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RT tuotetieto
RT CAD/BIM

LEIKKAUSSALI  OT-CELLA

Käyttökohteet
Sairaalat sekä julkiselle että yksityiselle sek-
torille, missä tarvitaan potilaiden hoidossa 
kirurgisia toimenpiteitä.

Suunnittelu
Arkkitehti- ja suunnittelutoimistot voivat 
suunnitella salin koon tilan antamien eh-
tojen mukaan. Moduulirakenteinen ra-
kentamistapa mahdollistaa muuntelun ja 
pilareiden kierron.  Hermetel Oy:n asian-
tuntemus on käytettävissä jo suunnittelun 
alkuvaiheessa.

Standardit ja tiiveys
Uusi modulaarinen puhdastilaelement-
tijärjestelmämme täyttää standardin EN 
14509 asettamat vaatimukset itsekantaville 
sandwich-elementeille. Tiiviistä rakentees-
ta ei irtoa partikkeleita sisäilmaan, joten 
puhdastilaelementtiemme avulla voidaan 
rakentaa standardin ISO 14644-1 ja TC156 
WG18:ssa työn alla olevan uuden leikkaus-
salistandardin mukaisia puhdastiloja.

ERISTYSTILA ISORO

Käyttökohteet 
Sairaalat sekä julkiselle että yksityiselle sek-
torille, missä tarvitaan potilaille eristystiloja 
heikentyneen vastustuskyvyn, erikoishoi-
don tarpeen tai infektio tartuntavaaran 
johdosta.

Suunnittelu
Arkkitehti- ja suunnittelutoimistot voi-
vat suunnitella eristystilat rakennuttajan 
tilan tarpeen mukaan sulkuhuoneineen 
sekä pesutiloineen joko yhteen riviin, tai 
käytävän molemmin puolin. Moduulijär-
jestelmäelementtiin perustuva puhdasti-
laelementti PT-PU mahdollistaa mittojen 
ja muotojen muuttamisen joka suuntaan. 
Kipsilevyt voidaan asentaa elementin si-
sään tehtaalla, muut pinnoitukset tehdään 
työmaalla.

Standardit ja tiiveys
Eristystiloilla ei ole suoraa standardia, mut-
ta niiden ominaisuuksia on määritelty mm. 
ilmanvaihdon yli- ja/tai alipaineen hallit-
semiseksi. Erityistilan ja sisääntulosulun 
välinen paine-ero n.-10 Pa sekä sulun ja 
ulkokäytävän välinen paine-ero n. -3...-5 Pa 
olisivat sisätilan ilmanvaihtomäärin lisäksi 
määrääviä tekijöitä. Elementtihuoneiden 
välissä oleva tuplaseinä välieristeineen 
täyttää n. 28 dB:n vaatimukset normaalissa 
puhevoimakkuuksissa. E15-palovaatimus 
täytetään kipsilevyjen avulla integroimalla 
niitä elementtien sisä- tai ulkopuolelle.

Eristystila ISORO, Isolation Room

Leikkaussali OT-CELLA on yhteensopiva INOROOM-kokonaissalitoimituksen kanssa. 
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Leikkaussali OT-CELLA (Operating Theat-
re) on uudenlainen tapa rakentaa puhdas-
tilaperiaatteella leikkaussalin seinä- ja kat-
torakenteet, sekä tekniikan tarvitsema tila 
salin viereen. Tekniikkatilan ei tarvitse olla 
salin vieressä samassa kerroksessa ja se voi 
palvella useampaa salia. 
Rakenne perustuu erittäin tiiviiseen puh-
dastila periaatteella tapahtuvaan modu-
laariseen elementtijärjestelmään. Järjestel-
mää täydentävät automaattiset liukuovet, 
tekniikan peittävä ääntä vaimentava ala-
katto ja tarvittaessa alhaalta tai yläraken-
teista tuettu terästukirakenne.

Rakenne 

• Seinä- ja kattoelementit ovat 100 mm:n 
paksuisia puhdastilaelementtejä varus-
tettuna pikalukoilla. 

• Elementtien pinnat pulveripolttomaa-
lattuna antibakteerisella EP/PE8235 
pinnalla, paksuus n. 75 µm. Värisävy 
RAL-värikartan mukaan. Myös normaali 
pulveripolttomaalaus, tai ruostumaton 
teräspinta on mahdollista. 

• Elementit asennetaan profiilisokkelin 
päälle, jota vasten toimitukseen voi sisäl-
tyä antistaattinen pintamatto. Elementit 
ovat valmiiksi maadoitettuja.

• Normaali salin sisäkorkeus on 3000 mm 
ja tiiviin puhdastilarakenteella olevan 
yläkaton korkeus on n. 4000 mm. Tällöin 
vaimentavan alakaton ja tiiviin katon vä-
liin jää tekniikkatila IV-putkille, suodat-
timille, sähköille ja kaasuputkille yms. 
Mittoja on mahdollista muuttaa mikäli 
rakennuskohteen tilan muut rakenteet 
eivät mahdollista vakiomittoja. 

• Tekniikkaelementtien sisällä on valmii-
na sähköt ja pohjat sähköpistorasioita 
ja tietoliikennepistokkeita varten, kaa-
supisteet sekä monitorointielementti, 
jonka sisään voi asentaa TV-monitorin. 
Kaikki elementit ovat samaa järjestelmää 
samoilla pinnoilla. 

• Rakenteen sisällä on käyttövesipisteet ja 
lavuaarivahvikkeet. 

• Tukirakenteet tehdään joko yläripustuk-
sella tai tuenta lattiasta.  

• Vaimentava alakatto ripustettuna ra-
kenteista. Esimerkiksi Ecophon Protec A 
T24 600 x 600 jaolla, jossa valmiina 2 kpl 
huoltoluukkuja. 

• Alakatossa on valmiina myös 12 kpl tai 
n. 4m2/valaisin olevia DALI-ohjattuja 
70-sarjan LED-valaisimia. 

• Mahdolliset reiät tehtynä tekniikalle. 

Lisävarusteet

• Metaflex MF-5 Medicare hermeettiset 
liukuovet automaattisilla toiminnoilla; 
hipaisukytkimet oven molemmin puolin, 
ohjaustutka jossa turva, sekä tarvittaessa 
kaksilasinen laminoitu tai karkaistu ikku-
na. Oven pinta on MDF-levyä RAL 9006. 

• Liukuovet voivat olla myös koko lasisia 
samoilla varusteilla. 

• Hermetel-läpiantokaappi HLAK GMP 
vakiokoolla 600 x 600 x 600 ja kahdella 
ovella, joissa ikkunat ja magneettinen in-
terlock-lukitus. Kaappien sisus RST-levyä 
ja ulkopinnat seinän värisävyyn. Kaap-
peja on saatavilla myös muilla mitoilla ja 
varusteilla.

• Saranalliset käyntiovet henkilökulkuun. 
• Lavuaari putkineen ja elektroninen hana. 
• Pintalattiamatot - normaali tai antistaat-

tinen - eri väreillä. 

• Lyijysuojaus rakenteille. 
• Sähkökeskus ja sisäiset sähkötyöt ja ari-

nat, jotka päättyvät keskukseen. 
• ATK-pisteet. 
• Kaasuasema ja kaasuputket salin sisä-

puolella. 
• Lääkeautomaatit. 
• Muut lisävarusteet ja kalusteet tapaus-

kohtaisesti. 
• Huom. Yhteensopiva INOROOM-koko-

naistoimituksen kanssa. 
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Lisävarusteet

• Hermetel-läpiantokaappi HLAK GMP 
vakiokoolla 600 x 600 x 600 ja kahdel-
la ovella, joissa ikkunat ja ovien välillä 
magneettinen interlock-lukitus. Kaappi-
en sisus RST-levyä ja ulkopinnat seinän 
värisävyyn. Kaappeja on saatavilla myös 
muilla mitoilla ja varusteilla.

• Kaappien varusteina voi olla mm. Hepa-
suodattimet, poistot, hyllyt, valot, liiku-
teltavat tasot yms.

• Törmäyssuojat seiniin. 
• Tarvittaessa elementtien pintaan kipsile-

vyt ja kaakelit.
• Muut lisävarusteet, luukut ja kalusteet 

tapauskohtaisesti.  

Eristystila ISORO (Isolation Room) on uu-
denlainen tapa rakentaa puhdastilaperiaat-
teella eristystilan tiiveyttä vaativat seinä- ja 
kattorakenteet, sulkutilat, sekä pesu- ja 
sosiaalitilat. Rakenne perustuu modulaari-
seen elementtijärjestelmään varusteineen. 
Tilan vaatimat erityisolosuhteet ovat tarkka 
tiiveys, paloturvallisuus luokka EI 15, sekä 
tilojen äänieristys. Ovien kulunvalvonta/
sulutus-järjestelmät Interlock-ohjauksella 
on järjestelmässä huomioitu.

Rakenne 

• Seinä- ja kattoelementit ovat joko 65 
mm:n tai 80 mm:n paksuisia puhdasti-
laelementtejä varustettuna pikalukoilla. 
Elementeissä on eristeenä polyuretaani. 

• Kahden tilan väliset seinät vaativat pak-
summan erikoiselementin jossa on kaksi 
PU-elementtiä ja välissä 50 mm äänieris-
tyskovavillaa.

• Elementtien pinnat ovat pulveripoltto-
maalattuja RAL-värikartan värillä, vakio-
väri RAL9010. 

• Elementit voidaan pinnoittaa erilaisilla 
levyillä ja kaakeleilla. 

• Elementit asennetaan erikoisprofiilin 
päälle, jota vasten voidaan pintamatto 
asentaa nostona profiilia vasten hyllyt-
tömästi elementin jatkeeksi.

• Kattojen kannatukset tehdään tapaus-
kohtaisesti yleensä ylärakenteista riiput-
taen.

• Elementtien sisään voidaan tehdä säh-
körasiapohjat ja suojaputket, sekä ha-
nakulmarasioinnit sähköille, vesille ja 
viemäröinnille. Tarvittaessa muillekin 
tekniikoille tekniikkapaneeleita hyväksi 
käyttäen. 

• Hepa- ja poistosuodattimet upotetaan 
kattorakenteeseen erikoistiivistyksiä 
käyttäen. Poistot voivat olla myös ele-
menteissä. 

• Valaistus tehdään käyttämällä valmiita 
puhdastilavalaisimia, jotka ovat tiiviitä ja 
upotetaan kattorakenteeseen. 

• Toinen mahdollisuus on käyttää erillistä 
Hermetel tiivislasia katossa, jonka päälle 
voidaan laittaa tavallinen valaisin. Huol-
to tapahtuu tällöin yläpuolelta.

• Ovet Hermetel Oy:n puhdastilan ovia. 
Ovissa voi olla ikkunat ja sälekaihtimet.

• Erilaiset lukitusmahdollisuudet ja Inter-
lock-ohjausket oviin suunnitelmien mu-
kaan.

• Automaattiset Metaflex MF-5 Medicare 
-liukovet potilaskäytävän oviin aina 100 
mm:n välein. Liukuovia saa myös täysla-
sisena samoilla varusteilla. Paloluokka EI 
15. 

• Seinäikkunat on integroitu suoraan sei-
nän paksuuden mukaan kaksilasisina 
turvalaseina ja palolaseina EI 15. Ikku-
noiden ja seinän välille ei synny uloket-
ta. Paketti on tiivis ja helppo puhdistaa. 
Ikkunan sisään saa tarvittaessa ulkopuo-
lelta ohjauksen sälekaihtimille. 
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VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Hermetel Oy
PL 29 (Ollostentie 46)
16301 ORIMATTILA
Puhelin 03 887 470
myynti@hermetel.com
www.hermetel.com

Suunnittelutietojen lähtökohdat:

Lähtökohtana on joko uudisrakennuksen 
lay-oyt-pohjakuvat tai vanhan rakennuk-
sen saneerausalueen muutos-lay-out-ku-
vat. Lisäksi tarvitaan keskustelu varuste-
tasosta eli  mitä tilaan tullaan laittamaan 
lakisääteisen varustuksen lisäksi. 

Suunnittelua varten tarvitaan:
• LVIS-suunnitelmat 
• Oviohjaus ja -mallit 
• Mahdollisesti lattian tai välikaton lujuu-

det
• Erilaiset lattiamatot
• Arkkitehdin- ja/tai suunnittelutoimisto-

jen tekemät valmissuunnitelmat

Hermetelin toimesta on myös saatavissa 
salien suunnittelua. Jokaisessa tapaukses-
sa Hermetel Oy:n suunnittelija tekee mo-
dulaariin soveltuvan sijoittelun muuntaen 
suunnitelmat järjestelmän elementeiksi.

Eristystilaelementti 

Ikkunaliitos

Oviliitos Seinä- ja kattoliitokset


