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Projektowanie
obiektów
szpitalnych

Przewodnik dla
służby zdrowia
Szpitale

Ahh.

Jak rozwiązania akustyczne wpływają na powrót
do zdrowia i samopoczucie pacjentów.

Sounds Beautiful

Przygotowujesz się do budowy, remontu lub modernizacji szpitala?
W takim razie ta broszura jest dla Ciebie.
Zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje na temat projektowania szpitali
w przejrzystej formie. Opracowana dla architektów, konsultantów budowlanych
i kierowników obiektów broszura zawiera wskazówki, w jaki sposób
rozwiązania akustyczne wpływają na powrót do zdrowia, ułatwiając znalezienie
odpowiednich rozwiązań dla Twojego projektu.

„

Dobre samopoczucie znajduje
się w centrum wszystkiego, co
robimy. Nasze piękne, zgodne
z zasadą zrównoważonego
rozwoju rozwiązania dają
leczniczą moc szpitalom.“
Parik Chopra
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Aktualne trendy w
projektowaniu szpitali
Architektura w szpitalach odpowiada za
stworzenie odpowiedniej atmosfery, która
zapewni pacjentom i opiekunom komfort,
bezpieczeństwo i zdrowie.
Z przyjemnością prezentujemy interesujące
informacje i najnowsze trendy, które mają
wpływ na projektowanie nowoczesnych
szpitali i uwzględniają potrzeby pacjentów,
odwiedzających oraz pracowników służby
zdrowia.

Projektowanie oparte
na dowodach
Nauka umożliwia projektowanie szpitali w oparciu
o badania i konkretne dane. Szpital przyszłości nie
powinien sprawiać nieprzyjaznego wrażenia, dlatego
natura, dostęp do światła dziennego i wykorzystanie
kolorów zyskują na znaczeniu, umożliwiając stworzenie
kojących i zachęcających przestrzeni dla pacjentów
i personelu.
Co my możemy zrobić?
Nasze rozwiązania akustyczne są dostępne w wielu
różnych odcieniach, umożliwiając akcentowanie
przestrzeni subtelną kolorystyką ułatwiającą powrót
do zdrowia. Jeśli chcesz zoptymalizować naturalne
oświetlenie, nasze sufity akustyczne mogą przyciągać
o 11% więcej światła we wnętrzu, co czyni je idealnym
uzupełnieniem każdego biofilicznego projektu.
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Łączność

Architektura adaptacyjna
W ostatnim czasie przekonaliśmy się, że szpitale muszą
sobie poradzić ze zwiększonym napływem pacjentów.
Elastyczność i responsywność mają kluczowe znaczenie
w przypadku pandemii, gdy szpitale muszą szybko
zwiększać lub zmniejszać dostępną powierzchnię.
Projektanci i gospodarze budynków muszą na wczesnym
etapie planowania uwzględnić rozwiązania umożliwiające
zarówno krótkoterminowe zmiany aranżacji przestrzeni, jak
i zmiany adaptacyjne w dłuższym okresie czasu.
W czym możemy pomóc?
Nasze sufity zostały zaprojektowane z myślą
o modułowości, co oznacza, że łatwo jest stworzyć
wielofunkcyjną przestrzeń. Elastyczność umożliwia
szybką zmianę funkcji pomieszczenia, bez obaw o to,
czy materiały budowlane spełniają wymogi higieniczne
obowiązujące w szpitalu. Nasze rozwiązania akustyczne są
łatwe do czyszczenia i wykonane z wełny mineralnej, która
ma naturalną odporność na pleśń i bakterie.

Łączność
Szpitale przyszłości to przede wszystkim
personalizacja, prywatność i łączność. Czasy
sztywnych godzin odwiedzin i tradycyjnych sal
pooperacyjnych minęły. Pacjenci będą oczekiwać
większej niezależności i komfortu, domowej
atmosfery, w której czują się swobodnie i mają
zapewnioną prywatność. Również zdalna opieka
medyczna stanie się coraz bardziej powszechna.
Lekarze wykorzystują nowoczesne technologie
do utrzymywania kontaktu ze swoimi pacjentami
odzyskującymi siły w ośrodkach opieki lub w domu.
Jaka jest nasza rola?
Nasze rozwiązania akustyczne zapewniają
najlepsze połączenie pochłaniania dźwięku
i izolacyjności akustycznej. Utrzymują spokój i ciszę
w pomieszczeniu, jednocześnie chroniąc przed
hałasem i zapewniając prywatność pacjentom.
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Jak projektować
różne przestrzenie
w szpitalu

2
3
4

Różni ludzie, różne potrzeby
Szpitale codziennie obsługują wiele osób, które
korzystają z przestrzeni na różne sposoby. Zwiększa to
poziom złożoności budynku i wpływa na sposób myślenia
o projektowaniu szpitala.
Siła Rockfon
Nasza szeroka gama rozwiązań akustycznych ułatwia
projektowanie – niezależnie od tego, czy chcesz wyciszyć
hałas na korytarzach, czy też potrzebujesz dodatkowych
właściwości higienicznych w sali operacyjnej, mamy
odpowiednie rozwiązanie akustyczne.
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Rejestracja i
poczekalnie
Rejestracja i poczekalnie to pierwsze
miejsca kontaktu z pacjentem, dlatego
niezwykle ważne jest stworzenie spokojnej
i pełnej troski atmosfery, która nie działa
przytłaczająco.
Znaczenie pierwszego wrażenia
Rejestracja powinna być jasną i przyjazną przestrzenią,
która wpływa korzystnie na samopoczucie,
a jednocześnie dostarcza ważnych informacji. Często
jest to ruchliwe miejsce, w którym stale ktoś wchodzi
i wychodzi, ale dzięki miękkim wykładzinom, sufitom
akustycznym, przegrodom itp. poziom hałasu można
kontrolować.
Poczekalnie stanowią element procesu leczenia
Poczekalnie powinny stanowić element procesu
leczenia. Stwórz spokojne i przytulne pomieszczenie,
wprowadzając naturę, naturalne światło i spokój
w postaci obrazów, kolorów i materiałów akustycznych.

Szpital Morriston
Swansea, Walia, Wielka Brytania
Szpital Morriston w Swansea przeszedł gruntowną przebudowę
w ramach ambitnego planu zmiany sposobu świadczenia opieki
zdrowotnej w Walii południowo-zachodniej.
Jednym z głównych punktów była imponująca rejestracja, w której
rozwiązania akustyczne przemieniono w dzieło sztuki – radykalnie
odmienne podejście do rejestracji w szpitalu klinicznym.

8

Przewodnik dla służby zdrowia – Szpitale

Przewodnik dla służby zdrowia – Szpitale

9

Liczy się pierwsze
wrażenie

Wskazówki dotyczące
projektowania rozwiązań
akustycznych
Trzy wskazówki, jak stworzyć znakomite
środowisko akustyczne w rejestracji
i poczekalniach.

Rozwiązania projektowe do rejestracji i poczekalni

1. Zastosuj wysokiej jakości materiały
dźwiękochłonne na sufitach i ścianach.
2. Umieść kojące zmysły obrazy lub kolorowe
ścienne panele akustyczne na pionowych
powierzchniach. Wprowadź roślinność
i ogrody wertykalne dla przełamania
przestrzeni i wytłumienia pogłosu.

Gładki i jasny sufit przez długi czas
Sufit na wiele lat
Płyty sufitowe Rockfon Blanka są idealnym
wyborem, gdy chcesz stworzyć jasne i zachęcające
wejście do szpitala. Są to nasze najbielsze
i najjaśniejsze płyty, które zapewniają również
najlepsze w swojej klasie właściwości akustyczne,
dzięki czemu można kontrolować poziom hałasu
w tym ruchliwym miejscu.

Wiemy, że ogólnodostępne przestrzenie, przez które
przewija się wiele osób, mogą być uciążliwe. Nie
martw się – mamy na to rozwiązanie. Powierzchnia
płyt Rockfon Blanka jest bardzo trwała, odporna na
zabrudzenia i łatwa w czyszczeniu, dzięki czemu sufit
pozostaje tak jasny, jak w dniu montażu.

Potencjalna oszczędność energii w skali roku przy 10 W/m²

okno

Szary strop
betonowy

Płyty
Rockfon
Blanka®

Rozchodzenie się światła dziennego w poczekalni.

Oto polecane produkty
Chicago Metallic™ Matt-White 11
Ich wyjątkowa powierzchnia zmniejsza wizualny
kontrast pomiędzy konstrukcją a płytą, nadając
elegancki i niemal monolityczny wygląd.
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Rockfon Blanka®
Gładka, ultramatowa i wyjątkowo biała powierzchnia
o wysokich współczynnikach odbicia i rozproszenia
światła przyczynia się do tworzenia jasnego
i komfortowego środowiska w pomieszczeniach.
Ich powierzchnia przyciąga o 11% procent więcej
światła dziennego w porównaniu do innych sufitów.

„

3. Zastosuj okna z dźwiękoszczelnymi
szybami, które nie przepuszczają dźwięków
z ruchliwej ulicy. Wykorzystaj miękkie
wykładziny podłogowe, sufity akustyczne
i przegrody do kontrolowania poziomu
hałasu.

Pacjenci w
szpitalach
odczuwają
wyższy poziom
zdenerwowania
w ciemniejszych
pomieszczeniach.”
Dr. Anjali Joseph,
Dyrektor ds. badań,
The Center for Health Design
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Korytarze i gabinety
lekarskie
Korytarze i gabinety lekarskie w szpitalu
pełnią diametralnie odmienne funkcje.
Korytarze to ruchliwe arterie, którymi
przemieszczają się pacjenci, odwiedzający,
personel i transportowane są materiały,
natomiast gabinety lekarskie mają
zapewniać schronienie przed ruchem
panującym w szpitalu, stanowiąc
bezpieczną przestrzeń, w której pacjenci
i lekarze mogą swobodnie rozmawiać.
Połączenia pomiędzy korytarzami
i gabinetami lekarskimi tworzą złożone
wyzwanie projektowe.

„

Szpitalna arteria komunikacyjna
Ze względu na wielość funkcji, jakie spełniają
szpitalne korytarze, istotne jest funkcjonale
zaprojektowanie tych obszarów, z naciskiem na
płynność ruchu i łatwy dostęp do przestrzeni
międzystropowej, gdzie ukryte są wszystkie
instalacje.

Zawsze staramy się
odnosić do środowiska
wewnętrznego,
ale staramy się
także brać pod
uwagę rozwiązania
techniczne i cykl życia
budynku”.“

Poufność ma znaczenie
Prywatność to kluczowy element opieki
nad pacjentami i zapewnienia im komfortu.
Ważne jest, aby lekarze i pacjenci mogli
swobodnie omawiać ważne i wrażliwe
informacje w poufnej, niezakłóconej i spokojnej
przestrzeni.

Juhani Takkinen,

Szpital Forth Valley Royal

Wskazówki dotyczące
projektowania rozwiązań
akustycznych

Falkirk, Szkocja

Trzy sposoby na poprawę środowiska
akustycznego w korytarzach i gabinetach
lekarskich

Kosztujący 300 milionów funtów szpital, w skład
którego wchodzą nowoczesne budynki i placówki opieki
zdrowotnej, oferuje leczenie szpitalne zapewniane
wcześniej przez ośrodki w Falkirk i Stirling.

1. Odpowiednio zaizoluj ściany i przestrzeń
pod sufitem, aby dźwięk nie przedostawał
się z jednego pomieszczenia do drugiego.

Szpital przyjmuje 860 pacjentów ambulatoryjnych
dziennie i jest obecnie największą publiczną placówką
służby zdrowia w Szkocji.
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Architekt, RE-Suunnittelu Oy

2. Upewnij się, że na sufitach zastosowano
grubą warstwę materiałów
dźwiękochłonnych o dużej gęstości.
Wykorzystaj kolorowe sufity akustyczne do
usprawnienia nawigacji i obniżenia poziomu
hałasu.
3. Zastosuj maskowanie dźwięku do
zagłuszania hałasów dochodzących
z sąsiednich pomieszczeń.
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Projektowanie poprawia
odczucia pacjentów
Rozwiązania projektowe do korytarzy
i gabinetów lekarskich

Korytarz idealny
Dobrze zaprojektowany korytarz zapewnia
odpowiednie oświetlenie, łatwą nawigację,
bezproblemowe czyszczenie i dobrą akustykę,
dzięki której ta ruchliwa przestrzeń jest cicha.

Oto polecane produkty

Integracja funkcjonalna
Dostęp do wielu instalacji technicznych znajduje
się pod sufitem. Oznacza to nie tylko znakomitą
akustykę, wymaga również szybkiego dostępu
i łatwego demontażu płyt sufitowych.

Prywatne rozmowy
Dobrze funkcjonujący gabinet
ma odpowiednie połączenie
pochłaniania dźwięków
i izolacyjności akustycznej.
Zapewnia prywatność i spokój
pacjentom, nie przepuszczając
głosów na zewnątrz ani hałasu do
środka.
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Rockfon® System Maxispan T24 A,E™
Rockfon® System Maxispan T24 A, E™ To
wyjątkowy, ekonomiczny i niezwykle stabilny
system montażowy idealny do szerokich szpitalnych
korytarzy. Zapewnia szybki i łatwy dostęp do
instalacji technicznych umieszczonych pod sufitem.

Maksymalna szerokość systemu wynosi trzy
metry, a dzięki szerokości profili nie ma potrzeby
zastosowania wieszaków, co zapewnia większą
elastyczność i łatwiejszą konserwację instalacji.

Rockfon dB
Rozwiązanie Rockfon dB ma rdzeń ze skalnej wełny
mineralnej ze szczelną tylną membraną akustyczną,
która redukuje przenoszenie dźwięku pomiędzy
pomieszczeniami.

Rockfon® MediCare® Standard
Wyjątkowa równowaga pomiędzy komfortem
akustycznym a łatwością czyszczenia; nie przyczynia
się do rozwoju gronkowca złocistego opornego na
metycylinę (MRSA).

System idealnie współgra z płytami Rockfon
MediCare Standard lub Rockfon MediCare Plus,
zapewniając idealne połączenie funkcjonalności
i wzornictwa.

Przewodnik dla służby zdrowia – Szpitale
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„

OIOM i sale
operacyjne
Komunikacja na oddziałach intensywnej
terapii i salach operacyjnych jest niezwykle
ważna, dlatego akustyka pomieszczenia
i pochłanianie dźwięku mogą ratować
życie.

Niestety na OIOM-ie i w sali operacyjnej
często panuje hałas, a znane są wyniki
badania świadczące, że zakłócenia
komunikacji spowodowane hałasem
stanowią główną przyczynę niepowodzenia
operacji.
Ułatwienie komunikacji
Wyraźne rozumienie ma kluczowe znaczenie
na oddziałach intensywnej terapii i w salach
operacyjnych, ponieważ może mieć
konsekwencje dla bezpieczeństwa pacjenta.
Aby uniknąć ograniczeń w rozumieniu mowy,
wprowadzenie rozwiązań akustycznych
oferujących najlepszą w swojej klasie
dźwiękochłonność pomaga uspokoić stresujące,
ruchliwe i głośne otoczenie w szpitalu.
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Czyste i zdrowe otoczenie
Powierzchnia materiału budowlanego odgrywa
ważną rolę w ograniczaniu rozprzestrzeniania
się bakterii i zakażeń, co jest szczególnie
ważne w przypadku projektu OIOM-u i sali
operacyjnej. Od 5 do 10% pacjentów zapada
na infekcje szpitalne, a sprzątanie i higiena to
dobre metody zapobiegania tym infekcjom.1
Jak najlepsze wykorzystanie sufitu
Zastosowanie odpowiednich rozwiązań
akustycznych zapewnia nie tylko doskonałe
właściwości akustyczne i higieniczne – oznacza
również projekt sufitu, który ułatwia instalację
sprzętu medycznego, jednocześnie tworząc
środowisko, które ułatwia pracę lekarzom.
Źródło: https://www.ncsl.org/research/health/hospital-acquired-infections-faq.aspx
1

Dysponujemy wynikami badań
świadczących, że zakłócenia
komunikacji spowodowane hałasem
stanowią główną przyczynę
niepowodzenia operacji.
Dr. n. med. J. D. Katz,
Noise in the operating room (Hluk na operačním sále),
The American Society of Anesthesiologists, Inc.; 2014

Wskazówki dotyczące projektowania
rozwiązań akustycznych
Oto trzy sposoby na stworzenie doskonałego środowiska
akustycznego na OIOM-ie i w salach operacyjnych
1. Upewnij się, że na sufitach i ścianach zastosowano bardzo
dobre materiały dźwiękochłonne.
2. Wykorzystaj maskowanie dźwięków i dźwiękoszczelne
drzwi do blokowania hałasu z innych pomieszczeń.
3. Odpowiednio zaizoluj ściany i przestrzeń pod sufitem, aby
dźwięk nie przedostawał się z jednego pomieszczenia do
drugiego.
4. Odpowiednio zaizoluj ściany i przestrzeń pod sufitem, aby
dźwięk nie przedostawał się z jednego pomieszczenia do
drugiego.
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Stwórz pomieszczenie na
najwyższym poziomie
Rozwiązania dla OIOM i sal operacyjnych

Pomieszczenie zaprojektowane do ratowania życia
Regulowanie akustyki pomieszczenia może mieć
kluczowe znaczenie w salach operacyjnych,
podobnie jak higiena i możliwość czyszczenia. Mamy
w naszej ofercie kilka produktów łączących wysoki
współczynnik pochłaniania dźwięku i doskonałe
właściwości higieniczne. Opracowaliśmy również
wyjątkowe akcesoria uzupełniające instalację
sufitową w warunkach szpitalnych.

Sufit zawsze na swoim miejscu
Nasze klipsy dociskowe to znakomite uzupełnienie
każdego sufitu, który jest często i dokładnie
czyszczony. Klipsy dbają o to, aby płyty pozostały na
swoim miejscu i dobrze wyglądały pomimo częstego
dotykania.

Karolinska Solna
Sztokholm, Szwecja
Karolinska Solna to znakomity przykład projektowania
skupionego na pacjencie. Szpital funkcjonuje jak
laboratorium usprawniające interakcje między codzienną
pracą kliniczną a badaniami naukowymi w zakresie
medycyny.
Skupiono się nie tylko na doskonałych materiałach
budowlanych, ale także na spełnieniu surowych
wymagań środowiskowych.
Szpital wyznacza standardy w dziedzinie kojącego,
bezpiecznego środowiska, które wspiera
powrót pacjentów do zdrowia.

Przykładowe ilustracje

Rockfon®
MediCare® Air
Rockfon®
MediCare®
Block
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Pochłanianie
dźwięku

Odbicie
światła

Klasa
mikrobiologiczna

Odporność na
kurz

Odporność na
wilgoć

Klasa B

85 %

M1

ISO 3

do 100 %

Klasa B

74 %

M1

ISO 2

do 100 %
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Oto polecane produkty
Rockfon® MediCare® Air
Stworzone specjalnie do środowisk medycznych,
w których wymagana jest różnica ciśnień do
zapobiegania infekcjom.

Rockfon® MediCare® Block
Przeznaczone do użytku w środowiskach opieki
zdrowotnej, gdzie wymagane jest częste
czyszczenie, aby uniknąć rozprzestrzeniania się
infekcji.

Przewodnik dla służby zdrowia – Szpitale
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Sale chorych oraz
sale pooperacyjne
Dobrze zaprojektowana sala chorych
powinna stanowić azyl dla pacjentów.
To miejsce, gdzie można odzyskiwać
siły w spokojnym, cichym i wygodnym
otoczeniu, które nie sprawia zbyt
sterylnego wrażenia.

Wykorzystaj wpływ akustyki
Pacjenci przebywający w szpitalu potrzebują więcej snu
i odpoczynku, ale badania pokazują, że większość z nich źle sypia.
Takie rozwiązania jak więcej pojedynczych pokoi i zmniejszenie
poziomu hałasu w otoczeniu doprowadziły do poprawy cyklu snu
u pacjentów.1
Dostęp do światła dziennego
Sale chorych umieszczone po zewnętrznej stronie budynku szpitala
i wyposażone w duże okna zapewniają pacjentom dostęp do
światła dziennego, które może być również kluczowym czynnikiem
skracającym pobyt w szpitalu. Badania pokazują, że dostęp do
światła dziennego w salach chorych pomaga utrzymać rytm
dobowy, poprawia sen i zmniejsza ból.2, 3

Projektowanie oparte na dowodach mówi o znaczeniu
uwzględnienia projektowania biofilicznego, dużych okien
zapewniających odpowiedni dostęp do naturalnego
światła, widoku otoczenia, świeżego powietrza
i komfortowego poziomu hałasu. To wszystko sprawi, że
pacjent odpręży się i poczuje jak w domu.

Southwell MT, Wistow G (1995). „Sleep in hospital at night – are patients’ needs
being met?“ (Nocny sen w szpitalach - czy odpowiada potrzebom pacjentów?).
Journal of Advanced Nursing. 21

Podobnie higiena jest ważnym czynnikiem podczas
projektowania sal chorych i sal pooperacyjnych. Dbanie
o bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów jest absolutnie
niezbędne w fazie powrotu do zdrowia, kiedy układ
odpornościowy jest osłabiony, a organizm jest bardziej
podatny na infekcje.

3
Malenbaum S, Keefe FJ, Williams AC, Ulrich R, Somers TJ (2008). „Pain in its
environmental context: Implications for designing environments to enhance pain
control“ (Ból w kontekście środowiskowym: wpływ projektowania otoczenia na
zwalczanie bólu).

Szpital dziecięcy Emma‘s
Amsterdam, Holandia

1

2
Wakamura T, Tokura H (2001). „Influence of bright light during daytime on sleep
parameters in hospitalized elderly patients“ (Wpływ światła w ciągu dnia na parametry snu hospitalizowanych pacjentów w podeszłym wieku). Journal of Physiological Anthropology and Applied Human Science.

O 15% krótszy czas
pobytu w szpitalu w przypadku
pacjentów mających dostęp do
światła dziennego.

K.M. Beauchemin i P. Hays, Sunny hospital rooms expedite recovery from severe and refractory
depressions (Słoneczne sale szpitalne przyspieszają powrót do zdrowia w przypadku depresji ciężkiej
i opornej na leczenie), Journal of Affective Disorders 40 (1996) ss. 49-51

Sale chorych zostały stworzone z myślą o elastyczności. Wszystkie
sale są takiej samej wielkości, niezależnie od grupy wiekowej, co
ułatwia proces leczenia, gdyby zmieniły się potrzeby. Podczas
projektowania duży nacisk położono na to, aby dzieci mogły
cieszyć się normalnym dzieciństwem, rozwijać umiejętności
społeczne i pozostawać częścią społeczności.
Wykorzystując zabawę do wspierania leczenia, szpital zachęca
dzieci do wychodzenia ze swoich sal i korzystania z boiska do piłki
nożnej, interaktywnych ścian wideo i kuchni.
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Wspieranie szybszego
powrotu do zdrowia
Rozwiązania do sal chorych i sal pooperacyjnych

Jak sufity mogą wpłynąć korzystnie
na pobyt w szpitalu
Sufity akustyczne mogą nie tylko pośrednio obniżać
poziom hałasu, ale również pomóc pacjentom lepiej
spać i szybciej wracać do zdrowia.
Dzięki wykorzystaniu wysokiego współczynnika
odbicia światła przez powierzchnię sufitu więcej
światła dostaje się do wnętrza pomieszczenia, co ma
pozytywny wpływ na rytm dobowy pacjenta.

Istotnym elementem powrotu do zdrowia jest również
higiena. Ważne jest, aby materiały budowlane
wykorzystywane w salach pooperacyjnych były łatwe
do czyszczenia i nie przyczyniały się do rozwoju
MRSA lub innych szkodliwych bakterii, a jednocześnie
zachowywały podstawowe funkcje i walory
estetyczne.

„

Naszą ambicją
było umożliwienie
budowania dla ludzi
i zapewnienia lepszej
opieki – a nie tylko
spełnienia wymogów
instytucjonalnych”.“
Parik Chopra

Dyrektor zarządzający, Rockfon

Wskazówki dotyczące
projektowania rozwiązań
akustycznych
Oto trzy sposoby na stworzenie cichego otoczenia
dla pacjentów w salach pooperacyjnych
1. Zamontuj materiały dźwiękochłonne na
sufitach i ścianach zarówno w korytarzach, jak
i w salach pooperacyjnych.
2. Wykorzystaj dźwiękoszczelne drzwi z taśmą
uszczelniającą w salach chorych i salach
pooperacyjnych.
3. Zadbaj o odpowiednią izolację ścian
i o to, aby sięgały stropu, lub zastosuj
ekrany dźwiękochłonne, aby zapobiec
rozprzestrzenianiu się hałasu w przestrzeni
międzystropowej.

Oto jaki produkt polecamy
Rockfon® MediCare® Plus
Doskonale sprawdza się w przypadku wymagających
zastosowań w służbie zdrowia, które wymagają
czyszczenia wilgotną szmatką lub przy użyciu
standardowych detergentów oraz specjalistycznego
czyszczenia parąa suchą i pod wysokim ciśnieniem.
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Rockfon MediCare Plus nie przyczynia się do
rozprzestrzeniania gronkowca złocistego odpornego
na metycylinę (MRSA) i ma certyfikat ISO klasy 4. Te
właściwości ułatwiają zapewnienie bezpieczeństwa
pacjentom w salach chorych.
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Pomieszczenia socjalne
Szpitale to miejsca, w których stale dużo
się dzieje, a pracownicy służby zdrowia
potrzebują wytchnienia od codziennego
zamieszania - prywatnej przestrzeni blisko
pacjentów, gdzie lekarze mogliby się
zregenerować i psychicznie odpocząć od
swojej pracy.
W szpitalach od dawna występuje problem
dużej rotacji pracowników. Jej istotnymi
przyczynami są stres i wypalenie zawodowe,
dlatego pracownicy służby zdrowia muszą mieć
miejsce na relaks i odpoczynek.

Łatwy dostęp do natury, uspokajające kolory
na ścianach, podłogach lub sufitach oraz dużo
naturalnego światła mogą pomóc stworzyć
relaksującą i spokojną atmosferę, w której
personel może odpoczywać.
Komfort dźwiękowy
Szpitale są pełne ludzi i sprzętu, przez co
powstaje nadmiar bodźców. Dlatego tak ważne
jest, aby pracownicy służby zdrowia mieli
dokąd pójść na przerwie, żeby wyciszyć się lub
w spokoju porozmawiać z kolegą.

25% lekarzy w Wielkiej Brytanii
rozważa odejście z branży medycznej ze
względu na wypalenie zawodowe.

„

Pracownicy służby
zdrowia potrzebują
pomieszczeń
socjalnych
umożliwiających chwilę
prywatności, jak
również kontakt z
innymi pracownikami.“
Dr Adeleh Nejati,
(2016) Restorative Design Features for Hospital Staff
Break Areas: A Multi-Method Study (Regenerujące
właściwości projektu pomieszczeń socjalnych dla
personelu szpitalnego: badanie multidyscyplinarne), The
Centre for Health Design®
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Zasłużona
przerwa w pracy
Rozwiązania do pomieszczeń dla lekarzy i pielęgniarek

Sufit, który poprawia
nastrój.
Kolory wpływają na nasz nastrój, a odpowiednio
użyte w pomieszczeniu socjalnym mogą pomóc
w stworzeniu relaksującego i odprężającego
miejsca. Łącząc kolory z ulepszonymi
parametrami akustycznymi można uzyskać
jeszcze większe korzyści.

Higieniczne pomieszczenia socjalne
Szpital nie może obejść się bez miejsca,
w którym można odpocząć i coś zjeść. Jest to
ważne nie tylko dla pracowników, ale również
dla odwiedzających.

Kolory mogą odmienić pomieszczenie
Ludzie żywo reagują na kolor. Wykorzystanie
jego potężnego wpływu na samopoczucie
może wywołać pozytywny wpływ, wyzwalając
reakcje, które kształtują nasze zachowanie.
Niestety kolory są często wybierane na
samym końcu procesu projektowania
architektonicznego i mają marginalne znaczenie
dla konstrukcji budynku. Nie jest to dobre
rozwiązanie, ponieważ właściwy dobór kolorów
poprawia funkcjonalność i ogólny efekt.

Higiena ma kluczowe znaczenie w obszarach,
w których przetwarzana jest żywność,
a odporne na wilgoć materiały umożliwiające
dokładne czyszczenie są koniecznością.
Oferujemy rozwiązania doskonale dostosowane
do tych wymogów, które jednocześnie
pomagają kontrolować hałas w tych ruchliwych
obszarach.

Wskazówki dotyczące projektowania
rozwiązań akustycznych
Trzy sposoby, dzięki którym można stworzyć oazę spokoju dla
pracowników medycznych
1. Zastosuj dźwiękoszczelne szyby, blokujące odgłosy
z zewnątrz.
2. Wybierz dźwiękochłonne i izolacyjne rozwiązania
akustyczne na sufitach lub ścianach. Wykorzystaj kolorowe
płyty wpływające korzystnie na samopoczucie.
3. W stołówkach, w których występuje wiele twardych
powierzchni i wysoki poziom hałasu, należy
używać materiałów nadających się do czyszczenia
i dźwiękochłonnych.

Oto polecane produkty
Rockfon Color-all®
34 wyjątkowe kolory sufitowych i ściennych
rozwiązań akustycznych inspirują i poprawiają
wygląd wnętrza.
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Rockfon MediCare® Standard
Znakomita równowaga pomiędzy komfortem
akustycznym a łatwością czyszczenia; nie przyczynia
się do rozwoju MRSA i zapewnia niską emisję cząstek.
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Specyfikacje produktów do
szpitali i gdzie je stosować

Właściwy produkt we właściwym miejscu
Francuska norma NF S 90-351 dzieli pomieszczenia w służbie zdrowia
na różne strefy ryzyka w zależności od podatności na zakażenia.
W tych strefach występują różne wymogi odnoszące się do parametrów
czystości powietrza

Na koniec przyjrzyjmy się jeszcze raz produktom i pomieszczeniom
Rockfon®
MediCare®
Standard

Rockfon®
MediCare®
Plus

Rockfon®
MediCare®
Air

Wytrzymałość
powierzchni

–

Zwiększona
wytrzymałość
i odporność na
zabrudzenia

Zwiększona
wytrzymałość
i odporność na
zabrudzenia

Zwiększona
wytrzymałość
i wodoodporność

Czyszczenie

Odkurzanie,
wycieranie na
mokro

Odkurzanie,
wycieranie na
mokro, czyszczenie
suchą parą (dwa
razy do roku)*+

Odkurzanie,
wycieranie na
mokro, czyszczenie
suchą parą (dwa
razy do roku)*+

Odkurzanie,
wycieranie na
Odkurzanie,
mokro, czyszczenie wycieranie na
suchą parą
mokro
(codziennie)**

Właściwości

Rockfon®
Blanka®

Zwiększona
wytrzymałość,
odporność na
zabrudzenia
i ścieranie na mokro

Higiena

Klasa M1

Klasa M1

Klasa M1

Klasa M1

Skalna wełna
mineralna jest
odporna na rozwój
mikroorganizmów

Pomieszczenia
czyste

Klasa 5 wg ISO

Klasa 3 wg ISO

Klasa 3 wg ISO

Klasa 2 wg ISO

–

Ciśnienie
powietrza

–

–

Odpowiednie
w przypadku
różnicy ciśnień

Odpowiednie
w przypadku
różnicy ciśnień

–

aw = 0,80

aw = 0,85

(Klasa B)

(Klasa B)

Pochłanianie
dźwięku

Odbicie
światła

aw = 0,95
(Klasa A)

86 %

aw = do 1,00
(Klasa A)

85 %

85 %

74 %

REJESTRACJA I POCZEKALNIE
NISKI POZIOM RYZYKA

Rockfon® Blanka®
Rockfon® MediCare® Standard

POMIESZCZENIA SOCJALNE
NISKI POZIOM RYZYKA

Rockfon Color-all®
Rockfon® MediCare® Standard

GABINETY LEKARSKIE I KORYTARZE
NISKI POZIOM RYZYKA

Rockfon dB
Rockfon® MediCare® Standard

aw = do 1,00
(Klasa A)
Współczynnik
odbicia światła 87%
Współczynnik
rozproszenia światła
>99%

Rockfon® MediCare® Plus

SALE CHORYCH I SALE POOPERACYJNE
WYSOKI POZIOM RYZYKA

Rockfon® MediCare® Plus

Odporność
na wilgoć
i stabilność
wymiarowa

Do 100% RH. Brak widocznego ugięcia w warunkach wysokiej wilgotności C/0N

Środowisko

Wszystkie produkty nadają się do recyklingu

Odporność
na ogień
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Rockfon®
MediCare®
Block

OIOM I SALE OPERACYJNE
BARDZO WYSOKI POZIOM RYZYKA

A1

A1
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A1

B-s1, d0

A1

* Dwa razy w roku
** Codziennie
+ odporność na rozcieńczone roztwory
amoniaku, chloru, czwartorzędowego
amonu i nadtlenku wodoru.

Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Block
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Rockfon® MediCare®

dba o bezpieczeństwo wszystkich
Rodzina produktów Rockfon MediCare jest
idealna do przestrzeni szpitalnych objętych
wieloma wymogami. Obejmuje szeroki
asortyment akustycznych płyt sufitowych,
które są idealne do pomieszczeń
szpitalnych, które wymagają dokładnego
i regularnego czyszczenia.
Kompleksowa gama stworzona z myślą o opiece szpitalnej.
Znakomite właściwości higieniczne.
Szeroki wybór opcji.

Rockfon® MediCare® Standard
Zapewnia doskonałą równowagę między
komfortem akustycznym i łatwością czyszczenia
- niezawodny wybór do regulacji akustyki
w szpitalu.
Rockfon® MediCare® Plus
Niezastąpione w wymagających obiektach
opieki zdrowotnej. Płyty dźwiękochłonne
klasy A występująa w pełnej gamie wymiarów
i krawędzi. To wszechstronne płyty sufitowe
idealne do ogólnych obszarów szpitalnych
wymagających czyszczenia.
Rockfon® MediCare® Air
Stworzone specjalnie do pomieszczeń
medycznych, w których wymagana jest różnica
ciśnień do zapobiegania rozprzestrzenianiu
infekcji. Te sufity są odpowiednie do sal
operacyjnych, sal pooperacyjnych, oddziałów
intensywnej terapii i wielu innych.
Rockfon® MediCare® Block
Idealne do pomieszczeń opieki zdrowotnej
wysokiego ryzyka, które wymagają różnicy
ciśnień i częstego czyszczenia, takich jak izby
przyjęć, umywalnie i oddziały intensywnej
terapii.

Moc
®
Rockfon Blanka
Gładka, ultramatowa, idealnie biała powierzchnia
o wysokich współczynnikach odbicia i rozproszenia
światła przyczynia się do oszczędności energii oraz
do tworzenia jasnego i komfortowego środowiska
wewnątrz pomieszczeń niezależnie od wystroju
wnętrz.

Maksymalny poziom naturalnego światła, poziom rozpraszania
światła wynoszący 99%.
Wprowadź światło naturalne o 11% głębiej do wnętrza.
Zwiększ oszczędność energii nawet o 23%.

Sufit błyszczący nowością przez długi czas
Powierzchnia płyt Rockfon Blanka jest bardzo trwała,
odporna na zabrudzenia i zużycie, dzięki czemu sufit
pozostaje tak jasny, jak w dniu montażu.
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Bezproblemowe wykończenie
Elegancka, bezkierunkowa powierzchnia gwarantuje,
że sufit akustyczny będzie wyglądał dokładnie
tak, jak zaplanowano. Po prostu nie można go źle
zamontować.
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Jesteśmy Twoim partnerem
w zakresie zrównoważonego
budownictwa
Zrównoważony rozwój znajduje się
w centrum naszych badań i prac
rozwojowych. Dlatego wykorzystujemy
naturalny kamień, stale zmniejszamy
nasz ślad węglowy i stosujemy recykling
w trosce o naszą planetę i innych ludzi.
Szpitale mają zasadnicze znaczenie dla zdrowia
publicznego i są stale poddawane renowacji,
adaptacji lub rozbudowie, co wpływa na ślad
środowiskowy materiałów budowlanych.

W 2019 roku
zebraliśmy do
recyklingu
159 000 ton
skalnej wełny
mineralnej.

Na szczęście skalna wełna mineralna jest
zrównoważonym produktem funkcjonującym
w obiegu zamkniętym. Może być wielokrotnie
poddawana recyklingowi bez pogorszenia
jakości.
Wszystkim klientom oferujemy recykling starych
płyt sufitowych ze skalnej wełny mineralnej
i odpadów po montażu, pomagając przyczynić
się do ochrony środowiska.
Odwiedź naszą stronę, aby uzyskać więcej
informacji na temat programu odbioru
odpadów.

Szpitale St. Barts i Royal
London
Londyn, Anglia, Wielka Brytania
Szpitale St. Barts i Royal London to dwa
historyczne szpitale, które zostały poddane
trwającej 10 lat i kosztującej miliard funtów
przebudowie.
W centrum tego projektu znajdował się
wpływ remontu na środowisko, dlatego ściśle
współpracowaliśmy z wykonawcą sufitów w celu
zapewnienia recyklingu wszystkich odpadów
sufitowych z obu miejsc. Piętnaście palet ścinków
zostało przekazanych z powrotem do fabryki
Rockwool w Pencoed (Walia) do upcyklingu.
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Spraw, aby świat brzmiał
lepiej dla każdego
Zacznij już dziś

Bądźmy w kontakcie
Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz porady dotyczącej doboru
odpowiedniego środowiska akustycznego do swojego projektu,
chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub potrzebujesz
wsparcia technicznego.
Jesteśmy zawsze gotowi do pomocy.

Rockfon należy do ROCKWOOL Group i jesteśmy
światowym liderem w zakresie rozwiązań
akustycznych, a naszą misją jest zapewnienie ciszy.

Porozmawiaj z ekspertem

Zapewniamy zdrowy sen w szpitalach
Każdy dzień inspiruje nas do tworzenia
innowacyjnych rozwiązań dźwiękowych, które
pomagają ludziom skupić myśli, zrelaksować się
i bardziej cieszyć się życiem. Nasze rozwiązania
akustyczne nie tylko redukują hałas, ale także
tworzą spokojniejsze i zdrowsze budynki dla
pacjentów i personelu.

www.rockfon.pl/kontakt

Jesteśmy zawsze gotowi do pomocy
Mamy 22 biura i 9 zakładów produkcyjnych na
całym świecie i chętnie pomożemy Ci znaleźć
odpowiednie rozwiązania akustyczne do Twojego
kolejnego projektu dla służby zdrowia.

Twój partner w zakresie zrównoważonego
budownictwa
Nasze wysokiej jakości produkty są wytwarzane
z naturalnych skał. Są skuteczne, piękne i trwałe
- aż zostaną przetworzone i mogą zostać
użyte ponownie. Zapewniamy dokumentację
niezbędną do przygotowania projektu szpitala
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Nasze materiały online
Na naszej stronie internetowej znajdziesz
obliczenia dźwiękowe, filmy instruktażowe,
dokumenty i obszerną bibliotekę BIM
zawierającą obiekty kompatybilne z
oprogramowaniem ArchiCAD i Revitt.
Przyspiesz proces projektowy dzięki bezpłatnym
materiałom dostępnym na stronie:
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Zamów próbki

www.rockfon.pl

„

Marka Rockfon
okazała się
niezastąpionym
partnerem.”
Stephen Holmes
Dyrektor zarządzający, Linear
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linkedin.com/company/Rockfon-as
pinterest.dk/Rockfon
youtube.com/RockfonOfficial
facebook.com/RockfonOffical
instagram.com/Rockfon_Official

12.2020 | Wszystkie podane kody kolorów oparte są na systemie NCS – Naturalnym Systemie Barw®©, który jest własnością i
może być wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012 lub na systemie RAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do
zmian technicznych i produkcyjnych bez wcześniejszego powiadamiania. Rockfon nie odpowiada za błędy w druku.

Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem
towarowym należącym do Grupy ROCKWOOL.

Rockfon
ROCKWOOL Polska Sp z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
Polska
tel.: +48 22 843 38 10
+48 22 372 01 50
Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 372 01 60
+48 22 372 01 66
www.rockfon.pl

