Jakość

bez kompromisów

Wyposażenie niemagnetyczne

Polska firma

Kim

Jesteśmy
Idea powstania firmy zrodziła się w 2010 roku z inicjatywy doświadczonych inżynierów branży medycznej
i elektrycznej. Spółka rozpoczęła swoją działalność na początku 2011 roku z kapitałem wyłącznie polskim.
Zajmujemy się projektowaniem, produkcją i montażem klatek Faradaya dla celów medycznych oraz przemysłowych.
Jesteśmy producentem wyspecjalizowanych kabin RF dla medycznych rezonansów magnetycznych oraz wyposażenia
i peryferiów do nich. Podejmujemy się realizacji indywidualnych i kompleksowych projektów pracowni
diagnostyki obrazowej.
Flux Medical Sp. z o.o. to firma rodzinna, dbająca o swoje dobre imię, o pracownika oraz zadowolenie Klientów.
Posiadamy rzetelną, kompetentną, doświadczoną i zaangażowaną w wykonywaną pracę kadrę pracowników
biurowych, produkcyjnych oraz monterów. Obecna kadra to kilkudziesięciu doświadczonych pracowników.
Wspólnie budujemy nową jakość w medycynie.
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kadra

i technologia
Obecnie stosowana technologia i wdrożone rozwiązania to efekt kilku lat wytężonej pracy, wielu konsultacji
z Użytkownikami Końcowymi, rzetelnie wysłuchanych opinii o naszych produktach oraz wpasowania się w obecnie
panujące trendy i standardy. Za przyjętą technologię i kierunek rozwoju odpowiada cały Zarząd Spółki.
Flux Medical Sp. z o.o. zatrudnia kilku wykwalifikowanych inżynierów, projektantów, kilkunastu pracowników
przygotowania i produkcji, kilkunastu techników oraz inżynierów instalatorów, a nad jakością obsługi Klientów
czuwa osobny zespół pracowników.
Posiadamy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2009 oraz regularnie przechodzimy audyty jakościowe
organizowane przez koncerny medyczne, z którymi współpracujemy.
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Nasze

Doświadczenie
Pierwsze instalacje wykonaliśmy już w 2011 roku bezpośrednio po powstaniu spółki. Od lat współpracujemy
z czołówką światowych producentów aparatury i sprzętu medycznego. Wykonaliśmy ponad 120 klatek
dla pracowni z medycznym rezonansem magnetycznym oraz kilkanaście klatek dla innych aplikacji medycznych
i przemysłowych, takich jak spektrometria czy hipertermia. Możemy się pochwalić dostawą ponad 200 produktów
specjalistycznego wyposażenia niemagnetycznego dla pracowni MRI.
Jesteśmy firmą o zasięgu międzynarodowym. Nasza współpraca przebiega bezproblemowo w takich państwach
jak Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Czechy, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Francja, Niemcy, Anglia, Irlandia, Nigeria,
Singapur oraz Brunei.
Wszystkie projekty wykonywane poza granicami Naszego państwa wykonaliśmy rzetelnie i terminowo,
co utwierdza nas w przekonaniu, że jesteśmy gotowi na nowe wyzwania.
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Polityka
i technologia

Jesteśmy firmą rozwijającą się dynamicznie oraz otwartą na wprowadzanie nowych, innowacyjnych rozwiązań.
Ciągle pracujemy nad ulepszaniem swojego produktu oraz poszerzamy swoją ofertę handlową. Dbamy również
o odpowiedni rozwój naszych pracowników zapewniając im dostępność do odpowiednich dla nich szkoleń
w stosunku do wykonywanej pracy i zajmowanych przez nich stanowisk.
Szczegółowa analiza rynkowa naszego produktu i tworzenie go od podstaw pozwala nam na implementację
nowych rozwiązań w bardzo dynamicznym tempie. Stosowane innowacje mają za zadanie podnieść jakość produktu,
bezpieczeństwo pracy z produktem, funkcjonalność oraz łatwość i szybkość montażu. Całość przekłada się
na zadowolenie Klienta.
Jakość bez kompromisów – tą myślą kierujemy się na co dzień.
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wyposażenie
niemagnetyczne

Od kilku lat z sukcesami dostarczamy na rynek medyczny niemagnetyczne wyposażenie do placówek z rezonansem
magnetycznym oraz urządzenia mogące pracować w tym specjalistycznym środowisku. Współpracujemy z liderami
branży i wspólnie pracujemy nad rozwojem proponowanych przez nas produktów.
Posiadamy wiedzę i doświadczenie w projektowaniu i dostawie wyposażenia i urządzeń specjalnego przeznaczenia
oraz tych budowanych na indywidualne zamówienie. Czasami są to produkty małoseryjne lub wręcz jednostkowe.
Zakres naszych możliwości w tym temacie zależy wyłącznie od Klienta i jesteśmy w stanie zaprojektować i zbudować
praktycznie większość wyposażenia niemagnetycznego o dowolnym przeznaczeniu i zastosowaniu.
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Leżanki

transportowe
Oferowane przez nas leżanki transportowe zapewniają bezpieczeństwo i wysoki komfort pracy personelu medycznego
w pracowni rezonansu magnetycznego.
Wózki występują w dwóch wersjach – z regulowaną MR5501 i stałą MR1501 wysokością łoża oraz są całkowicie
niemagnetyczne i przetestowane pod tym kątem w środowisku 7.0T. To oznacza, że mogą być pozostawione
w pomieszczeniu badań podczas skanowania bez negatywnego wpływu na jakość badania.
Każdy z wózków występuje w wersji pediatrycznej z oznaczeniem P.

MR5501

MR5501P

MR1501

Wszystkie przedstawione produkty są
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Odwiedź flux-medical.pl by dowiedzieć się więcej!
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Fotele

transportowe

Oferowane przez nas fotele transportowe zapewniają bezpieczeństwo i wysoki komfort pracy personelu
medycznego w pracowni rezonansu magnetycznego.
Wózki występują w kilku wersjach. Fotele transportowe: MR4500 (składany) oraz MR4501 (stały) są całkowicie
niemagnetyczne i przetestowane pod tym kątem w środowisku 7.0T.
MR4000N to niemagnetyczny wózek inwalidzki kompatybilny do 3.0T włącznie. To oznacza, że wózki te mogą
być pozostawione w pomieszczeniu badań podczas skanowania bez negatywnego wpływu na jakość badania.

MR4500

MR4000N

MR4501

Odwiedź flux-medical.pl by dowiedzieć się więcej!
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Bezpieczeństwo w pracowni

rezonansu magnetycznego

Oferowane przez nas urządzenia i wyposażenie z działu bezpieczeństwa są kompatybilne ze środowiskiem MRI
oraz w znaczny sposób poprawiają jakość pracy, a także faktyczny poziom bezpieczeństwa w placówce.
Niemagnetyczna gaśnica MR2010 może być użyta w pomieszczeniu badań w przypadku pożaru. Ręczny wykrywacz
metali MR103 pozwala uniknąć niebezpiecznej sytuacji wprowadzenia do pokoju badań pacjenta z przedmiotami
ferromagnetycznymi. System monitoringu CCTV MR6500 w czasie rzeczywistym pokazuje nam obraz wysokiej jakości
z pomieszczenia badań. Monitor tlenu MR105C jest zdecydowanie jednym z najważniejszych urządzeń w pracowni MRI
i monitoruje prawidłowe stężenie tlenu w powietrzu w pomieszczeniu badań. Pulsoksymetr MR8100 pozwala obserwować
podstawowe funkcje życiowe pacjenta podczas badania MRI bez negatywnego wpływu na jakość obrazowania.

MR2010

MR103

MR6500

MR105C

MR8100

Wszystkie przedstawione produkty są
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Wózki

narzędziowe

Oferowane przez nas wózki narzędziowe to niemagnetyczne wyposażenie drobne w znacznym stopniu
podnoszące funkcjonalność placówki z rezonansem magnetycznym.
Rodzina wózków narzędziowych składa się z produktów standardowych oraz tych, budowanych na
specjalne zamówienie. Dzięki prostej technologii budowy istnieje praktycznie nieskończona ilość
konfiguracji wózków. Każdy z nich został przetestowany w środowisku z magnesem 7.0T. To oznacza,
że wózki te mogą być pozostawione w pomieszczeniu badań podczas skanowania bez negatywnego
wpływu na jakość badania.

MR2501
MR2502

MR2503

MR2520

MR2521/3

Wózek do transportu
cewek

Wszystkie przedstawione produkty są

Odwiedź flux-medical.pl by dowiedzieć się więcej!
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Akcesoria

i wyposażenie drobne
Funkcjonalne akcesoria bardzo ułatwiają pracę personelu medycznego z pacjentem. Są całkowicie niemagnetyczne
i przetestowane pod tym kątem w środowisku 7.0T. To oznacza, że wyposażenie to może być pozostawione w pomieszczeniu
badań podczas skanowania bez negatywnego wpływu na jakość badania.

MR2507

MR2504

MR2505
MR2506

MR2508

Wszystkie przedstawione produkty są
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Akcesoria

i wyposażenie drobne
Funkcjonalne akcesoria bardzo ułatwiają pracę personelu medycznego z pacjentem. Są całkowicie niemagnetyczne
i przetestowane pod tym kątem w środowisku 7.0T. To oznacza, że wyposażenie to może być pozostawione
w pomieszczeniu badań podczas skanowania bez negatywnego wpływu na jakość badania.

MR4504

MR4503

MR4502

MR3005

MR2500

Wszystkie przedstawione produkty są

Odwiedź flux-medical.pl by dowiedzieć się więcej!
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Leżanka transportowa
Shieltec NMS.01
Bezpieczny transport pacjenta w przestrzeni pracowni rezonansu magnetycznego to zagadnienie podstawowe jeśli chodzi
o funkcjonalność takiej placówki.
Ten prosty w swojej budowie wózek jest w pełni przystosowany do pracy w środowisku z silnym polem magnetycznym.
Jest również lekki oraz przystosowany do przewożenia dużych obciążeń. Leżanka jest solidnie wykonana,
całkowicie niemagnetyczna i przetestowana pod tym kątem w środowisku 3.0T. To oznacza, że wózki te
mogą być pozostawione w pomieszczeniu badań podczas skanowania bez negatywnego wpływu na jakość badania.

Wszystkie przedstawione produkty są
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Odwiedź flux-medical.pl by dowiedzieć się więcej!
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Fotel transportowy
Shieltec NMPC.01
Bezpieczny transport pacjenta w przestrzeni pracowni rezonansu magnetycznego to zagadnienie
podstawowe jeśli chodzi o funkcjonalność takiej placówki.
Ten prosty w swojej budowie fotel transportowy jest w pełni przystosowany do pracy w środowisku z silnym
polem magnetycznym. Jest również lekki oraz przystosowany do przewożenia dużych obciążeń. Wyróżnia
go również komfortowe siedzisko i duża zwrotność konstrukcji. Fotel jest całkowicie niemagnetyczny
i przetestowany pod tym kątem w środowisku 3.0T. To oznacza, że wózki te mogą być pozostawione
w pomieszczeniu badań podczas skanowania bez negatywnego wpływu na jakość badania.

Wszystkie przedstawione produkty są

Odwiedź flux-medical.pl by dowiedzieć się więcej!
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NASZE

Możliwości
Jesteśmy w stanie wykonać praktycznie każdą aplikację jeśli chodzi o niemagnetyczne wyposażenie. Od prostych i drobnych
akcesoriów ułatwiających codzienną pracę w placówce MRI do dużych, skomplikowanych układów posiadających również
oprogramowanie i automatykę.
Nasze produkty spotkać można w kilkudziesięciu Państwach, na kilku kontynentach, a każde nowe zlecenie jest dla nas
wyzwaniem i motywacją do pracy.
Bardzo elastyczne podejście do Klienta oraz zawsze topowa jakość produktów i usług, to jest to co nas wyróżnia
i z czym chcemy być kojarzeni.
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Kontakt
FLUX MEDICAL Sp. z o.o.
Boguniewo 41,
64-610 Rogoźno
POLSKA
T : +48 795 430 340
E : info@flux-medical.pl
W : www.flux-medical.pl

