Jakość

bez kompromisów

Projektowanie i budowa klatek Faradaya
dla medycznych rezonansów magnetycznych

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.

Projektowanie i budowa klatek Faradaya
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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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Klatki Faradaya
dla medycznych rezonansów
magnetycznych

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w projektowaniu, instalacjach oraz serwisowaniu klatek Faradaya (kabiny RF).
Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy pracownie dla wszystkich dostawców rezonansów magnetycznych dostępnych
na rynku. Zbudowaliśmy klatki Faradaya jako pomieszczenia stacjonarne oraz mobilne, dla zastosowań w medycynie
oraz przemyśle, wykonane z różnego typu materiałów ekranujących takich jak miedź, aluminium, stal nierdzewna
czy stal ocynkowana. Zakres naszych możliwości w tym temacie zależy wyłącznie od Klienta. Jesteśmy w stanie
zaprojektować i zbudować klatkę Faradaya o praktycznie każdym przeznaczeniu i zastosowaniu.
Dzięki wdrożonym procedurom mamy możliwość najszybszego na rynku przygotowania klatki Faradaya
do montażu u klienta. To bardzo ważny parametr w trudnej i wymagającej branży medycznej.
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Klatka Faradaya
w technologii Flux Cu
Klatka Faradaya w technologii drewniano-miedzianej to nasz flagowy produkt
cieszący się olbrzymim zainteresowaniem. Składa się na to kilka ważnych
czynników, z których najważniejszymi są elastyczność konstrukcji,
szybkość montażu, najszybszy na rynku czas dostawy
oraz wysokie parametry techniczne.
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Dlaczego warto wybrać
naszą klatkę Faradaya?

Najwyższej jakości ekran miedziany gwarantujący
poziom ekranowania spełniający wymagania
każdego z dostawców urządzeń MRI na rynku.

Wysokiej jakości trudnozapalne materiały wykończenia
wnętrza typu 2-FL. Całość potwierdzona nadaniem
klasyfikacji ogniowej przez ITB.

Drzwi RF o wysokiej skuteczności
ekranowania w szerokim paśmie
częstotliwości oraz o ponadstandardowych
właściwościach dźwiękoizolacyjnych.

Okno RF o wysokiej skuteczności
ekranowania w szerokim paśmie
częstotliwości. Doskonała
przejrzystość i dźwiękoizolacyjność
na najwyższym poziomie.

Szczelne sanitarnie wnętrze,
łatwe do utrzymania w czystości.
Całość potwierdzona atestem
higienicznym PZH dla wnętrza typu 2-FL.
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Samonośna, solidna konstrukcja wykonana
ze specjalnie przygotowanego drewna.

Doświadczenie z każdym dostawcą
urządzeń MRI dostępnym na rynku.

Standardowe wyposażenie
wnętrza typu 2-FL
Standardowe drzwi RF
Standardowe drzwi RF w technologii Flux mają rozmiar 1200x2100mm w świetle ościeżnicy i otwierają się na zewnątrz klatki.
Drzwi dostarczane są w kolorze białym ze stalowymi okuciami. Standardowe drzwi zapewniają skuteczność ekranowania
na poziomie 100dB dla RF oraz dźwiękoizolacyjność na poziomie 40dB.

Standardowe okno RF
Standardowe okno RF w technologii Flux ma rozmiar 900x1200mm w przeźroczu. Okno dostarczane są z białą ramką wykańczającą szybę.
Produkt zapewnia skuteczność ekranowania na poziomie 100dB dla RF oraz dźwiękoizolacyjność jest na poziomie 42dB.

Wnętrze typu 2-FL
Zgodnie z najnowszymi wytycznymi i oczekiwaniami Klientów nasze wnętrze zostało zaprojektowane tak, by spełniać wszystkie normy
i wymagania. Jest łatwe do utrzymania w czystości, wykonane z najwyższej jakości materiałów z dbałością o szczegóły, funkcjonalne,
dobrze doświetlone, a dzięki odpowiedniej kolorystyce optycznie większe niż jest w rzeczywistości. Całość została potwierdzona
przez najważniejsze instytucje w Państwie takie jak ITB – klasyfikacja ogniowa oraz PZH – higieniczność i dopuszczenie do zastosowania
w pomieszczeniach medycznych.

Regał na cewki
Standardowo z klatką i wykończeniem wnętrza dostarczamy dwa regały na cewki : CS-1 oraz CS-2. Pozwalają one na bezpieczne składowanie
zestawu cewek do badań oraz zwiększenie funkcjonalności pracowni.

Filter box
Standardowo z klatką i wykończeniem wnętrza dostarczamy zabudowę meblową filtra przyłączeniowego. Zabudowa ta pozwala w sposób
bezpieczny użytkować pracownię ograniczając dostęp do okablowania magnesu osobom trzecim. Przestrzeń wewnątrz wykorzystana jest
jako regały na fantomy oraz półki na dokumentację.
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Opcjonalne
wyposażenie wnętrza
Wnętrze 2-FL może być opcjonalnie doposażone :
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1

W pakiet akustyczny zwiększający dźwiękoizolacyjność klatki.

2

W wielokolorowe wnętrze – panele ścienne i wykładzina podłogowa.

3

W oświetlenie LED na ściemniaczu.

4

W oświetlenie LED typu Ambiente na ściemniaczu. Jednokolorowe lub RGB.

5

W grafikę podświetlaną LED jako panele ścienne lub sufitowe.

6

W panele plexi 3D ścienne i sufitowe – dedykowane dla dzieci albo zwiększające prestiż placówki.

7

W dedykowane bądź indywidualne zabudowy meblowe.

8

W oznaczenie linii sił pola w dowolnej technologii,

9

W dodatkowe okno tzw. dzienne,

10

W urządzenia specjalistyczne typu bramki detekcyjne metalu, kamery CCTV itp.

Parametry techniczne klatek
Faradaya w technologii Flux Cu
Atest Higieniczny

Skuteczność ekranowania

Wykończenie wnętrza klatki Faradaya typu 2-FL
w technologii Flux zostało certyfikowane przez PZH z siedzibą
w Warszawie jako łatwe do utrzymania w czystości
oraz dedykowane do pomieszczeń MRI.

Krzywa skuteczności ekranowania zmierzona została zgodnie z IEEE
299 w testowej klatce Faradaya wykonanej w technologii Flux.
Klatka testowa posiadała jedną parę drzwi RF oraz jedno okno RF.

!

Atest Polskiego Zakładu Higieny nr HK/B/0780/01/2017

!

Skuteczność ekranowania to minimum 100dB dla RF

Akustyka

Klasyfikacja ogniowa

Są to realne parametry zmierzone w placówce u Klienta przez
certyfikowaną firmę pomiarową. Nie są to wyniki symulacji
czy pomiarów laboratoryjnych. Dlatego jest to jeden
z najlepszych wyników na rynku.

ITB przeprowadziło próby ogniowe modelu klatki w technologii Flux
wg PN-EN 13501-1+A1:2010 z wykończeniem wnętrza typu 2-FL.
Nasz produkt sklasyfikowano jako B-s2, d0.

!

Standardowe drzwi RF, okno RF lub ściana klatki izoluje
nieprzyjemny dźwięk rezonansu ze skutecznością 38-42dB

!

Standardowe wnętrze 2-FL posiada klasyfikację ogniową
spełniającą wszystkie przyjęte normy

Zarządzanie jakością

Oświetlenie

W 2014 roku wdrożyliśmy w firmie certyfikat ISO 9001.
Pozwoliło nam to wypracować najkrótszy na rynku czas dostawy
oraz topową jakość produktu.

Standardowe oświetlenie bezcieniowe LED gwarantuje doskonale
rozproszone światło przez co zwiększa bezpieczeństwo i komfort
pracy. Natężenie oświetlenia wewnątrz pomieszczenia,
według badań, spełnia wszystkie europejskie normy.

!

Dzięki mądremu zarządzaniu standardowy termin
dostawy klatki to 2 tygodnie

!

Oświetlenie gwarantuje doskonale rozproszone
światło przez co zwiększa bezpieczeństwo pracy

Waga klatki i nacisk na podłogę
Nacisk podłogi na posadzkę to 50kg/m² a nacisk belki ściennej
szerokości 80mm to 140kg/mb belki. Na specjalne życzenie klienta
możemy przygotować klatkę ze zredukowaną wagą do nawet 25%.

!

Waga standardowej klatki o wielkości ok. 35m2 to 4000kg
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Wymagania
i wytyczne
Wytyczne i wymagania jakie musi spełnić pomieszczenie przed montażem:
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1

Musi to być pomieszczenie surowe, zamknięte, czyste i suche, a wszelka inna działalność w nim zakończona. Komplet prac powinien być wykonany
zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi budowlanymi przekazanymi każdorazowo przez dostawcę systemu klatki Faradaya.

2

Całkowita wilgoć w pomieszczeniu nie może przekraczać 5%, szczególnie restrykcyjnie sprawdzana jest wilgotność posadzki.
Względna wilgotność pomiędzy 10% a 80% bez kondensacji.

3

Odchylenia powierzchni posadzki betonowej do maksymalnie +/- 2,0mm w całym obszarze pomieszczenia pod klatkę. Całkowite zaniżenie
posadzki pod klatkę Faradaya w technologii Flux wynosi -25mm dla drzwi RF otwieranych na zewnątrz oraz -40mm dla drzwi RF otwieranych
do wewnątrz klatki w stosunku do poziomu ostatecznie wykończonej podłogi w pomieszczeniach przyległych. Preferowanym wykończeniem
posadzki jest masa samopoziomująca, minimalnym gładki, zatarty beton posadzkowy.

4

Należy zapewnić temperaturę otoczenia na poziomie co najmniej 12oC.

5

Należy przewidzieć i udostępnić pomieszczenie magazynowe w pobliżu instalacji (minimum 15m²).

6

Standardowe filtry wentylacyjne mają wymiary 300x600mm oraz 250x500mm w świetle kanału.

7

Należy przygotować wnękę pod standardowe drzwi RF o wymiarze 1400x2350mm i w odległości nie bliższej niż 250mm
od najbliższego narożnika. Wnęka drzwiowa od strony zewnętrznej wykańczana jest przez firmę budowlaną po montażu klatki.
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Należy przygotować otwór pod standardowe okno RF o wymiarze 1000x1300mm. Minimalna odległość między drzwiami RF
a oknem RF to 200mm. Otwór okienny od strony zewnętrznej wykańcza firma budowlana po montażu klatki.

9

Minimalna wysokość pomieszczenia pod klatkę to 2800mm. Technologia Flux dopuszcza lokalne zaniżenia poniżej tej wysokości.

Klatki w technologii Flux Al
oraz Flux Galv
Klatka Faradaya w technologii w pełni aluminiowej Al oraz stali ocynkowanej
Galv to nasze produkty do zastosowań specjalnych, w tym przede wszystkim
przemysłowych. Z uwagi na lepsze parametry ekranowania w znacznie
szerszym paśmie częstotliwości oraz wyższą surowość konstrukcji doskonale
nadają się do zastosowań w placówkach naukowych oraz badawczych.

Projektowanie i budowa klatek Faradaya
dla medycznych rezonansów magnetycznych
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Rura helowa
Nasze instalacje rur helowych wykonujemy zgodnie z wytycznymi QLD. Przygotowane na produkcji odcinki
rur są testowane ciśnieniowo. Również cała instalacja po złożeniu w placówce klienta jest w całości
testowana ciśnieniowo. Tylko takie podejście do zagadnienia rury helowej oraz użycie najwyższej jakości
materiałów gwarantuje bezpieczeństwo pracy w jej pobliżu.
Wykonujemy zaawansowane technicznie, specjalistyczne instalacje w zakresie quench rur tzn.
z koniecznością użycia sprzętu alpinistycznego, specjalnych dźwigów i podnośników, w budynkach
z nadzorem konserwatora zabytków oraz w istniejących już szachtach.
Wykonaliśmy ponad 200 instalacji rur helowych na kilku kontynentach.

Ekranowanie magnetyczne
Zastosowanie ekranowania magnetycznego w przypadku medycznych rezonansów magnetycznych zawsze
zależy od rodzaju magnesu (źródła silnego pola magnetycznego) oraz warunków panujących
w miejscu montażu. Założeniem jest ograniczenie lub usunięcie wpływu silnego pola magnetycznego
na urządzenia znajdujące się w pobliżu pomieszczenia badań z rezonansem magnetycznym (MRI),
a także negatywnego wpływu pola magnetycznego na osoby np. z rozrusznikiem serca czy urządzenia
elektroniczne codziennego użytku.
Czasami zachodzi konieczność odizolowania pomieszczenia badań z rezonansem magnetycznym
od negatywnego wpływu czynników zewnętrznych na pracę MRI np. bliskość ulicy z wysokim natężeniem
ruchu.
W obydwu przypadkach najczęściej stosuje się pasywne ekranowanie magnetyczne.
Każdorazowo indywidualnie dopasowane do wymagań danej lokalizacji.
Nasza stal ekranująca FL-SE doskonale sprawdza się w tych zastosowaniach.
W przypadkach gdy zakłócenia zewnętrzne są znaczące i istnieje duże prawdopodobieństwo
ich negatywnego wpływu na czułe systemy rezonansu magnetycznego implementujemy system
ekranowania aktywnego FL-AS. System ten wykrywa zakłócenia zewnętrzne i generuje w trybie RT sygnały
niwelujące. Układ ten daje 100% pewność, że na obrazach nie pojawią się artefakty nawet w placówkach
zlokalizowanych w centrach dużych miast.
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inne

Możliwości
Pomiary akceptacyjne pod MRI
Wykonujemy pomiary akceptacyjne pomieszczeń pod planowane pracownie MRI z magnesami niskopolowymi
jak również nadprzewodzącymi 1.5T oraz 3.0T dla każdego z dostawców medycznych rezonansów magnetycznych na rynku.
Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie i możliwości jesteśmy w stanie wykonać praktycznie każdą aplikację klatki Faradaya.
Jako pomieszczenia stacjonarne różnego przeznaczenia ale również w kontenerach, w naczepach mobilnych,
jako pomieszczenia wolnostojące, klatki całkowicie niepalne, klatki w miejscach gdzie występują duże zakłócenia itp.
Nasze produkty spotkać można w kilkudziesięciu Państwach na kilku kontynentach, a każde nowe zlecenie
jest dla nas wyzwaniem.
Niespotykana elastyczność oraz topowa jakość to zaleta naszych produktów.

Projektowanie i budowa klatek Faradaya
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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

