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KVALITET LÖNAR SIG
Medicinska krav

Dandent bygger inredningar enligt medicinska krav
med fokus på tandvårdens behov. Våra inredningar
anpassas och specialtillverkas för varje kund, de
uppfyller gällande hygienkrav och de håller att
användas år efter år.

Testat av Statens Provningsanstalt

På nedanstående bilder syns skillnaden tydligt mellan
Dandents hygienlaminat och standardhögtryckslaminat
som används av kökstillverkare och specialsnickerier.
Ytorna har bearbetats på Statens Provningsanstalt
för att motsvara slitaget på en normal tandläkarpraktik
under ett år. En vanlig instrumentbricka har dragits
över bänken två gånger per patientbehandling
(20 patienter/dag och 200 arbetsdagar/år).

Håller längre än ett kök

Den initiala kostnaden för Dandents inredningar är
något högre än för en traditionell kök- och skåpinredning. Slitaget på en tandläkarpraktik är dock
många gånger större än slitaget i t.ex. ett kök i hemmiljö. Kvaliteten måste anpassas efter sitt ändamål
och det som är bra kvalitet i ett hem kanske inte är
tillräckligt för ett annat användningsområde.

Detaljanpassning till varje kund

Dandent har mycket lång erfarenhet av att inreda
vårdlokaler efter medicinska krav. Med hjälp av
avancerad datorteknik ritar, tillverkar och producerar
vi hela kliniker och kan anpassa skåpinredningar på
millimetern till vilket utrymme som helst. Vi kan också
hjälpa till med speciallösningar.

Inte bara inredning

Inredningen anpassas efter vad lokalerna ska användas
till. Vi tar hänsyn till lokalens utformning, logistik och
flöden, hur patienter och personal rör sig i rummen
och hur instrument och material förflyttas. Upplevelse,
synintryck, ergonomi och form är andra faktorer som
vägs in i planeringen.

Bäst enligt ledande expert
Högtryckslaminat från Dandent, jämn och hygieniskt yta.
(Förstoring 20 Mμ)

Docent Mikael Zimmerman är en av Sveriges ledande
experter på hygien och smittskydd:
” – En genomsnittstandläkare behandlar varje dag
cirka 20 patienter, var och en med sin egen bakterieflora. Det innebär att bänkar och andra ytor måste
tåla att rengöras efter varje patient utan att materialet försämras och utan att hygienen blir lidande. Då
duger inte material som är avsedda för vanligt
hemmabruk.”

Kvalitet lönar sig!

Kontakta oss gärna för mer informationpeter@dandent.se
– klicka här.
http://www.dandent.se/projekt/fardiga-installationer
För
referensarbeten – klicka här.

http://www.dandent.se/produkter/material
Läs
mer om vår hygienlaminat – klicka här.
Högtryckslaminat av standardkvalitet. Här ser man tydligt att
ytan är betydligt mer ojämn och porig jämfört med laminatet
från Dandent. (Förstoring 20 Mμ)

http://www.dandent.se/images/pdf/hygien_nr_3_2011.pdf
Läs mer om undersökningen här.

http://www.dandent.se

