PERFORMANT PROTECTION

PRZEWODNIK
PLACÓWKI ZDROWIA
Rozwiązania ze szkła o wysokim stopniu ochrony, które optymalizują
dobre samopoczucie, powrót do zdrowia i poczucie
bezpieczeństwa w obiektach opieki zdrowotnej

KOMFORT
DLA
WSZYSTKICH
Czy wiesz, że blisko 90% naszego
czasu spędzamy w pomieszczeniach?
Z tego względu budynki, w których mieszkamy, pracujemy, bawimy
się, poddajemy leczeniu, mogą w znacznym stopniu oddziaływać na
nasze zdrowie i poczucie komfortu.
Dlatego jest niezwykle ważne, aby obiekty mieszkalne, p
 rzemysłowe,
handlowe itd., w których spędzamy każdy dzień, mogły oferować
pełny komfort konieczny dla dobrego samopoczucia każdego z ich
użytkowników.
Dzięki trwającemu od ponad 35 lat rozwojowi działalności, udzielaniu porad oraz pomocy technicznej naszym klientom, nauczyliśmy
się rozpoznawać i rozumieć potrzeby i oczekiwania właściwe dla
każdego z użytkowników budynków zabezpieczanych przez nas.
Stąd nasze rozwiązania są w pełni elastyczne i dopasowują się do
potrzeb.
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Dobre samopoczucie,
bezpieczeństwo i aseptyczne
warunki dla wszystkich
Szpitale, domy opieki, centra medyczne, kliniki,
zakłady psychiatryczne itd., wszystkie te budynki
to miejsca przejściowego pobytu, z którymi wiążą
się liczne wymagania dotyczące pacjentów,
pracowników służby zdrowia, osób odpowiedzialnych za konserwację i odwiedzających.
Te wymagania to:

Ochrona przeciwpożarowa i ochrona antywłamaniowa ze zintegrowanym alarmem

Ochrona przeciwpożarowa, szyby z
wbudowanymi żaluzjami

Ochrona przeciwpożarowa z ochroną przed
promieniowaniem rentgenowskim

Ochrona przeciwpożarowa ze specjalną
obróbką powierzchni zapewniającą doskonałą aseptyczność i wbudowane żaluzje

• Optymalizacja dobrego samopoczucia
użytkowników
• Bezpieczeństwo dla wszystkich
• Utrzymanie zdrowego otoczenia
Poznaj rozwiązania Vetrotech
odpowiadające na
te potrzeby.
Odporność na włamanie

Ochrona przeciwpożarowa
(przeszklony dach)
Ochrona przeciwpożarowa
i odporność na włamanie
z systemem zapobiegającym panice
Ochrona przeciwpożarowa, która zapobiega
rozprzestrzenianiu się
ognia na wyższe kondygnacje (C+D)

Odporność na włamania
w ścianach osłonowych

Ochrona przeciwpożarowa
bardzo dużych powierzchni

Ochrona przeciwpożarowa z
regulacją stopnia zaciemnienia

Ochrona przeciwpożarowa
z zabezpieczeniem antypoślizgowym (podłoga)

Ochrona przeciwpożarowa,
systemy odprowadzania dymu
(kurtyny dymowe)
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Ochrona przeciwpożarowa stykających się
krawędziami tafli z sitodrukiem
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OPTYMALIZACJA DOBREGO
SAMOPOCZUCIA
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ŚWIATŁO, SPOKÓJ I PRZEJRZYSTOŚĆ
Dobroczynny wpływ szkła na cofanie się objawów
choroby u pacjentów i komfort wszystkich osób

22%
O tyle mniejsza jest ilość przepisywanych
środków przeciwbólowych, gdy pacjenci
umieszczeni są w warunkach z dostępem
do światła dziennego.1

Według licznych badań dopływ naturalnego światła
i widoczność otoczenia zewnętrznego1 stanowią
prawdziwe atuty dla obiektów opieki zdrowotnej:
• Skrócenie okresu rekonwalescencji po operacjach
i czasu pobytu pacjentów w szpitalu2
• Zmniejszenie stresu i stanu pobudzenia3
pacjentów (obniżenie ciśnienia tętniczego,
rytmu pracy serca4, rozluźnienie mięśni)
• Mniej stresu i większa wydajność personelu5
•P
 oprawa zdolności adaptacji, witalności i humoru
Widoczność zmniejsza poczucie zamknięcia, co
stanowi nowy priorytet w architekturze placówek
opieki zdrowotnej.
Dodajmy na koniec, że koncepcja przestrzeni, w
której panują kojący klimat i optymalne warunki
akustyczne przyczynia się do:
• Stabilizacji ciśnienia tętniczego6
• Poprawy jakości snu7
• Zmniejszenia ilości zażywanych leków8
• Ograniczenia liczby ponownych przyjęć7
• Poprawy samopoczucia i postrzegania
efektywności swoich działań przez pracowników7
W niektórych pomieszczeniach, zapewnienie
pracownikom oraz pacjentom widoczności i
dopływu światła z otoczenia nie może jednak
odbywać się ze szkodą dla poszanowania
intymności. Rozwiązania w zakresie zaciemniania
są bardzo cenione i sprawiają, że przestrzenie
prywatne, jak np. pokoje, mają mniej oficjalny
klimat, ułatwiający aranżację do indywidualnych
potrzeb. Udowodniono, między innymi, że
regulacja natężenia światła naturalnego,
podobnie jak prywatność, jest czynnikiem
redukującym odczuwanie niepokoju9.

Rozwiązania Vetrotech
Nasze rozwiązania ze szkła, dzięki swoim
parametrom, przyczyniają się do stworzenia
przyjaznego otoczenia, sprzyjającego
wyzdrowieniu pacjentów oraz skuteczności
działania zespołów opieki medycznej.
W celu zapewnienia maksymalnej widoczności i
jasności, oferujemy wielkopowierzchniowe
systemy przeszkleń ochronnych CONTRAFLAM
MEGA oraz szyby "stykające się krawędziami",
CONTRAFLAM STRUCTURE, bez słupka
pośredniego.
Projektujemy przeznaczone do pokoi, korytarzy,
biur i przestrzeni użyteczności publicznej,
rozwiązania ochronne ze szkła z wbudowanymi

żaluzjami, CONTRAFLAM SCREEN lub regulacją
stopnia zaciemnienia, PRIVA-LITE, dające poczucie
niekiedy koniecznej prywatności.
Aby zagwarantować dobre samopoczucie i spokój,
w naszych rozwiązaniach mogą być stosowane
dodatkowe metody obróbki pozwalające uzyskać
w pomieszczeniu izolację cieplną (PLANITHERM /
PLANISTAR SUN) i/lub akustyczną
(STADIP SILENCE).
Oprócz tego, aby wprowadzić więcej ciepła do
miejsc stałego i chwilowego pobytu w placówkach
opieki zdrowotnej, proponujemy również
"designerskie" rozwiązania ochronne. Wzory,
kolory, obrazy, nadruki itd. umożliwiają bardziej
pozytywne postrzeganie przestrzeni przez
użytkowników. Rozwiązania te mają nazwy
MASTERGLASS, SGG DECORGLASS, STADIP
COLOR, SERALIT, PICTUREIt i PARSOL.

8,5%
Widoczność otoczenia zewnętrznego
może skrócić o 8,5% czas pobytu
pacjenta po zabiegu operacyjnym.
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BEZPIECZEŃSTWO
DLA WSZYSTKICH
10

11

Rozwiązania Vetrotech
W przypadku przegród lub drzwi w salach zbiorowych i
pokojach w zakładach specjalnych: Rozwiązania ze szkła
VETROGARD i POLYGARD zestawione z odpowiednimi
ramami i warunkami środowiskowymi, poddane testom
odporności na działanie najczęściej stosowanych przedmiotów w tych budynkach (sztućce, nożyczki itp.) pozwalają
zapobiec stłuczeniom i próbom włamań.
Badanie kompletnego systemu (ramy, szyby i warunki środowiskowe) przegród, drzwi i okien pokojowych w zakładach
specjalnych ma kluczowe znaczenie: Większość ucieczek
pacjentów jest możliwa z powodu usterek ram lub zamków
w oknach.
W przegrodach i drzwiach pomieszczeń do przechowywania
sprzętu medycznego lub komputerowego, rozwiązania ze
szkła SECURIT ALARM posiadają zintegrowany alarm, który
uruchamia się przy pierwszym uderzeniu w szybę.

BEZPIECZEŃSTWO, MONITOROWANIE I OCHRONA
Optymalne warunki dla zdrowia i bezpieczeństwa osób i mienia

3600

Bezpieczeństwo ma pierwszoplanowe znaczenie w obiektach
szpitalnych i musi zostać przemyślane jeszcze na etapie
projektowania tych budynków.

W 2013 roku odnotowanych zostało ponad
3600 wykroczeń przeciwko mieniu placówek
opieki zdrowotnej (w tym dwie trzecie dotyczy kradzieży), to jest dziesięć razy więcej
niż w roku 2008. Mają one związek przede
wszystkim z 38 placówkami AP-HP10.

Oprócz ryzyka pożaru, należy wziąć pod uwagę pozostałe
zagrożenia związane z działalnością prowadzoną w obiektach:
• Upadki ludzi
• Kradzieże (pomieszczenia na sprzęt, lekarstwa,
komputery itp.)
• Włamania dokonywane przez pacjentów lub
odwiedzających
• Uszkodzenia porentgenowskie, mutacje genetyczne,
nowotwory itd., spowodowane wystawieniem na działanie
promieniowania rentgenowskiego
• Przypadki agresji personelu w zakładach specjalnych

3 do 20%
Upadek jest najczęstszym niepożądanym
zdarzeniem: od 3 do 20% pacjentów przewraca
się podczas swojego pobytu w szpitalu.

Nasze rozwiązania z wbudowanymi żaluzjami VETROFLAM i
CONTRAFLAM SCREEN przyczyniają się do ograniczenia
ryzyka uduszenia w przypadku dzieci lub osób o skłonnościach samobójczych lub ograniczonych umysłowo.

Bezpieczne podłogi szklane LITE-FLOOR zostały celowo
zaprojektowane z niewidoczną powłoką antypoślizgową,
która zapobiega upadkom. Wytrzymują one obciążenie
do 400 kg.

Odpowiednie natężenie światła pozwala lepiej dostrzegać
ewentualne przeszkody i zapobiec potknięciu się lub
zranieniu.
Natomiast widoczność umożliwia monitorowanie, które
odgrywa zasadniczą rolę w zapobieganiu przypadkom agresji
lub rozpoznawaniu potrzeb interwencji, a zwłaszcza skraca
czas reakcji personelu i pomocy udzielanej zagrożonym
pacjentom. Aby uzyskać optymalny poziom widoczności, a
jednocześnie zapobiec wskazanym zagrożeniom, oferujemy
specjalne rozwiązania.

W przegrodach i drzwiach do sal radiologicznych: przeszklenia ochronne posiadają warstwę blokującą rozchodzenie się
promieni rentgenowskich, rozwiązanie SUPERCONTRYX.
© Hennie Raaymakers / Sanquin Hoofdkantoor, Amsterdam, Holandia
/ Architekt: KuiperCompagnons
10. Observatoire national des violences en milieu de santé (2014). « Rapport Annuel 2014. Observatoire national des violences
en milieu de santé. Rapport 2014 sur les données 2013. »
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UTRZYMANIE
ZDROWEGO OTOCZENIA
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ASEPTYCZNOŚĆ I ŁATWOŚĆ KONSERWACJI
Ograniczenie liczby zakażeń sprzyjające
utrzymaniu zdrowego otoczenia

1 na 19

W Europie, u 1 na 19 hospitalizowanych
pacjentów rozwija się zakażenie szpitalne.12

Według licznych badań, przenoszenie infekcji w placówkach
opieki zdrowotnej to normalne zjawisko i nie zdarza się
wyłącznie w krajach dotkniętych ubóstwem.

3000

Od 3 do 5 tys. osób umiera każdego roku
na skutek zakażenia szpitalnego, które jest
główną przyczyną zgonu.12

Rozwiązania Vetrotech
Szkło ze względu na swoją budowę ułatwia utrzymanie
pomieszczeń w czystości i zachowanie aseptyczności.
Przegrody i drzwi oferujące przeszklenia ochronne z wbudowanymi żaluzjami, VETROFLAM i CONTRAFLAM SCREEN,
ułatwiają utrzymanie pomieszczeń w czystości – żadne
drobiny kurzu nie mogą gromadzić się między lamelami żaluzji.

Toteż dokładne przemyślenie koncepcji przestrzeni pod
kątem unikania przenoszenia zarazków poprzez ręce personelu lub urządzenia medyczne odgrywa zasadniczą rolę.
Wiąże się to w szczególności ze stosowaniem materiałów i
powierzchni łatwych do czyszczenia.11

Duże przegrody z szybami ochronnymi o stykających się
krawędziach, CONTRAFLAM STRUCTURE, dostosowane do
poczekalni lub holi recepcyjnych, projektowane są ze specjalną uszczelką odporną na działanie stosowanych środków
czyszczących.

© Zahnklinik, Tübingen, Niemcy / Architekt: E + K Architekten GmbH

© Hennie Raaymakers / St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht, Holandia

11. Direction Générale de la santé & Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (2000). ‘Circulaire DGS/DHOS/E2 – N° 645 du 29 décembre 2000, relative à l’organisation de la lutte contre les infections
nosocomiales dans les établissements de santé’.
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12. info nonsocomiale (n.d.). ‘Chiffres et statistiques sur les infections nosocomiale’.

Przeszklenia ochronne do przegród i drzwi pomieszczeń sterylnych są projektowane specjalnie
do tych pomieszczeń i gwarantują
zgodność z surowymi normami
mającymi do nich zastosowanie
(NF EN ISO 14644-1 de 1999).
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ATUTY VETROTECH SAINT-GOBAIN
Wybór: Oferujemy szeroki asortyment ochronnych rozwiązań ze szkła, spełniających kryteria wytrzymałości różnego
rodzaju (ognioochronność, odporność na włamanie, siłę
eksplozji i/lub kuloodporność).

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb: Wymagania

pod względem estetyki, parametrów akustycznych, parametrów cieplnych, potrzeb zaciemnienia? Wszystkie rozwiązania
ochronne są w stanie odpowiedzieć na jedną lub kilka
potrzeb związanych z warunkami środowiskowymi.

Umiejętność słuchania: Niezależnie od tego, jaki jest

projekt i wiążące się z nim trudności, nasze zespoły techniczne
i handlowe dokładają starań, by zaoferować optymalnie
dopasowane rozwiązanie.

Doświadczenie: Kwestia dopasowania rozwiązań ochron-

nych do konkretnych potrzeb zmusza nasze zespoły do
ciągłej kontroli i certyfikacji parametrów wytrzymałości, z
jednoczesnym zachowaniem zgodności z normami i wymogami dla różnych warunków środowiskowych i krajów.

Wiarygodność: Vetrotech jest filią koncernu Saint-Gobain

specjalizującą się w rozwiązaniach ze szkła od ponad 350 lat.

© Hennie Raaymakers / St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht, Holandia

WIEDZA
SPECJALISTYCZNA
FIRMY VETROTECH

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I BEZPIECZEŃSTWO
OSÓB I MIENIA
Vetrotech to firma należąca do koncernu Saint-Gobain
specjalizująca się w usługach doradztwa dotyczących
rozwiązań ze szkła i dostarczaniu systemów przeszkleń
ogniochronnych i zapewniających bezpieczeństwo osób
i mienia.
Wszystkie szyby ochronne Vetrotech zostały przetestowane
w konkretnych warunkach środowiskowych i rodzajach
ram, ze stali, drewna lub aluminium. Protokół (PV) wydany
przez uprawnione laboratorium testujące jest dokumentem
potwierdzającym pozytywne wyniki testu wytrzymałości
elementów przeszklonych (szkło, ramy i konkretne warunki
środowiskowe), stanowiąc tym samym zezwolenie na
sprzedaż.
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ROZWIĄZANIA O NIESKOŃCZONEJ LICZBIE ZESTAWIEŃ       ZAPEWNIAJĄCE WSZYSTKIM DOBRE SAMOPOCZUCIE
                                     I BEZPIECZEŃSTWO

OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Pyroswiss, Vetroflam, Contraflam
Asortyment szkła ogniochronnego Vetrotech pozwala uzyskać różne
klasy bezpieczeństwa podane w normie EN 357, określone dla elementów przeszklonych zabezpieczających przed pożarem:
• Klasa E, szczelność pożarowa ograniczająca przepływ płomieni, dymu i
gorących gazów: PYROSWISS.
• Klasa EW, szczelność ogniowa i ograniczanie promieniowania cieplnego: VETROFLAM, CONTRAFLAM LITE, CONTRAFLAM LITE STRUCTURE.
• Klasa EI, szczelność ogniowa oraz izolacja cieplna: CONTRAFLAM,
CONTRAFLAM MEGA i CONTRAFLAM STRUCTURE.

Od 30 do
120 MINUT

Czas odporności elementów przeszklonych na działanie
płomieni mieści się w przedziale od 30 do 120 minut.

Dodatkowe
zabezpieczenie
Zintegrowany alarm – SECURIT ALARM
Ochrona przed promieniami
rentgenowskimi – SUPERCONTRYX
Protection GSM
Ochrona przed promieniowaniem
radarów – CONTRARADAR

Zrównoważony
rozwój
Szklenie podwójne lub potrójne –
CLIMAPLUS / CLIMATOP
Ochrona przeciwsłoneczna – COOL-LITE /
ANTELIO
Szkło samoczyszczące – SGG BIOCLEAN

Rozwiązania specjalne do
pomieszczeń sterylnych
Vetrotech opracowuje rozwiązania ze szkła
ogniochronnego przeznaczone specjalnie
do pomieszczeń sterylnych, które spełniają
wymogi obowiązującej dla nich normy NF
EN ISO 14644-1 z 1999 r.

Komfort
Regulacja stopnia zaciemnienia – CONTRAFLAM
SCREEN (wbudowane żaluzje) / PRIVA-LITE
Izolacja cieplna – PLANITHERM, PLANISTAR SUN
Izolacja akustyczna – STADIP SILENCE
Szkło dynamiczne – SageGlass®

Wzornictwo

OCHRONA OSÓB I MIENIA
Vetrogard, Polygard

Szyby zapewniające bezpieczeństwo osób i mienia z gamy VETROGARD
i POLYGARD są sprzedawane wyłącznie pod warunkiem uzyskania
pozytywnego wyniku testu kompletnego systemu (szyby, ramy i warunki środowiskowe), oprócz samego tylko stosowania się do wymogów
przepisów prawa.
Spełniają one najwyższe kryteria odporności określone przez normy
europejskie (EN):

Kolorowa folia, nadruk, ornament, barwienie
– STADIP COLOR / PICTUREIt / MASTERGLASS
/ DECORGLASS / PARSOL
Sitodruk – SERALIT EVOLUTION
Szyby stykające się krawędziami –
CONTRAFLAM STRUCTURE LITE /
CONTRAFLAM STRUCTURE
Podłoga szklana – LITE-FLOOR
Przeszklenia wielkopowierzchniowe –
CONTRAFLAM MEGA
Szkło ekstrabiałe – DIAMANT
Szkło antyrefleksyjne – SGG VISION LITE
Lustra – MIRALITE
Szkło formowane, wypukłe itd.

• Odporność na włamanie
Norma dla szyb EN 356B (P6B do P8B).
• Kuloodporność
Norma dla szyb EN 1063 (BR1 do BR7 + SG1/SG2 dla broni myśliwskiej).
• Odporność na siłę eksplozji
Norma dla szyb EN 13541 (ER1 do ER4).
Szyby te są dostępne w wersji odpryskowej lub bezodpryskowej
(S lub NS) od strony przeciwnej do uderzenia.

Więcej informacji na temat naszej gamy szyb można znaleźć
w naszej dokumentacji technicznej.
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