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OFERTA FIRMY  

EX-POLON KWIECIŃSKI FORNALSKI S.C. 

 
 
Firma EX-POLON KWIECIŃSKI FORNALSKI S.C. oferuje szeroki zakres usług i sprzętu związanych z ochroną radiologiczną personelu 
narażonego na działanie promieniowania jonizującego oraz pacjentów oddanych zabiegom z użyciem promieniowania. Oferujemy 
również sprzęt do pomiarów radioaktywnego gazu radonu. 
 
 

1. Oferta standardowej kontroli dozymetrycznej pracowników pracujących ze źródłami promieniowania jonizującego, wymaganej 
przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego lub Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki 
 

 Dozymetr osobisty całego ciała typu InLight – 40 zł za odczyt  

 Dozymetr osobisty dłoni typu InLight – 60 zł za odczyt  

 Dozymetr środowiskowy typu InLight – 40 zł za odczyt 
 
Do ceny należy doliczyć: 180 zł za zamówienie nowego dozymetru oraz 40 zł jednorazowej opłaty za pomiary 
naturalnego tła promieniowania w gabinecie (odczyt tzw. dozymetru testowego). 
 
Standardowo prowadzimy odczyty w cyklu kwartalnym. Nasze Laboratorium posiada akredytację nr AB 1649. 
 
W przypadku większych zamówień – ceny do negocjacji. 

 
 

2. Oferta dystrybucyjna sprzętu dozymetrycznego firmy LANDAUER, m.in.: 
 

 Urządzenia odczytujące dozymetry typu InLight: microStar oraz LDR200 

 Urządzenia odczytujące dozymetry dla pacjentów nanoDot: microStar2 

 Dozymetria specjalistyczna dla pacjentów i personelu: dozymetry punktowe nanoDot, dozymetry dla soczewek oczu 
Vision* oraz dozymetry pierścionkowe MonoRing*  

 Dozymetria promieniowania neutronowego: Neutrak 

 Dozymetria dla wojska: czytnik RadLight z dozymetrami RadWatch 

 Aktywne pomiary stężenia radonu w budynkach: urządzenie mobilne RadStar GM 1-2 

 Pasywne pomiary stężenia radonu w budynkach: dozymetry Rapidos i Radtrak2 
 

* w technologii TLD, odczyty prowadzone przez inne laboratorium. 
 

Wszystkie ceny do uzgodnienia. 
 
 

3. Oferta dystrybucyjna sprzętu dozymetrycznego firmy SARAD, m.in.: 
 

 Radon Scout Home – 399 EUR; dla wersji z czujnikiem ciśnienia: 499 EUR (bez kosztów wysyłki) 

 Radon Scout, Radon Scout PLUS, Radon Scout PMT – ceny do negocjacji 

 DOSEman – 1450 EUR; DOSEman Pro – 2880 EUR (bez kosztów wysyłki) 

 NucScout, LabScout, ThoronScout, MyRIAM, A2M 4000 – ceny do negocjacji 

 Pozostały sprzęt dozymetryczny i laboratoryjny firmy SARAD 
 
 

4. Oferta pomiarów skażeń promieniotwórczych, pomiarów mocy dawki promieniowania jonizującego w budynkach, gabinetach 
etc. oraz pomiarów stężeń radonu metodami pasywnymi. Ceny do uzgodnienia. 

 
 

5. Oferta szkoleń i doradztwa w zakresie ochrony radiologicznej i wpływu promieniowania na zdrowie. Ceny do uzgodnienia. 
 
 
UWAGA: wszystkie podane wyżej ceny mają charakter informacyjny i nie są prawnie wiążące. W celu uzgodnienia ostatecznej ceny prosimy o kontakt. 
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