
	عربي  	  

	  	الستخدام  	حلول  	نظام  
	  	  	  		فائدة    26	  :	عربي  

	  	عربي:  	اختيار:  	نظام  	موحد:  	نقش  	برايل  	محفور  	في  	جسم  	املقبض  

	  		ضمان  	عشر  	سنوات  	Ulnabactعربي:  	أختيار  	ورنيش  	بال  	لون    
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	  		ألحة    /		قانوني    -‐	أ  

		مشروع  	قانون  	يسمى  	"قانون  	األمريكيني    ،1986	في  	عام  
		ينص  	علي:  	"ال  	ميكن  	التمييز  	ضد    )ADA("اإلعاقة	ذوي  

	شخص  	من  	ذوي  	اإلعاقة.  	"لذلك  	فأنة  	ينبغي  	علي  	الشركات  
		منذ  	التوقيع  	على  	القانون    ،	واملساكن  	ومباني  	احلكومة  	احمللية  
		املصممة  	خصيصا    		توفير  	وسائل  	الراحة    	  "1990	في  	عام  

	للموظفني  	واجلمهور  	املصاب  	بجميع  	أنواع  	اإلعاقات.  	"تنخرط  
		بشكل  	كامل  	في  	سياق  	هذه  	التطورات.    -‐Ulna	مقابض  	نظام  

	  

عكس هذا القانون مبوجب اتفاقية األمم املتحدة 
	حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.   

 أمتثال كامل لقانون اإلعاقة الذي صدر في فرنسا في 
عام 2005و الذي يسهل الوصول، والتحكم الذاتي 

	واالستقاللية ألي شخص معوق في أي حالة.  
	  
		التصديق  	على  	اتفاقية  	األمم  	املتحدة  	هذة  	من  	قبل    
		وهكذا    .2010		ديسمبر    23	االحتاد  	األوروبي  	في  
	أصبحت  	قضايا  	اإلعاقة  	والستقالليه  	قضية  	عاملية.  
	  

	  EN	  1906		االمتثال  	للمعيار  	األوروبي    
	  ...	اخملصصةالختبارات  	اإلجهاد،  	والقوة،  	التواء،التشوه  
		تقدم  	اجلودة  	و    ULNA	اخلاص  	باملقابض.  	لذا  	مقابض  

	األعتمادية  	املضمونة.  
	  

		دقيقة  	على  	األقل  	عبر  	احلصول  	على  	اختبار    36		مقاومة  	احلريق  	ملدة    
	أجري  	على  	باب  	فاصل  	للحريق  	ملدة  	نصف  	ساعة.  	بالتالي  	ميكن  
		اجتياز  	االختبار  	عندما  	مت  	تركيبها  	على  	الباب    ULNA	ملقابض  

		ساعة.    2/1	الفاصل  	للحريق  	ملدة  

ULNA		هي  	عالمة  	جتارية  	مسجلة  	ملؤسسة    SAMA.		أصل    
	يطلق  	عليه  	"الزند"،  	وتقع  	في  		تشريح    		اسمها  	يأتي  	منمصطلح    

	.دائرة  	نصف  	قطرها،  	في  	مستوي  	الساعد  
	  

ULNA		هي  	موضوع  	براءات  	االختراع  	العاملية  	كونها  	املقبض    
	الوحيد  	في  	العالم  	الذي  	يسمح  	ب:فتح  	الباب  	بالساعد  	أو  
	الكوع،  	وهو  	شئ  	صحي،  	مريح  	وعملي  	عندما  	كان  	تكون  

	اليدان  	مشغولتان  
		مستويات  	تغطي    9		في    		ضبط  	املقبض  	في  	وضع  	األرتخاء    -‐
		درجة،  	لتناسب  	جميع  	األحجام،    130	مجاال  	واسعأ  	من  
		جهد  	و  	زاوية  	دوران  	منخفضتينللبذل  	علي  	املقبض  	مما    -‐

	يجنب  	املستخدم  	أجراء  	الفتح  	الكامل،  	وهو  	شئ  	مناسب  	ألي  
	شخص  	لديه  	صعوبة  	في  	حتريك  	الكتف  	والذراع  	والرسغ  	واليد  

	  ..	أو  	استخدام  	العكازات.  
		استبدال  	املقبض  	في  	نقرة  	واحدة  	باستخدام  	اجملال    -‐	  

	  .ULNA	املغناطيسي  	الناجت  	عن  	جواز  	مرور  
	  
	  

	  		النظافة    –	ب  
		وذلك  	بسبب  	استخدام  	الساعد    ٪100		نظافة    
	أو  	املرفق  	لفتح  	أو  	إغالق  	الباب،  	وبالتالي  	جتنيب  

	اليدين  	من  	جميع  	اجلراثيم  	والبكتيريا  
	والفيروسات  	والفطريات  	املودعة  	من  	قبل  

	مستخدم  	سابق.  
	  

		احلد  	من  	مخاطر  	التلوث  	املنقلة  	من  	االبواب  	لأليدي‐-  	وهي  	مسؤولة  	عن    
		من  	انتشار  	اجلراثيم.    ٪80	حوالي  

	  
		مقاومة  	جلميع  	املنظفات  	واملطهرات  	املستخدمة  	في    

	املستشفيات،  	و  	خاصة  	حمض  	البيروكسي  
	وبيروكسيد  	الهيدروجني.  

	  

		خيار  	إضافي  	حلماية  	مقابضنا  	عن  	طريق    -‐
	الورنيش  	الشفاف،  	مضادا  	امليكروبات  

Ulnabact		وسهل    ،"		عاما    10		مضمون  	ملدة    ،
	  	التنظيف".  	سهل  	التنظيف  	التي  	بأستخدام  

	  	منظف  	كحولي  	او  	بخار.  

	يترتب  	على  	ذلك  	انخفاض  	في  	استخدام  	املذيبات  
	الكحولية  	املسببة  	للحساسية  	التي،  	بحكم  	األمر  

		و  	جتفف  	االيدي  	ومتتص  	الكحول  	في    	الواقع،  	مكلفة  
	  	اجلسم.  

	ج- الهندسة االنسانية   
	األولية 9 وضعيات   ULNA يقدم

للمقابض تغطي مجموعة من حوالي 
130 °؛ الوضعيات املنخفضة 

محفوظة لألطفال، وكذلك لالشخاص 
في الكراسي املتحركة، الوضعيات 

	املتوسطة لعموم املوظفني ، الوضعيات  
 في املنشأت الرياضية. ميكن تثبيت مقبض فيالعليا 
لألشخاص طويلي القامة، وخاصة موضع علوي من 
جانب الباب، في حني يتم تثبيت نظيرتها في وضع 

	منخفض على اجلانب املقابل.   
	  

	الثالثي Iآلية "  V االولية تسمح بضغط الزنبرك حرف	  ULNA من "
القفل، لتسهيل فتح الباب عن طريق تقليل زاوية الدوران التي ينبغي 

القيام بها. املسار التقليدي االطول ال مكان له، مما يقلل من اجلهد 
	املبذول لتحقيقه.   

		فائدة  	الستخدام  	حلول  	نظام    26	  :	عربي  
	  		موناكو    -‐	  	  SAMA		من    ULNA
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	يترتب  	من  	النقطني  	السابقتني  	انخفاض  	في  
	االضطرابات  	العضلية  	الهيكلية  	عن  	طريق  	احلد  	من  
		عندما    	آالم  	الظهر  	والكلى،  	واإلجازات  	املرضية  

	  200	نعرف  	أن  	افراد  	طاقم  	التمريض  	يقومو  	بنحو  
		إغالق  	باب  	يوميا  	مع  	احلفاظ  	على  	أيدي    /	فتحات  
	احلرة  	ليحمل  	علبة  	وجبة  	أو  	مجلد  	أو  	جهاز  	طبي  

	  	  ...	آخر،  	دون  	أداء  	حركات  	موازنة  

	  		النقش  	برايل    /		التخصيص:  	كود  	اللون    -‐	د  

	  		االولية  	و  	سنسيال  	تأتي  	في  	تسعة  	ألون:    ULNA	حلول  	نظام  

	لتقدمي  	أقصى  	قدر  	من  	التمايز  	طبقا  	للخدمات  	اخملتلفة،  
	علم  	األمراض،  	واألرضيات  	أو  	التعرف  	بشكل  	أفضل  

		فإن  	بعض    ،ULNA	علي  	الغرفه.  	مع  	جواز  	عبور  
		األولية    ULNA	املؤسسات  	تغير  	في  	ثانية  	مقبض  

	اخلاص  	بغرفة  	مريض  	مت  	تشخصية  	بانة  	معدي،  	حتى  	أن  
	يحتاط  	مقدمي  	الرعاية  	اجرائيا  	لهذا  	الغرض  	)األصفر  	هو  

	اللون  	اخلاص  	باخمللفات  	شديدة  	العدوي  	وتخضع  
	للتدمير  	باحلرق(.  

	  

		للمكفوفني،  	خيار  	طريقة  	برايل  	ميكن  	تخصيصة    
		أحرف،  	يتوفر    8	حسب  	املستخدم،  	وتصل  	إلى  
		لدينا.  	و  	هو    ULNA	عند  	الطلب  	على  	مقابض  

	موصي  	بة  	لألشارات  	اخلارجية  	مثال  	"حمام  
	السيدات"  	أو  	"رقم  	الغرفة"  	ولكن  	غير  	مطلوب  

	  	من  	الداخل،  	فان  	الشخص  	يعلم  	اين  	هو.  

	  		وضع  	التشغيل    /	ه‐-  	اشارات  	التعليمات  

	يتم  	تضمني  	اشارة  	ذاتية  	اللصق  	توضح  	رسم  
	املقبض  	مع  	اجملموعة.  	فانها  	تقوم،  	باالشتراك  
	مع  	املقبض،  	بتشكل  	دليل  	مستخدم  	بسيط  

	  	وعاملي،  	من  	خالل  	الرسم  	التخطيطي.  

	  	د‐-  	اجلمهور  	املستهدف  

	  		إحصاءات  	اإلعاقة  	العاملية:    -‐

		من  	السكان  	تعاني  	من  	اعاقة  	خفيفة    ٪18	في  	فرنسا،  	و  
	الى  	اعاقة  	شديدة  	و  	ما  	يتضمن  	حاالت  	االعتماد  	علي  

	اخرين  	أو  	التبعية،12  	مليون  	شخص  	تقريبا.  
		مليون    75		أو    ،٪15		في  	أوروبا  	هذا  	الرقم  	هو    -‐

	شخص  	معاقا.  
	  

		هذا  	الرقم    		على  	الصعيد  	العاملي،  	تقدر  	األمم  	املتحدة    -‐
		مليون  	معاقا    740		من  	سكان  	العالم،  	أو    ٪10	بنسبة  
		فان  	اكثر  	من    ،75	ومعتمدا  	علي  	غيرهم.  	بعد  	سن  	ال  
		افراد  	مصاب  	باعاقة  	أو  	أكثر.  	مع  	األخذ    3	فرد  	في  	كل  

	بعني  	االعتبار  	شيخوخة  	السكان،  	هذة  	األرقام  	في  
	تزايد  	مستمر.  

	  

	  		مجاالت  	التطبيق    -‐	ذ  

		حلولها  	على  	حد    ULNA		و  	تقدم  	نظم  	مقابض    -‐
	سواء  	في  	القطاع  	اخلاص  	والعام؛  	فلهذا  	الغرض،  

	لدينا  	وصفا  	ملناقصة  	تتم  	حسب  	الطلب.  
		املستشفيات  	واملستوصفات  	ودور  	العجزة    -‐

	ومراكز  	اعادة  	التأهيل  	واملعيادات  	الطبية  	وعيادات  
		األسنان.    

		العامة  	ومعامل  	التكنولوجيا    	‐-الصناعات  
	الفائقة  	وقاعات  	البحث  	والتطوير  	و  	الغرف  

	البيضاء،  
		املدارس  	ورياض  	األطفال،    -‐

	  
	  

		الصناعات  	الغذائية،  	مصانع    -‐
	التعليب،  	واملطاعم،  

		املقاهي  	والفنادق  	واملطاعم    -‐
		غرف  	خلع  	املالبس  	ودورات    -‐
	املياه  	واملطارات،  	ومحطات  

	القطارات  	ومحطات  
	الغاز  	واجملاالت  

	اخلدمية  	علي  	الطريق  
	السريع،  	ودور  
		السينما،  	وحمامات  	السباحة    

	والصاالت  	الرياضية،اختصارا  	كل  
	املباني  	العامة  	التي  	تستقبل  	عموم  

	التي  	تستقبل  	عموم  
	اجلمهور.  
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	  		العاملي"    ULNA"	ر‐-  	تصميم  	عاملي  

	  SAMA	حصريا  	حامل  	القوالب  	واألدوات،  	تقوم  
	بتصنيع  	و  	تسويق  	في  	العديد  	من  	البلدان  	نظام  

		املقدم  	خلدمات  	ميكن  	احلصول  	عليها  	مع    ULNA
	احملافظة  	علي  	اخلطط  	البيئية  	واالقتصادية  	ألكبر  	عدد  

	من  	املستخدمني.  
	هذة  	املقابض  	بسيطة  	االستخدام  	وبديهية  	و  	تعزز  	تنوع  
	االستخدام  	و  	ال  	تتطلب  	سوي  	مستوى  	منخفض  	من  
	اجلهد  	البدني  	لتحقيقه.  	فهي  	جزء  	من  	نهجنا  	من  
	"التصميم  	العاملي"،  	وهذا  	يعني  	خط  	منتجات  

	مصممة  	لالتي:  
		عموم  	اجلمهور،  	قادر  	أو  	غير  	قادر،  	من  	الطفولة  	إلى    -‐

	سن  	الثالثة  	عبورا  	مبرحلة  	البلوغ،  	التصميم  	العام  
		أي  	نوع  	من  	االبواب،  	مبا  	في  	ذلك  	األبواب    -‐

	الزجاجية،  	ال  	تتطلب  	تغيير  	القفل  	أو  	تغيرا  	آخر  	من  
	التثبيتات  

		أي  	بيئة،  	اجملال  	العام  	أو  	اخلاص،  	واملهنية  	والصناعية    -‐
	والعسكرية،  	وحتى  	في  	الفن  	املعاصر،  

		أي  	بلد.    -‐
	  

	  		نهج  	التنمية  	املستدامة  	و  	املسئولية  	البيئية    -‐	ز  

		بالعديد  	من  	اجلوائز    ULNA	متت  	مكافئة  
	يورو  	نظيف:  	معرض  	حلول  	النظافة  
	جائزة  	جوهانوس  	للصحة  	و  	التصميم  
	البناء  	بطريقة  	مختلفة:  	جائزة  	اإلبداع  

CIC:		متسابقني  	في  	النهائيات  	من  	ما  	يقرب    10		من  	بني    
	شركة  	مبتكرة  	مت  	اختيارها  	في  	مسابقة  	"ابتكر  400		من    

	"في  	عالم  	متحرك  
	  

	  	املسؤولية  	االجتماعية  	للشركات  
		وتدوير  	نفايات  	منتجات  	نظافة    	دورة  	حياة  	املنتج  

	  	االيدي  	الغير  	أستهالكية  	متت  	دراسة  	اجلودة  	وكمية  
		جلميع  	املنتجات    	املواد  	االزمة  

	  

	  		و  	ملحقاتة)    ULNA		كيف  	و  	ملاذا  	اختار  	مقبض    -‐	س  
		قائمة  	طويلة  	من  	املزايا  	القابلة  	للتطبيق،  	ما  	ال    ULNA	يقدم  	نظام  

		التي  	ال  	تقدم  	بنفس    		املنافسة    		كبري  	املاركات  	األملانية  	األصلية    	تقدمها  
	السعر،  	إن  	لم  	يكن  	أكثر،  	سوي  	أنابيب  	من  	الصلب  	غير  	القابل  	للصدأ  
		وبالتالي  	تأخذ  	وضعية    ،	اجلوفاء  	املوسعة،  	وتنتهي  	بكسر  	القفل  	الثالثي  

	ثم.  	االستخدام  	من  	أشهر  	بضعة  	بعد  	الرابعة  	الساعة  	باجتاة  	مائلة  		يأتي    
	ان  	قبل  	السحب  	خالل  	املبذولة  	القوي  	بسبب  	الريدة‐-املتصلة  	تشوه  
	املقبض  	تغير  	ينبغي  	ال  	عندها  	و.  	بالباب  	الوحيد  	مثبتها  	من  	متاما  	تنفصل  

	الترباس  	ايضا  	لكن  	حسب  	و  .
	  	  

	  
		من ثالثة خطوط منتجات:    ULNA تتكون

	S" أو "I(ترتبط كل مهم بأليتها "  ("
	  

	االولية من مادة البولي بروبيلني، و لة   ULNA مجموعة -‐
	اثنني من اإلعدادات:  

		درجة    130		اوضاع  	مقابض  	علي  	نطاق    9
		وآالم  	الظهر،    	مسارا  	قصير  	جدا،  	ويحد  	من  	اجلهد  	البدني  

	واالضطرابات  	العظمية  	العضلية  
مريح ويحافظ  على األيدي حرة في نقل  *

	أي معدات بسهولة  
	مجموعة الزند SENSIAL البولي بروبلني الغير   	  	  -‐	  	  	    

	قابل للتعديل:    
		االولية  	عدي  	التعديل    ULNA	نفس  	املزايا  	كالتي  	في  

	ميزة  	السعر  	االقتصادي  
	  	  
		الذهبية  	فقط    ULNA		الفضية  	)أو    ULNA	مجموعة  
	في  	حال  	الطلب( من أاللومنيوم  	غير  	القابل  	للتعديل:  
		االولية  	عدي  	التعديل    ULNA	نفس  	املزايا  	كالتي  	في  
	غير  	مقاومة  	للمنظفات  	واملطهرات  	إال  	في  	حال  	كونها  

	  InaBact		InaBactمحمية  	بالورنيش    
	تصميم  	أنيق،  	و  	معاصر  	لالستخدام  	في  	اي  	مكان  	بشكل  

	جمالي  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	   		لوحات  	مجموعة    ULNA	  

	مع  	اللصق  	ذاتية  	للصدء  	قابل  	الغير  7		مختلفة  	احجام    
	إلخفاء  	التجديد  	في  	أساسا  	وتستخدم،  	الدول  	حسب  
	سبق  	التي  	الثقوب  	عالمات  		حدوثها    /		التقليمات  	أو    
	السابقة  .

	  
	  

	اخلالصة  	  
ULNA	   عدوى  	من  	واحلد،  	البابي  	التلوث  	على  	للقضاء  	عاملية  	استجابة  	الواقع  	في  	هي 	  

السن  	كبار  	من  	السكان  	عدد  	تزايد  	مع  	التكيف  	على  	والقدرة  	الراحة  	وتوفير  	املستشفيات 	  
السارس  	أو  	اخلنازير،  	الطيور  	انفلونزا  	من  	كبير  	اندالع  	تنتظروا  	ال.  	اخلاصة  	االحتياجات  	وذوي 	  
	واألمعاء  	املعدة  	التهاب  	أو  	السنوية  	البرد  	نزالت  	أو،  	إيبوال  	فيروس  	أو  	بتغير  	تقوموا  	حتي   	  

الزند  	بنظام  	ابوابكم  	تزينوا  	و  	رجعي  	باثر  	بكم  	اخلاصة  	الباب  	مقابض .	  
	في  	شامل  	حل  	اختاروا  26		في،  	مؤسستكم  	إلى  	قيمة  	تضيف  	أن  	شأنها  	من  	التي  	املزايا  	من    
	واملوظفني  	والعمالء،  	للمرضي  	احتراما  	تظهر  	حني  .
	  

		فائدة  	الستخدام  	حلول  	نظام    26	  :	عربي  
	  		موناكو    -‐	  	  SAMA		من    ULNA

	  23	  11	  30	  93	  377	  00		فاكس:    SAMA	  :	  00377933039	  	  	  	  	  	  	  	  		موناكو  	تليفون    SAMA-‐ULNA	  -‐	  12	  Quai	  Antoine	  1er	  -‐	  98000	  Monaco		عربي:    
www.samamonaco.com	  -‐	  www.ulna.fr	  -‐	  info@samamonaco.com	  
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