
  

Projekt koncepcyjny stołu do pielęgnacji niemowląt
następcy SPN-01.



  

Rozpoznanie potrzeb użytkownika

 ”...To co usłyszysz - zapomnisz
     To co zobaczysz - zapamiętasz
    To co sam doświadczysz- zrozumiesz.”

Rozpoznanie potrzeb użytkownika.



  

Ogólne założenia projektowe stołu do pielęgnacji niemowląt
następcy SPN-01.

Stół do pielęgnacji noworodków, przeznaczony jest do przeprowadzania wszelkiego rodzaju zabiegów pielęgnacyjnych, 
medycznych i badań ogólnych, w placówkach służby zdrowia (oddziałach położniczych i noworodkowych),                      
jak i gabinetach pediatrycznych.

Pacjenci to dzieci.
 
Potencjalni klienci to zarówno placówki  publicznej służby zdrowia, jak i prywatne gabinety.

Kobiety stanowią większość w zawodach medycznych, dlatego ergonomia oraz stylistyka projektowanego produktu 
powinna to uwzględniać.

Personel medyczny  z racji wykonywanego zawodu to ludzie  wiedzący w jaki sposób praca wpływa na nasze zdrowie.

Projekt powinien charakteryzować się troską o zapewnienie ergonomii użytkowników urządzenia.

Priorytetem w wyborze środków stylistycznych jest prostota wynikająca z funkcjonalności wyrobu. Celem jest 
podkreślenie/wzmocnienie marki STOLTER – jako firmy dbającej o użytkownika i pacjenta, poprzez świadome 
użycie dizajnu.

Oferowana kolorystyka wyrobów powinna współgrać z  oryginalnością stylistyki, ale nie ograniczać możliwości 
dopasowania do współczesnych wnętrz gabinetów pediatrycznych.

Budowa stołu do badań powinna umożliwiać łatwe mycie i dezynfekcję.



  

Rozwiązania oferowane na rynku.



  

Rozwiązania oferowane na rynku  



  

Rozwiązania oferowane na rynku  



  

Rozwiązania oferowane na rynku  



  

Oferowane na rynku rozwiązania  
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Rozwiązania oferowane na rynku  



  

Rozwiązania oferowane na rynku  



  

Jak możemy sprawić, żeby gabinety lekarzy pediatrów stały się przyjazne dla pacjentów,
jak i ich rodziców (?). 
Stylistyka wyrobu musi stwarzać poczucie bezpieczeństwa zarówno u  rodziców,
jak i badanego dziecka.

Co możemy zrobić, aby wizyta u pediatry była sympatyczna (?)
Kształt i kolorystyka powinna wzbudzać pozytywne emocje.

Stół do pielęgnacji  może być początkiem serii wyrobów ( mebli ) stanowiących pełne 
wyposażenie gabinetów pediatrycznych, aby mali pacjenci czuli się bezpieczni.                
Przyjemna, przyjazna atmosfera miejsca  będzie odwracać uwagę małego pacjenta                    
od nieprzyjemnych zabiegów (zastrzyki, szczepienia, pobieranie krwi).

Współczesne trendy wskazują na oferowanie kompleksowych rozwiązań . Oferowanie projektu 
pomieszczenia wraz z wyposażeniem.



  

Poszukiwanie rozwiązań.
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Proponowane rozwiązanie.



  

Proponowane rozwiązanie  
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Dziękuję za uwagę

Jerzy Wójcik WÓJCIK DESIGN

ul. Klonowa 6, 34-300 Żywiec

jerzy@wojcikdesign.pl

www.wojcikdesign.pl

http://www.wojcikdesign.pl/
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