ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ ﮐﻔﭙــﻮش ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎﻧﯽ؟
ﻫﺰﯾﻨﻪ ،وﯾﮋﮔﯽ ،ﻋﮑﺲ

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺧﻮد از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ آن ﻫﺎ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ و
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﮐﻔﭙﻮش اﺷﺎره ﮐﺮد .ﮐﻔﭙﻮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام
از آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎی آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ،ﺑﺎ
ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع اﻧﻮاع ﮐﻔﭙﻮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارای ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از آن
ﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
در آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﻮاع ﮐﻔﭙﻮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ را

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﻔﭙﻮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮژن
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از اﺳﻢ ﻫﻤﻮژن ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮش ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دوام اﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮش
در ﺑﺮاﺑﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﺗﺮدد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﻫﺎ از
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻫﯿﭻ ﻟﮑﻪ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪی ﺑﺮ روی ان ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﯾﺰ و ﺑﺎز ﺷﺪن درز ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ
ﮐﻔﭙﻮش در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎل ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از اﻧﻮاع ﻣﻮﮐﺖ اداری ﮐﺎرﭘﺘﻠﻨﺪ دﯾﺪن
ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮش ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ از ﮐﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟ | ﭼﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ از ﮐﻒ
ﻫﺴﺖ؟

ﮐﻔﭙﻮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺎﻧﺪاﮐﺘﯿﻮ
ﮐﺎﻧﺪاﮐﺘﯿﻮ ﻧﻮﻋﯽ از ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی ﻫﻤﻮژن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ذرات ﮐﺮﺑﻦ در آن
ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ
ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺳﺎﮐﻦ
در آن ﺟﺎ ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺪﺋﺎل ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮش ،اﺗﺎق ﻋﻤﻞ اﺳﺖ.

ﮐﻔﭙﻮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺘﺮوژن
ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺘﺮوژن ﺑﺎ اﺳﻢ ﮐﻔﭙﻮش ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دارای ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎری ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﻔﭙﻮش از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻﯾﻪ ای ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ
ﺳﺎﺧﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮده و در ﻋﯿﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی
ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ
دﯾﺪن ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺎﺧﺖ
زﯾﺎدی اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻋﻠﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﮐﻔﭙﻮش را ﺣﻔﻆ
ﻫﺘﻠﯽ ﮐﺎرﭘﺘﻠﻨﺪ

ﮐﻔﭙﻮش اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
از ﮐﻔﭙﻮش اﭘﻮﮐﺴﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ

دوام و ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮش در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮدد و رﻓﺖ و آﻣﺪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮش ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻔﭙﻮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از اﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮش در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ــﻮاع
ــﯽ اﻧـ
ﻣﻌﺮﻓـ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ

ــﺪﻫﺎی
ﺑﺮﻧـ

ــﻮش
ﮐﻔﭙـ

ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻨﻮع زﯾﺎدی از آن
ﻫﺎ در ﺑﺎزار اﯾﺮان دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﯿﺰ از ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﮐﻔﭙﻮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی وﯾﻨﯿﻔﻠﮑﺲ ،ﺗﺎرﮐﺖ،
ژرﻓﻠﻮر ،ﻓﻮرﺑﻮ و ﻓﺘﺮا اﺷﺎره ﮐﺮد .در اداﻣﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ذﮐﺮ
ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﮐﺖ
ﺗﺎﯾﻠﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
برندهای کفپوش بیمارستانی مختلفی در بازار ایران وجود دارند که
در انواع مدل های سنگی ،موکت ،سرامیک ،موزائیک ،پی وی سی ،تایل
پی وی سی ،رزینی ،اپوکسی ،پلی یورتان و غیره موجود هستند .این

کفپوش ها بسته به نوع ساخت خود دارای ویژگی ها ،قیمت و خصوصیات
خاص خود هستند.

ﮐﻔﭙﻮش ﺗﺎرﮐﺖ
ﮐﻔﭙﻮش ﺗﺎرﮐﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ اﻧﻮاع ﮐﻔﭙﻮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻧﻮاع ﮐﻔﭙﻮش از ﻧﻮع ﻫﻤﻮژن،
ﮐﺎﻧﺪاﮐﺘﯿﻮ و ﻫﺘﺮوژن را از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻔﭙﻮش ژرﻓﻠﻮر
ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺒﻼ ﻟﻮﮔﻮی ﺑﺮﻧﺪ ژرﻓﻠﻮ را در زﻣﯿﻦ ﻫﺎی واﻟﯿﺒﺎل در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺟﻬﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ .ژرﻓﻠﻮر ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﻌﺮوف ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ورزﺷﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺣﺮﻓﻪ ای آن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺎﺧﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد درﺑﺎره ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺎرﮐﺖ
ﻟﻤﯿﻨﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﻣﻮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ | آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﻮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

ﮐﻔﭙﻮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ
ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی وﯾﻨﯿﻞ
ﮔﺮاﻧﯿﺖ و ﻣﺮﻣﺮ ﺟﺰو ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر
ﮐﻔﭙﻮش ﮔﺮاﻧﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻠﻨﺪرﯾﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ آن ﻫﺎ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﻠﯿﻦ روم )اﺗﺎق ﺗﻤﯿﺰ(
در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﺎﮐﺘﺮی و رﯾﺰ ﮔﺮدﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ از ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد  A+ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮐﻠﯿﻦ روم
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻔﭙﻮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
ﮐﻔﭙﻮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ و ﻻﭼﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞ زﯾﺮﺳﺎزی،
ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﮐﻨﺎر دﯾﻮرا ،ﻣﻔﺘﻮل درز ﺟﻮش و ﻏﯿﺮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ؛ اﻣﺎ در
ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ارزان ﺗﺮ از ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﻃﻼع دﻗﯿﻖ از ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ از
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮوش ﮐﻔﭙﻮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
ﺷﻮد درﺑﺎره اﻧﻮاع ﭘﺎرﮐﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﮐﻔﭙﻮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
داﺷﺘﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل
داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در ﮐﻔﭙﻮش
ﻋﺪم ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺳﻄﺢ ﮐﻔﭙﻮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
دﺳﺘﺮﺳﯽ راﺣﺖ ﺗﺮ
ﺷﺴﺘﺸﻮی راﺣﺖ و ﺗﻤﯿﺰ
و ﺳﺎده ﺑﻮدن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻧﻮاع وﯾﻠﭽﺮ ،ﺑﺮاﻧﮑﺎرد ،ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎری
ﺑﺎ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ و ﻏﯿﺮه
ﻋﺪم ﻟﻐﺰش ﮐﻔﭙﻮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی اﭘﻮﮐﺴﯽ ،ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن ﭼﺰو ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ آن ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﯿﮑﺮوب و ﻫﺮ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻧﮑﺮده و ﻧﮕﻪ ﻧﻤﯽ دارﻧﺪ.
کفپوش های بیمارستانی اپوکسی و پلی یورتان به علت یکپارچه بودن
دارای هیچ نوع درزی نیستند و به همین دلیل برای محیط های
بیمارستان که محل رفت و آمد افراد زیادی هستند مناسب می باشند
به این صورت که آلودگی ها و آشغال ها در درزهای کفپوش جمع شده و
باعث بالا رفتن آلودگی و ایجاد و پخش میکروب و باکتری می شوند
اما با نداشتن درز به راحتی می توان از این مشکلات جلوگیری کرد
که این مسئله در مورد این دو کفپوش بیمارستانی صدق می کند و جزو
مهم ترین مزیت آن ها محسوب می شود.
در ﺿﻤﻦ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪن آن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ و ﺑﺪون دردﺳﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ درﻣﺎﻧﮕﺎه ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﻄﺐ ﮐﻪ دارای آﻟﻮدﮔﯽ و رﻓﺖ آﻣﺪ
زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﯾﺪﺋﺎل و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
درﺑﺎره ﻣﻮﮐﺖ وﯾﻨﯿﻞ ﮔﻠﺲ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
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ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺰو ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻤﯿﺰی آن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﭼﺮا
ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد
ﻣﯿﮑﺮوب و آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪه و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽ
دﻫﺪ.
ﮐﻔﭙﻮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی ﺗﻤﯿﺰی و
ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﮕﺬارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ
روی اﻧﺘﺨﺎب آن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻔﭙﻮش ﺑﺎﯾﺪ آن ﻫﺎ را در
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻی ﮐﻔﭙﻮش در ﺑﺮاﺑﺮ رﻓﺖ و
آﻣﺪ ،آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺑﻮدن ،ﻋﺪم ﻟﻐﺰش ،ﺗﻤﯿﺰی راﺣﺖ و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره
ﮐﺮد.

