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Det moderna dörrtrycket för den nya sjukhusarkitekturen

ASSA Hygienic Handle är ett ergonomiskt utformat
trycke som uppfyller den kravbild som råder i moderna
sjukhusmiljöer.
Egenskaper
• Material: Syrafast rostfritt stål 316L
• Uppfyller EN 1906, grade 4, 200 000 öppningar
• Uppfyller EN 1670, grade 4, 240 timmar i saltspraydimma
• Anpassat för montering tillsammans med 50 och 70 dorns
låshus med tryckesfall i ASSAs Classic och Connect-serier
• Passar till dörrar med 40-60 mm dörrtjocklek

PUSH

Hygien – minskad smittspridning av bakterier
Studier har visat att bakteriespridning via normala
dörrtrycken och beslag som vidrörs med händerna är ett
stort problem.1)
Hygienic Handle är ergonomiskt utformat och möjliggör
öppning med hjälp av underarmen vilket minskar kontakt
med händerna. Utformningen gör också att handtaget är
lätt att torka av och desinficera.

1)

Hospital Door Handle Design and Their Contamination with Bacteria:
A Real Life Observational Study. Are We Pulling against Closed Doors?
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Brandsäkerhet
Den nya sjukhusarkitekturen med enpatientsrum innebär
att brandcellgränser blir nödvändiga. Brandsäkerhet och
låg öppningskraft av dörren uppnås med Hygienic Handle

i kombination med ASSAs låshus med tryckesfall av stål.
Exempelvis ASSA 310 och ASSA 565.
Ekonomi
ASSA Hygenic Handle förenar hela kravbilden med
hygien, ergonomi och brandsäkerhet i en och samma
produkt på ett mycket kostnadseffektivt sätt.
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Tillgänglighet
Den nedre delen av trycket tillåter öppning i normal höjd
för den som sitter i rullstol. Vårdrumsdörrar behöver också
kunna öppnas med låg kraft för att vara tillgängliga för
patienter, personal och anhöriga.
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