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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 skræddersyede indretningsløsninger til veterinærbranchen. Løsninger, der tager højde for
både rummets karakter og dine specifikke krav til indretningen som specialist. For vi ved, hvad det kræver at være
specialist - og vi hjælper dig med at udfylde rollen.
Alle vores produkter bliver produceret på egne fabrikker
i Danmark, og vi er glade for her at kunne fremvise et lille
udpluk af vores mange vellykkede indretninger og samtidig
vise, at det nærmest er umuligt at se slitage på vores produkter, der har været benyttet intensivt hver dag i flere år.
I samme omgang vil vi gerne takke alle de dyrlæger, som har
været venlige at stille deres klinikker til rådighed i forbindelse
med denne brochure.
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Receptioner
Receptionen er klinikkens ansigt udadtil, og den er
med til at skabe førstehåndsindtrykket. Skranken skal
fungere som en praktisk arbejdsplads, hvor medarbejderne kan udføre de nødvendige arbejdsopgaver
i et behageligt miljø.
Ikke to klinikker er ens. Det samme gælder Informs
skranker, der sammensættes individuelt. Informs
skrankeprogram består af fire serier, og hver serie
rummer et bredt udvalg af moduler, som kan sammensættes i forskellige farver og materialer.

Det er fra flere veterinærsygeplejersker et
ønske, at der er hæve/sænkeborde i skranken. Herved er det både muligt at se kunden
i øjnene ved betjening samt at opretholde en
ergonomisk arbejdshøjde.
Indvendigt i skranken er der afsat plads til
hylder til blanketter og vistkort eller andet,
der skal være let tilgængelig. Lad os i fællesskab udarbejde et forslag til klinikkens nye
receptionsskranke, som lever op til dine,
personalets og kundernes forventninger.

Skranken kan suppleres med forskellige
løsninger af reolsystemer og vitrineskabe til
salgsvarer. Bag skranken kan der placeres
særlige skråhylder til medicin, hvilket giver et
nemt og hurtigt overblik over de forskellige
præparater.
Inform råder over et varieret sortiment af
tilbehør til receptionen, som er nøje udvalgt
for at kunne tilbyde en helhedsløsning.

Wall line
Informs 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.

KONSULTATION
Det er en fordel at kunne gemme instrumenter og udstyr væk for at holde orden
i konsultationen. Inform tilbyder flere
praktiske detaljer, der hjælper med at
bevare overblikket.
Det er afgørende, at det mest brugte udstyr
er placeret, så det nemt kan findes frem,
hvis det opstår behov for dette. Specielt
når der arbejdes med dyr, skal alt være let
tilgængeligt, så dyrene ikke bliver urolige.

Individuelle arbejdsrutiner og forskellige
behov til indretningen af konsultationer
stiller store krav til inventarets fleksibilitet.
Derfor har Inform udviklet en serie af moduler
til konsultationen, som kan sammensættes
til skræddersyede arbejdspladser.
Krav til hygiejnen er vigtige, når konsultationen
skal indrettes. Når der arbejdes med behårede
patienter, vil der hurtigt samles støv og andre
partikler, som skal holdes ude af skuffer og
skabe. Informs inventarindretninger tager altid
højde for den optimale hygiejne.
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IT er i dag et vigtigt element i konsultationen.
Der findes mange måder at integrere IT på,
så der opstår et naturligt arbejdsflow. Der
er specifikke krav til arbejdshøjden, hvad
enten der er tale om en siddende eller en
stående arbejdsplads. Et hæve/sænkebord
til computeren kan være en løsning, hvis den
skal betjenes af flere personer hver dag.

Teknikrum og laboratorium
Teknikrummet kan indrettes på mange måder.
Inform tager i hver enkelt indretning udgangspunkt i brugernes ønsker og behov.
Det vil altid være en fordel at være opmærksom
på, at arbejdsgangen for rengøring af instrumenter går fra den urene til den rene/sterile
ende, så der ikke opstår risiko for kontamination.
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Teknikrummet er et lokale med mange arbejdsopgaver, der skal kunne udføres på en sikker
og forsvarlig måde. Samtidig skal de enkelte
medarbejdere kunne afløse hinanden, uden at
der opstår usikkerhed omkring hygiejnen.
Langt, smalt eller med skæve vinkler? Uanset
hvor håbløst et lokale kan virke, hjælper vi
med at finde den optimale indretning af teknikrummet, så arbejdsgangen bliver rationel,
logisk og entydig.

Forberedelsesrum
Forberedelsesrummet er hjertet af dyreklinikken, hvor dyrene bliver bedøvet
inden operation.
Oftest vil rummet være placeret centralt
på klinikken. Der skal være god plads
omkring lejet, så der kan arbejdes fra
alle sider. Et rullebord med plads til forbrugsvarer og udstyr sikrer fleksibilitet
i arbejdet.

Det kan være en fordel med glaslåger i
opbevaringsskabene, så der hurtigt kan
dannes et overblik over, hvad der er i
de enkelte skabe. Lågerne forhindrer
desuden unødigt støv på hylderne.
En stålbordplade med isvejset vask og
et praktisk kanylehul over affaldsskabet
sikrer optimal hygiejne ved vasken.

Smarte og
funktionelle detaljer
Alle vaske underlimes af
hygiejniske hensyn. Vaskene
fås i porcelæn, stål og Corian®.

Informs sortiment af mobilInforms glastastatur kan sprittes

skabe leveres i samme høje

af og er med til at sikre en høj

kvalitet som standardskabene.

hygiejnestandard på klinikken.

Mobilskabene kan nemt tilpas-

Glastastaturet kan betjenes

ses individuelle behov og kan

med gummihandsker.

forsynes med udtræksplader i
begge sider.

Inform tilbyder også stålbordplader med vask og affaldshul til kanyler etc. Skuffernes
størrelse og udformning kan
tilpasses efter ønske i hvert
enkelt tilfælde.

Eksklusive bagkantslister i
Inform’s skuffer kan leveres

aluminium er en særlig Inform

med fuldt udtræk og Easy

detalje, som beskytter bordpla-

Lock. Til dette skuffesystem er

den mod vand og giver en flot

der udviklet fleksible indlæg,

afslutning mod væggen. Alle

hvor ruminddelingerne kan

Informs bordplader kan leveres

opbygges helt efter ønske.

med alu-kantlister, når de er
monteret ind mod væggen.

INFORM HYGIEJNESYSTEM
Inform har samlet alle klinikkens dispensere i ét
revolutionerende system, som passer til enhver
klinikvæg. Informs 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 SUPPORT STOLE
En ergonomisk arbejdsstilling er afgørende for din
krop og dit arbejde. Din stol
skal være fleksibel i indstillingerne, den skal give dig fuld
bevægelsesfrihed og lette din
arbejdsdag.
Se mere på inform-as.dk

OPUS 1 M/FODBETJENING

OPUS 1

OPUS 2

MENUET 1

MENUET 2

FUTURA 1

FUTURA 2

FUTURA 1 M/SWING
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Referencer - Dyrehospitalet City Syd
Fra Dyrehospitalet City Syd fortæller dyrlæge og
indehaver, Thomas Larsen: “Valget faldt på Inform,
da vi skulle vælge leverandør til vores inventar her
på hospitalet, og vi er meget tilfredse med resultatet. Inform har gennem hele forløbet været med
på sidelinjen, både med hensyn til rådgivning og
kreative forslag, men også da vi kom til den mere
praktiske del med levering og montering af inventaret og til den sidste finish. Inventaret er i lyse
farver og gode materialer, og vi synes bestemt,
at det er blevet et flot resultat.”

“Inform har givet os kompetent vejledning
i forbindelse med indretning af rummene
på vores hospital. Det hele er gennemtænkt
ned til mindste detalje.”
”For eksempel var arbejdsgangen i vores
vaskerum med den rene ende og den beskidte ende helt ny for os, men det fungerer
perfekt, og det er jo oplagt at indrette sig på
den måde”, udtaler Thomas Larsen.

Familiedyrlægerne Aalborg
Inform var i 2012 sparringspartner ved
indretningen af Familiedyrlægerne
Aalborgs nye dyreklinik. Dyrlæge og medindehaver af Familiedyrlægerne Aalborg,
Kenneth Sandholt udtaler:
“Vores specialtilpassede reception giver
mulighed for flere arbejdsfunktioner samtidig. Den fungerer både som skranke og
som kontorarbejdsplads. Samtidig sikrer
den en god klient- og patientkontakt.”

“Inform har været en aktiv medspiller i planlægningsfasen af vores hospital og har bidraget med
mange gode ideer med udgangspunkt i kliniske og
hygiejniske overvejelser. Som totalleverandør af
inventar til vores nye hospital har Inform stået for
opmåling og udarbejdelse af tegninger og derved
sikret, at både inventaret og prisberegningen overholdt specifikationerne.”
“Det er tydeligt, at Inform har erfaring med indretning af kliniske miljøer. Ved indretningen af vores
laboratorium har vi tydeligt fået adskildt rene fra
urene arbejdsgange,” slutter Kenneth Sandholt.
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veterinærbranchen. 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.
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