BIOFYZIKÁLNÍ LABORATOŘ

O NÁS
Pracoviště se zaměřuje na problematiku ovlivňování, měření a regulace fyzikálních veličin, a to hlavně teploty
a tlaku. Doménou pracoviště je aplikovaný výzkum zaměřený převážně na vývoj a prototypové konstrukce
přístrojové techniky, převážně se zaměřením na zdravotnické a laboratorní aplikace.
Pracoviště se zaměřuje také na problematiku vlivu tlaku na technické prostředky a medicínské aplikace. Má
k dispozici tlakovou komoru, ve které lze experimentálně studovat nejenom hyperbarickou oxygenoterapii, ale
i jiné patofyziologické mechanizmy za podmínek vyššího tlaku a nejrůznějšího složení prostředí. Z technických aplikací lze zkoumat vliv tlaku na přístroje a zařízení (rozměry přístrojů limitovány rozměry HBK).
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NABÍDKA SPOLUPRÁCE
 Poradenské služby při vývoji přístrojové techniky se zaměřením na zdravotnické a laboratorní aplikace,
hlavně v oblasti ovlivňování teploty a tlaku
 Poradenské služby v oblasti měření teploty a tlaku a v omezeném rozsahu i provádění vlastního měření a
kalibrace, včetně kalibrace simulátorem černého tělesa (bez certifikátu)
 Integrátor pro vývoj a prototypovou konstrukci vybrané přístrojové techniky se zaměřením na zdravotnické
a laboratorní aplikace
 Zakázkový vývoj a konstrukce prototypů vybrané přístrojové techniky se zaměřením na zdravotnické a laboratorní aplikace – bez certifikace
 Testování, ověřování, zatěžování přístrojů, biologických, potravinářských a jiných materiálů v klimatické
skříni (kombinace změn teploty, vlhkosti a osvětlení – bílé a UV světlo) – bez certifikace
 Technická endoskopie do vzdálenosti 3m a od průměru 4mm
 Měření UZ tloušťkoměrem
 Měření vlastností materiálů – pevnost v tahu a tlaku
 Přímá radiografie – prosvěcování malých předmětů do velikosti cca 10 cm RTG zářením 10–35 kV

 Přímá radiografie – prosvěcování malých předmětů do velikosti cca 3 cm RTG zářením 60, 70 kV
 Měření absolutní a relativní density transparentních materiálů s různým stupněm šedi (např. RTG filmy
apod.)
 Zápůjčka vybraných přístrojů s odbornou obsluhou
 Experiment v hyperbarické komoře – hyperbarická oxygenoterapie
 Experiment v hyperbarické komoře – různé složení prostředí (např. hyperbarický argon)
 Experiment viz výše na animálním modelu: myš, potkan, králík nebo prase
 Experiment viz výše na tkáňových kulturách
 Technické služby v prostředí zvýšeného tlaku
 Testování přístrojů pro potápění
 Testování technických úprav hyperbarických komor
 Poradenské služby v oblasti
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