Guma Linatex®
Premium w American Fondouk
Minerals
Historia sukcesu

Powyżej: arkusz gumy Linatex® premium

Weterynaria/Opieka nad
zwierzętami

Charytatywna klinika weterynaryjna wybiera gumę
Linatex® premium, aby pomóc ratować życie
zwierzętom koniowatym.

KLIENT

Wprowadzenie

Rozwiązanie

American Fondouk jest kliniką dla zwierząt
koniowatych świadcząc darmową kompleksową
opiekę weterynaryjną dla ubogich właścicieli
roboczych osłów, mułów oraz koni w mieście Fez,
w Maroku. Działa ona również jako placówka
edukacyjna poprzez organizowanie wykładów
specjalistycznych dla studentów weterynarii i
profesjonalistów, a także przekazywanie informacji
osobom z lokalnej społeczności na temat opieki nad
zwierzętami, ich dobrostanu oraz właściwego
żywienia. Fondouk świadczy opiekę dla tysięcy
zwierząt roboczych każdego roku, z których wiele
wymaga intensywnej opieki i leczenia.

W ramach partnerstwa z przedsiębiorstwem
budowlanym zespół Weir Minerals zaprojektował
dedykowaną salę pooperacyjną spełniając
konkretne wymogi praktyki weterynaryjnej kliniki
American Fondouk w Fezie.

BRANŻA

American Fondouk

LOKALIZACJA
Fez, Morocco

PRODUKT
Guma Linatex® Premium

Wyzwanie
Zadbanie o dobrostan zwierzęcia po operacji ma
fundamentalne znaczenie, a otoczenie
pooperacyjne służące wyzdrowieniu zwierzęcia
musi zapewniać mu bezpieczeństwo, aby zapobiec
dalszym urazom.
Jako że klinika American Fondouk nie miała sali
pooperacyjnej, wyzwaniem stało się
zaprojektowanie i montaż pomieszczenia
zapewniającego bezpieczne otoczenie dla zwierząt
przechodzących rekonwalescencję po operacji.
Eksperci Weir Minerals nawiązali ścisłą współpracę
z architektami i lekarzami weterynarii w celu
osiągnięcia najlepszych rezultatów w zakresie
praktyki leczniczej, z uwzględnieniem ograniczeń
architektonicznych i projektu pomieszczeń kliniki.

Efekty
Wykładzina z gumy Linatex® premium wykazała
wyjątkową skuteczność w sali pooperacyjnej kliniki
American Fondouk. Korzyści z wyłożenia
pomieszczenia gumą Linatex® premium polegają
na:
• Odporności na przecinanie i rozdarcie
• Minimalizacji siły uderzenia/urazów w razie
upadku zwierzęcia
• Zapewnia ona komfort oraz wspomaga
rekonwalescencję zwierzęcia
• Jest dopasowana do konkretnych potrzeb i
zamontowana w sposób profesjonalny
• Wydłużenie żywotności
• Wymagana jest minimalna ogólna
konserwacja
• Zapewnia łatwość w zachowaniu
najwyższych standardów higieny

Komentarz Pani Gigi Kay, Dyrektor kliniki American Fondouk, brzmiał następująco:
„Szczególnie istotna dla nas była możliwość zapewnienia naszym zwierzętom komfortowej i
higienicznej przestrzeni, aby pomóc im w szybkiej rekonwalescencji po operacji.
Wykładzina z gumy Linatex premium w naszej nowej sali jest komfortowa i higieniczna, a
jednocześnie łatwa w utrzymaniu i bardzo mocna.
Doświadczenie zespołu firmy Weir Minerals ds. technologii Linatex było bezcenne dla naszego
personelu oraz firmy budowlanej w fazie projektowania i budowy przedsięwzięcia.”

Informacje techniczne
Posiadając szeroką wiedzę na temat sal pooperacyjnych dla zwierząt zlokalizowanych na całym
świecie, Weir Minerals zastosowała najlepszej jakości kauczuk naturalny Linatex® premium oraz
podkład piankowy dla zapewnienia właściwej równowagi wytrzymałości i sprężystości podłogi
oraz pokrycia ścian.

PODŁOGA

Zdjęcie na górze i powyżej: sala pooperacyjna
z wykładzin z gumy Linatex® premium

• Warstwa dolna - pianka amortyzująca siłę uderzenia, przymocowana do podkładu podłogowego
• Warstwa środkowa - wzmacniający nylonowy materiał włókienniczy przymocowany do warstwy
dolnej i górnej
• Warstwa górna: guma Linatex® premium przymocowana do nylonu szczelnymi połączeniami
• Wykładzina podłogowa z gumy Linatex® premium rozciąga się do podstawy ściany, tworząc w tym
miejscu całkowicie hermetyczne i higieniczne wodoszczelne połączenie

ŚCIANY

• Warstwa dolna - pianka amortyzująca siłę uderzenia, przymocowana do ściany
• Warstwa środkowa - wzmacniający nylonowy materiał włókienniczy przymocowany do warstwy
dolnej i górnej
• Warstwa górna: guma Linatex® premium
• Guma Linatex® premium rozciąga si wzdłuż ściany do określonej wysoko[ci w zależności od
gatunku zwierzęcia przechodzącego leczenie

PRODUKT

Odporność na przecinanie

Zadbanie o dobrostan zwierzęcia przed operacją i po niej ma
fundamentalne znaczenie, a otoczenie pooperacyjne służące
wyzdrowieniu zwierzęcia musi zapewniać mu bezpieczeństwo, aby
zapobiec dalszym urazom zwierzęcia. Po ukończeniu budowy sala
pooperacyjna wyłożona wykładziną z gumy Linatex® premium pełni
wszystkie te funkcje spełniając najwyższe standardy i jest
sklasyfikowana jako sala szpitalna.

• Kopyta niektórych zwierząt, w szczególności koni, mogą z łatwością
przecinać i rozdzierać gumę, co może prowadzić do wtórnych problemów		
zarówno dla zwierzęcia jak i sali. Guma Linatex® premium jest odporna na
przecinanie i związane z tym ryzyko dla zwierzęcia.
Opieka i leczenie przed- i pooperacyjne

Sale pooperacyjne wyłożone są wykładziną z gumy Linatex® premium
składającą się z trzech warstw dla zapewnienia wyjątkowej ochrony.
Warstwa dolna stanowi piankę amortyzującą energię, która
minimalizuje siłę uderzenia wynikającą z upadków; warstwa środkowa
składa się ze wzmocnionego nylonowego materiału włókienniczego
przymocowanego do warstwy dolnej, natomiast warstwa górna
stworzona jest z gumy Linatex® premium, stanowiąc twardą i
sprężystą powłokę zewnętrzną. Z tego połączenia materiałów
powstała bezpieczna, trwała, łatwa w czyszczeniu i wygodna
wykładzina sal służąca rekonwalescencji zwierząt.
Od ponad 90 lat guma Linatex® premium zdobywa najwyższe uznanie
z uwagi na jej odporność na siłę uderzeń, a także na przecinanie i
rozdarcie. To doświadczenie jest z sukcesem wykorzystywane w
projektowaniu sal pooperacyjnych dla zwierząt w praktyce leczenia
weterynaryjnego i klinikach na terenie Europy, Południowej Afryki oraz
w regionie Azji i Pacyfiku.
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• Po operacji, podłogi i ściany w sali pooperacyjnej muszą być miękkie, a
jednocześnie wytrzymałe dla zapewnienia komfortu i wsparcia dla
zwierzęcia.
Czyste otoczenie
•Całkowicie szczelna guma odporna na przecinanie oznacza, że jest ona
idealna do mycia na mokro i utrzymania jej higieny w szybki i łatwy sposób.
		
Profesjonalny montaż
• W celu stworzenia bezpiecznego otoczenia dla rekonwalescencji
zwierzęcia niezbędny jest profesjonalny montaż naszej wykładziny z gumy
Linatex® premium.
• Nasi wyszkoleni i doświadczeni montażyści pracują w ścisłym
porozumieniu z architektami oraz lekarzami weterynarii podczas całego
procesu budowy.
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