur. Bu zamana kadar radyasyona karşı 
korunma için kurşun ve antimon gibi zehirli ve insan sağlığına zararlı 
maddeler kullanılmış olup, bu alanda bilimsel çalışmalar yapılagelmiştir.

Arora Medikal Teknoloji Dış Tic. Ltd. Şti. 2021 yılında kurşun ve antimon 
gibi insan sağlığına zararlı ve zehirli içeriği olmayan yeni bir hi-tech 
formülün insanlığın hizmetine sunulmuası  için kurulmuş olup tüm 
testlerden geçerek gerekli belgelendirmeleri yapılmış ve STOP-R markası 
ile satışa hazır hale gelmiştir. Ürünümüz başta X-Ray ışınlarına maruz 
kalan sağlık çalışanlarımız için koruyucu kıyafet olarak, savunma sanayi ve 
iletişim alanında kullanıma uygundur.

Vizyonumuz, insanlığa daha faydalı ürünler üretmek için arge 
çalışmalarıyla ürünümüzü geliştirip, daha geniş alanda daha çok kullanım 
imkanı sunmaktır. 



Tam Koruma Radyasyon Koruyucu Paltolar uzun süreli X-ray 
maruz kalımlarında ve yüksek radyasyonlu ortamlarda vücudu 
radyasyondan korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu model 
vücudun ön ve arka kısımlarını radyasyondan 360 derece 
koruyarak  tam ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar. Stop R 
paltolarımız kolayca giyilip çıkartılabilir özelliktedir. Hafifliği 
sayesinde bele ve omurgaya yük bindirmez, uzun süreli 
kullanımlara uygundur. Ön kısımda minimum 0,50mmPb eşdeğer  
koruma sağlarken, arka kısmınıda en az 0,25mmPb eşdeğer 
koruma sağlar.

STOP-R PALTO YALNIZCA 1,83 KG AĞIRLIĞINDADIR.

Radyasyondan korunmak için ürettiğimiz Kurşunsuz ürünümüz 
düşük maliyet, yüksek korozyon direnci, esneklik ve hafiflik gibi 
özelliklere sahiptir. Atomik yapısı nedeniyle korozyondan 
metaller kadar etkilenmez. Polimerlerin kimyasal direnci, 
kimyasalın türü ve konsantrasyonundan, polimerin yapısından, 
ortamın sıcaklığından, uygulanan stresten, polimerin yüzey 
pürüzlülüğünden ve morfolojisinden etkilenir. Ürünümüzün 
camsı geçiş sıcaklığı (tg) %60'ın üzerindedir. Bu nedenle esnek 
bir yapıya sahiptir.

Tam Koruma Palto
SR-200



Etek-Yelek Model Radyasyon Koruyucu ürünümüzün amacı; 
kullanıcıya yüksek radyasyon koruması sağlarken, aynı zamanda 
oldukça konforlu bir kullanım sağlar. Koruyucu iki parçadan 
oluşur. Kullanıcı vücudunun üst ksımnda hem önü hem arkası 360 
derece radyasyondan korunurken, alt kısımda ise ön koruma 
sağlamaktadır.Hafif ve esnek yapısı sayesinde uzun süreli 
kullanımlara uygundur. Üst ön kısımda minimum 0,50mmPb 
eşdeğer  koruma sağlarken, arka kısmınıda en az 0,25mmPb 
eşdeğer koruma sağlar.

STOP-R ETEK YELEK YALNIZCA 1,6 KG AĞIRLIĞINDADIR.

Radyasyondan korunmak için ürettiğimiz Kurşunsuz ürünümüz 
düşük maliyet, yüksek korozyon direnci, esneklik ve hafiflik gibi 
özelliklere sahiptir. Atomik yapısı nedeniyle korozyondan 
metaller kadar etkilenmez. Polimerlerin kimyasal direnci, 
kimyasalın türü ve konsantrasyonundan, polimerin yapısından, 
ortamın sıcaklığından, uygulanan stresten, polimerin yüzey 
pürüzlülüğünden ve morfolojisinden etkilenir. Ürünümüzün 
camsı geçiş sıcaklığı (tg) %60'ın üzerindedir. Bu nedenle esnek 
bir yapıya sahiptir.

Etek Yelek
SR-300



Koruyucu Cekedin amacı; kullanıcıya yüksek radyasyon koruması 
sağlarken, aynı zamanda oldukça konforlu bir kullanım sağlar. 
Ceket bel altına kadar koruma sağlar. Kullanıcı vücudunun  hem 
önü hem arkası 360 derece radyasyondan korunurken.Hafif ve 
esnek yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlara uygundur. Üst ön 
kısımda minimum 0,50mmPb eşdeğer  koruma sağlarken, arka 
kısmınıda en az 0,25mmPb eşdeğer koruma sağlar.

STOP-R CEKET YALNIZCA 1,4 KG AĞIRLIĞINDADIR.

Radyasyondan korunmak için ürettiğimiz Kurşunsuz ürünümüz 
düşük maliyet, yüksek korozyon direnci, esneklik ve hafiflik gibi 
özelliklere sahiptir. Atomik yapısı nedeniyle korozyondan 
metaller kadar etkilenmez. Polimerlerin kimyasal direnci, 
kimyasalın türü ve konsantrasyonundan, polimerin yapısından, 
ortamın sıcaklığından, uygulanan stresten, polimerin yüzey 
pürüzlülüğünden ve morfolojisinden etkilenir. Ürünümüzün 
camsı geçiş sıcaklığı (tg) %60'ın üzerindedir. Bu nedenle esnek 
bir yapıya sahiptir.

Koruyucu Ceket
SR-100



Troid koruyucuları şua  x-ışını ortamında çalışanların  mutlaka 
kullanmaları gereken bir üründür. Boyun kısmını komple sararak 
etkin bir koruma sağlar.

Radyasyondan korunmak için ürettiğimiz Kurşunsuz ürünümüz 
düşük maliyet, yüksek korozyon direnci, esneklik ve hafiflik gibi 
özelliklere sahiptir. Atomik yapısı nedeniyle korozyondan 
metaller kadar etkilenmez. Polimerlerin kimyasal direnci, 
kimyasalın türü ve konsantrasyonundan, polimerin yapısından, 
ortamın sıcaklığından, uygulanan stresten, polimerin yüzey 
pürüzlülüğünden ve morfolojisinden etkilenir. Ürünümüzün 
camsı geçiş sıcaklığı (tg) %60'ın üzerindedir. Bu nedenle esnek 
bir yapıya sahiptir.

Troid Koruyucu
SR-500

“Gelecek, inovasyon ve güven”



Stop-R radyasyon engelleyici yeni nesil 
ürünümüz ile radyasyon engelleme 
amacı ile kapı yalıtımları daha kolay ve 
daha pratik hale gelmiştir.

Stop-R hafif ve esnek yapısı sayesinde 
pratik ve hızlı bir kaplama sağlamaktadır.

Kapı üzerine fazla yük bindirmez ve kolay 
uygulanabilir bir yapıya sahiptir.

Stop-R yeni nesil radyasyon engelleyici 
kumaşımız hafif ve esnek yapısı 
sayesinde istenilen tüm ölçülerde 

koruyucu panellere uygulanabilir.

Panellere yük bindirmez ve rahat hareket 
ettirilebilir. İstenilen ölçü ve ebatta panel 

üretimine uygundur.

Stop-R yeni nesil radyasyon engelleyici 
kumaşımız radyasyon engelleyici oda 
kaplamalarda hafif ve esnek yapısı 
sayesinde kolayca uygulanabilir.

Tüm kıvrım ve köşelere kolayca 
uygualanabilir, kırılma oluşturmaz. 
Deforme olmadığı gibi kıvrılan köşelerde 
özellliğini kaybetmez.

Koruyucu Paneller



Belgelerimiz
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Belgelerimiz

*Talebiniz halinde iletilecektir.

Yaşlandırma RaporuRadyasyon Geçirgenlik Test Raporu
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