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Szpital nr 1 Oddział Ginekologiczny
Sosnowiec

Armstrong ma w swojej ofercie grupę płyt
sufitowych przeznaczonych właśnie do
obiektów opieki zdrowotnej. Do szpitala
zaproponowaliśmy płyty Bioguard Acoustic
z krawędzią prostą Board. Płyty Bioguard
Acoustic posiadają właściwości klasy ISO
5, odpowiedniej dla pomieszczeń czystych
(przebadana zgodnie z normą ISO 146441). Charakteryzują się bardzo dobrymi
własnościami akustycznymi - dzięki czemu
zwiększają komfort pacjentów i lekarzy. Płyty
sufitowe zamontowane zostały na specjalnym
- higienicznym, aluminiowym ruszcie CleanRoom, który dzięki specjalnej uszczelce
zapewnia szczelność systemu na styku
płyty i rusztu. Do sali operacyjnej Armstrong
poleca sufit metalowy Clip-In Plain pokryty
farbą bakteriobójczą Bioguard i dodatkowo
zabezpieczony silikonem zapewniającym
hermetyczność systemu. Płyty Metal
Bioguard Plain posiadają właściwości klasy
ISO 3 (przebadana zgodnie z normą ISO
14644-1). Farba Bioguard zawiera czynniki
niszczące mikroorganizmy, które powstrzymują
namnażanie bakterii, pleśni i drożdży takich jak
MRSA, E-coli, Streptococcus Pneumoniae,
Bacillus Cereus, Aspergillus Niger, Candida
Albicans, Klebsiella Pneumoniae, Acinebacter
Baumanii (poddana badaniom zgodnie
z normami JIS Z2801 oraz NF S 90351).
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Higiena i komfort akustyczny
W obiektach szpitalnych niezwykle istotne jest zastosowanie materiału wykończeniowego o określonych własnościach
higienicznych, zmniejszających ryzyko zakażeń, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji. Sufity dodatkowo powinny być trwałe
i szczelne - warunek ten jest szczególnie istotny w sali operacyjnej. Ważna jest również kwestia akustyki pomieszczeń - tak,
aby z jednej strony zapewnić komfort i odpoczynek przebywających tu pacjentów, z drugiej zaś strony - dyskrecję rozmów
pacjentów z lekarzem.

Właściciel
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski
w Sosnowcu
Architekt
Biuro Architektoniczne Kaczmarczyk
Firma wykonawcza
Milimex
Produkt
Bioguard Acoustic, ruszt Clean Room,
Metal Clip-In Plain Bioguard z silikonowymi
wypełnieniami.
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