EGÉSZSÉGÜGY

A gyerekbarát egészségügyi
intézmények a játékos
megoldást választják

A várótérben
játszó gyerekek
kényelmesebb és
nyugodtabb légkört
teremtenek mind a
betegeknek, mind
pedig a dolgozóknak.

A boldog gyerekek
egy jobb világot
teremtenek
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Egy szoba akkor

A gyermekek is!
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Az IKC

A várótérben

teljes, ha abban

játékkoncepciói
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mindenki jól érzi

világszerte kínálnak
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magát

erre megoldást.

nyugodtabb légkört

Csak a képzelet

teremtenek mind

szabhat határokat!

a betegeknek,
mind pedig a
dolgozóknak.

All our products are inspected, tested
and certified by SGS Laboratories.
European standard EN 71 specifies
safety requirements for toys.
Compliance with the standard is legally
required for all toys sold in
the European Union.

All our products only use FSC
certified wood, so eco- and
environment friendly!
Our products are conform with
health, safety and environmental
protection standards for products
sold within the EU.

Játszósarkok minden
egészségügyi
intézménynek
A JÁTÉKSAROK EGY KELLEMES VÁRÓTERET
BIZTOSÍT AZ OTT LÉVŐK SZÁMÁRA
Az IKC koncepciójának segítségével olyan helyet hozhat létre,
ahol a gyerekek élvezik az ott töltött időt. Ez nagyon hasznos
egy váróteremben, mert így a gyerekek kikapcsolódhatnak és jól
érezhetik magukat, és a szüleik és a dolgozók is nyugodtabbak
maradnak. Továbbá a játékkal való figyelemelterelés lehetőséget ad,
hogy a betegek nyugodtan érkezzenek a vizsgálatokra.

MIÉRT LEGYEN JÁTSZÓSAROK?
AMI A GYEREKSAROK MELLETT SZÓL
A tapasztalatok és a visszajelzések azt mutatják, ha a váróterem
pozitív hangulatot sugároz, és a gyerekek játszanak várakozás
közben, úgy a páciensek nyugodtan érkeznek a vizsgálatra. Egy
gyereksarok a váróterem nyugalmát 70%-kal növeli, a gyerekekre
gyakorolt pozitív hatásának köszönhetően. Bizonyított előnye, hogy
ha az orvoshoz váró gyerekek és betegek játszani, relaxálni tudnak,
akkor kevésbé lesz stresszes számukra a vizsgálatokra szánt idő.

„Nyugodt légkörben, a szülők ki tudnak kapcsolni egy jó
kávét mellett, miközben a gyerekek is jól érzik magukat.
Ez kellemesebbé teszi a várakozást mindenki számára.”
– Onkológia osztály Zuyderland kórház

Játékok az
egészégügyben

“Észrevettük, hogy a vizsgálatok
sokkal gördülékenyebben
zajlanak, mert a gyermekek
sokkal nyugodtabban
viselkednek a játék után.”
- Intézeti vezető,
Maasstad kórház

“A gyermeksarok sokkal
kényelmesebb légkört eredményez a várótermekben.”
- Gyakorlatvezető
General practice Swifterbant

“A gyerekek sokkal vidámabbak
és nyugodtabbak a gyermeksaroknak köszönhetően.”
- Kórház igazgató,
Ommelander kórház

Miért az
IKC?
A IKC JÁTÉK EREJE
Célunk, hogy minden szervezetet gyermekbarát környezetté
alakítsunk. A tudás és a gyerekek játék iránti szeretetének
ötvözésével olyan hatékony termékeket hozunk létre, amelyek
bármely helyiségből gyermekbarát helyet teremtenek. Kreatív
és kihívásokkal teli gyerekjátékaink célja az, hogy a gyerekek
jól érezzék magukat, végtelenül jól érezzék magukat.

BIZTONSÁGOS, VARÁZSLATOS ÉS FENNTARTHATÓ
A biztonság és fenntarthatóság különösen fontos szempontok.
Feltérképeztük az ökológiai lábnyomunkat, és azon dolgozunk,
hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük azt. Ezért
olyan anyagokat használunk játékaink gyártása során, amelyek
biztonságosak, tartósak és nem okoznak kárt a környezetben.
Így nemcsak a ma gyermekei élvezhetik a játékokat, de a jövő
generációjának is értéket teremthet.

A TERVEKTŐL A MEGVALÓSÍTÁSIG
Az IKC csapatunk a teljes projektet menedzseli a tervezéstől
a megvalósításig. Projektjeink megvalósulását hollandiai
anyacégünk és saját gyártásunk segíti. Ennek köszönhetően
az egész világon képesek vagyunk kiszolgálni ügyfeleinket.
Teljeskörű szolgáltatási filozófiánk:
• átfogó tanácsadás
• széles választékú termékskála
• egyedi tervezés
• teljes telepítés, karbantartás és széles körű garancia

HIGÉNIKUS JÁTÉKSARKOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBE
A minőségi alapanyagok és a gyártási technikáknak köszönhetően a termékek hosszú
évekig tökéletesen működnek. A tervezéstől a megvalósításig folyamatosan fókuszban
tartjuk az optimális higiéniai szempontokat. Tervezési irányelvünk, hogy játékaink ne
tartalmazzanak laza alkatrészeket. Installáció során mindig meggyőződünk róla, hogy a
játékok rendeltetésszerűen működnek és hogy megfelelnek a higiéniai előírásoknak.

A FENNTARTHATÓSÁG ÉS A BIZTONSÁG A FELHASZNÁLT
ANYAGOKNÁL KEZDŐDIK
Csak a legjobb minőségű fa, csak a legkiválóbb festék, minimális mennyiségű
műanyag és a lehető legtöbb újrahasznosítás. Ezek a gyártásunk fő szempontjai.
Fenntartható játékkoncepcióink:
• tartalmazzák a legjobb típusú FSC minősítésű fát
• megfelel az EN-71 biztonsági szabványnak
• antibakteriális és karcálló festékkel vonják be
• könnyen tisztíthatók és karbantarthatók
• nem tartalmaznak laza alkatrészeket

GYEREKBARÁT KÖRNYEZETET SZERETNE?
Legyen sok vagy kevés helye, nagy vagy kicsi a költségvetése,
a játékérték létrehozására mindig van lehetőség. Sok éves
tapasztalattal teremtünk értéket a gyermekbarát vállalatok
számára a világ számos részén. Szeretne további információt
kapni, vagy tanácsokat kérni? Lépjen kapcsolatba velünk, vagy
látogassa meg weboldalunkat!
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