TANDLÆGER

DHDAS.DK

SOM
INGEN
ANDRE
Du er specialist og dermed helt speciel. Ikke kun
fagligt - også personligt via dine erfaringer, holdninger og vaner. Det fortjener specielle rammer,
så det tager vi hensyn til, når vi indretter din klinik.
Vi har mange års erfaring i at producere skræddersyede
løsninger til sundhedssektoren. Løsninger, der tager højde
for både rummets karakter og dine specifikke krav til indretningen. For vi ved, hvad det kræver at være specialist
– og vi hjælper dig med at udfylde rollen.
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TOTALINDRETNING
Danish Healthcare Design har siden 1973 udviklet
og produceret individuelle indretningsløsninger
med udgangspunkt i tandlægens og klinikassistentens arbejdsmetoder samt krav til høj kvalitet,
ergonomi og æstetik.
Vores salgskonsulenter er behjælpelige med opmåling og
forslag, og vores indretningskonsulenter laver indretningen
i enten 2D eller 3D, så kunden får et overblik over sin fremtidige klinikindretning. Inform sørger for håndværkere,
byggeprojektering ved ombygning, møbler m.m., for vi
er med hele vejen, hvis kunden ønsker det.

Alle laminatfarver kan
findes på DHDAS.DK
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Inform K-serie
Informs klinikserie er i kraft af dens
utrolige fleksibilitet udgangspunktet
for rigtig mange af vores indretninger.
Informs klinikserie er skabt på
baggrund af tandklinikkens ønsker
og ideer, at kunne skræddersy en
løsning, der opfylder ethvert behov
for funktionalitet og holdbarhed.

Inform Fusion - Dansk Design
Fusion serien kan i samarbejde med
vores konsulenter tilpasses dine ønsker
og behov gennem et bredt udvalg af
standardskabe. Ligesom alle vores
andre produkter er Fusion produceret
i højeste kvalitet med flader af
kompaktlaminat eller evt. Corian®.
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Inform Vario
Vario er udviklet med fokus på ergonomi
og fleksibilitet. Vario er en super logisk
arbejdsplads for tandlægeteamet, uanset
om der arbejdes duo eller solo, eller om
tandlægen er højre- eller venstrehåndet.
Alle materialer og instrumenter placeres
efter, hvor hyppigt de anvendes.
Vario er egnet til både stående og siddende
arbejdspladser, hvor udtrækspladerne
fungerer som ekstra bordplader,
når der arbejdes i siddende stilling.

Inform Duo/Solo
Duo/Solo er udarbejdet til brug i klinikker,
som både arbejder duo og solo i siddende
arbejdsstilling. Duo/Solo er designet, så det
giver gode arbejdsbetingelser, og er med
svingbare moduler særligt velegnet i meget
små klinikrum.
Dette behandlingsmodul kan efter behov
udbygges med Informs klinikserie af f.eks.
enkeltstående skuffe-, vaske- og affaldsskabe.

Inform Base
Danish Healthcare Design har udviklet Base-modulet for at dække behovet for enkelt
inventar - uden at gå på kompromis med
kvaliteten. Funktionaliteten i konceptet er
god, uanset om der arbejdes duo eller solo.
Designet er let og meget nemt at placere i
klinikkens indretning. Base-modulet findes i
flere varianter og kan efter behov udbygges
med Informs klinikserie af f.eks. enkeltstående
skuffe-, vaske- og affaldsskabe. Modulet fås
endvidere med en variant, så man kan arbejde
med ”tubs and trays”- systemet.

Inform Vision
Vision er udviklet både til duo og solo arbejdspladser med fokus på ergonomi i siddende
arbejdsstilling. Vision omfatter en række forskellige moduler, der giver mulighed for at
opbygge en personligt tilpasset arbejdsplads.
Det er fleksibelt og let at placere – også i
små klinikrum. Hvert over- og underskab
kan rumme de materialer og instrumenter,
der er nødvendige under behandlingen.
Suppleret med udtræksplader, der
fungerer som bordplader, er Vision
en komplet og arbejdsvenlig løsning.

STERILISATION

Styr på instrumenthygiejnen
Engang var sterilisationsrummet et lokale,
hvor arbejdet foregik bag lukkede døre. I
dag præger åbenhed de danske tandklinikker, og derfor er døren også blevet fjernet
ind til sterilisationsrummet mange steder.
Nu kan patienterne ved selvsyn konstatere,
at der er styr på instrumenthygiejnen og det
stiller krav til både personale og indretningen.

Fokus på ”work-flow”
Da sterilisationsrummet på samme tid er et lokale med mange
funktioner, er det nødvendigt, at der er fokus på arbejdsrutinerne. Alle
opgaver skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde, og
de enkelte medarbejdere skal kunne afløse hinanden, uden der
kan opstå usikkerhed om instrumenthygiejnen.
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HYGIEJNESYSTEM
Danush Healthcare Design har samlet alle
klinikkens dispensere i ét revolutionerende
system, som passer til enhver klinikvæg. Danish
Healthcare Designs hygiejnesystem er udviklet
i samarbejde med førende danske, industrielle
designere, hvor fokus har været at nå kernen i
skandinavisk design, så funktion og stilrene linjer
går op i en højere enhed.
Dispenserne er udført i aluminium, og de kan placeres i
enten rækker eller enkeltvis. Fronterne åbnes ganske let
for genopfyldning, og skal systemet senere udbygges,
bestilles blot den ønskede dispenser og en vægskinne.
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INFORM TEKNIKBORD
Multifunktionelt hæve/sænke bord
Inform teknikbord er først og fremmest et
værktøj, og er således solidt opbygget med
fuld fokus på de små ergonomiske og praktiske
detaljer, som gør dig i stand til at udføre dit
arbejde mest hensigtsmæssigt.
Understellet er overdimensioneret for fuld stabilitet i både
siddende og stående arbejdsstilling. Ledninger og ekstra
stikkontakter er gemt i den dobbelte bagplade, og en
arbejdsplade i stål gør rengøring til en leg. Bordet kan i
samarbejde med vores dygtige konsulenter udstyres og
tilpasses med ekstraudstyr, der passer til netop dit behov.

Teknikbordet tilpasses til at opfylde dine ønsker og behov.
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MOBILSKABE
Danish Healthcare Design mobilskabe er designet med henblik på
at opnå fleksibilitet på klinikken og samtidig bevare den høje grad
af funktionalitet, som kendes fra informs stationære skuffeskabe. Alle Mobilskabe leveres i ekstra kraftigt, hvidt højtrykslaminat med rengøringsvenlige bøjlegreb i anodiseret
aluminium og med solide hjul.
Danish Healthcare Designs inventar produceres udelukkende til professionelt
brug, og det er derfor sammensat af elementer, der lever op til vores høje
kvalitetskrav.
Den rengøringsvenlige aluminiumskant sikrer, at instrumenterne ikke
falder på gulvet. Informs mobilskabe tilpasses nemt til netop dit behov
med individuelle skuffeindlæg.

KF06

KF25

• H: 79,1 cm

• H: 72,6 cm

• 4 stk. 6 cm skuffer

• 4 stk. 6 cm skuffer

• 2 stk. 12 cm skuffe

• 1 stk. 12 cm skuffe

KF16

KF35

• 2 udtræksplader

• 2 udtræksplader

• 3 stk. 6 cm skuffer

• 3 stk. 6 cm skuffer

• 2 stk. 12 cm skuffer

• 1 stk. 12 cm skuffe

KF26

KF27

• H: 85,4 cm

• H: 91,8 cm

• 4 stk. 6 cm skuffer

• 5 stk. 6 cm skuffer

• 2 stk. 12 cm skuffer

• 2 stk. 12 cm skuffer

KF36

KF37

• 2 udtræksplader

• 2 udtræksplader

• 3 stk. 6 cm skuffer

• 3 stk. 6 cm skuffer

• 2 stk. 12 cm skuffer

• 2 stk. 12 cm skuffer
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UNIKKE DETALJER
Kvalitet der holder
Alle vores materialer - fra korpus og fronter til beslag
- er gennemprøvede og har gennem årene vist, at de har den
robusthed, der skal til for at kunne holde til mange års dagligt
slid på klinikken. Derfor er alle skabsmoduler opbygget i
kvalitetsmelamin med kanter i kraftig PVC - en kombination,
der giver maksimal beskyttelse mod vandindtrængen.
Gentagen rengøring og desinfektion stiller store krav til inventaret. De krav
opfylder vi i alle detaljer. Inform benytter kun materialer med rengøringsvenlige overflader, der kan tåle de mest anvendte rengøringsmidler.
Højtrykslaminat, rustfrit stål og kompositmaterialet Corian® har bevist
en lang holdbarhed, og de er derfor vores mest anvendte materialer
til udvendige overflader.
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RECEPTIONER
Receptionen er det første, patienterne møder, nar de træder
ind på klinikken. Det er her, den første kontakt opstår med
personalet, og her patienterne skaber deres umiddelbare
indtryk af klinikken. Men skranken er også en arbejdsplads,
som skal opfylde medarbejdernes krav til funktionalitet og
være et godt arbejdsmiljø. Der skal være plads til opbevaring,
fralægning og IT-udstyr. Og så skal der naturligvis være
optimal mulighed for at betjene patienterne.
Da behovene til receptionsskranker er mange, og mennesker
er individuelle, har Inform ingen standardløsninger. Hver
enkelt receptionsskranke tager udgangspunkt i en af Informs
fire designserier, som hver især består af standardelementer.
Disse sættes sammen efter det konkrete ønske og kombineret
med mulighederne for valgfrie materialer og indretninger, er
der så mange muligheder for en skræddersyet løsning, at vi
aldrig har lavet to ens skranker.

En receptionsskranke fra Danish Healthcare Design
er et fremtidssikret valg. Det skyldes ikke blot en
enestående produktkvalitet, men også en kompetent rådgivning, som er baseret på næsten 50 års
erfaring.
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Pure
Et enkelt blik på PURE-stolen fra danske
Randers Radius, og man fornemmer, at det
ikke bare er en ny stol. Men en ny standard.
I et originalt design præget af klarhed og
ultimativ anvendelse af PURE-materialets
skulpturelle muligheder byder PURE-stolen
ikke blot på gennemtænkt ergonomi og
funktionalitet, men også på en eksklusivitet,
der ikke normalt ses i dette segment.

Wall line
Danish Healthcare Designs tidsskriftholder
Wall line i kompaktlaminat og plexiglas er
holdt i rene linier og giver et flot, stilrent
udtryk i venteværelset.
Tidsskriftholderen monteres nemt med
to skruer, og rengøres med en mild sæbeopløsning. Leveres som standard i hvid og
fås i tre forskellige bredder.

REFERENCER
Plus 1
Rødovre

Danish Healthcare Design har produceret
både inventar og stole til tandlæger i næsten 50 år. Vi har gennem tiden lavet både
små og større indretninger samt indretning
af både venterum, receptionsområder,
personalerum og klinikrum.
Her vises en række indretningsprojekter,
som vi har stået for i de senere år.

Smed og Donslund
Viborg
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SOM INGEN ANDRE
Vi har mange års erfaring i skræddersyede indretningsløsninger til
sundhedssektoren. Løsninger, der tager højde for både rummets
karakter og dine specifikke krav til indretningen. Vi ved, hvad det
kræver at være specialist – og vi hjælper dig med at udfylde rollen.
Du er altid velkommen til at kontakte os, og du kan se mere på
dhdas.dk

DANISH HEALTHCARE
DESIGN A|S
DREJØVEJ 8
DK-9500 HOBRO
TEL: +45 98 51 16 33
DHDAS.DK

