SIKRING - SELVSKADE, VOLD OG SELVMORDSFORSØG

SELVMORDSSIKRING

NEDBRINGELSE AF SELVSKADE, VOLD OG SELVMORDSFORSØG

Selvmord er den hyppigste dødsårsag for de 3.700 fængslede i Danmark. Den først dag i
fængslet er risikoen størst, herefter mindskes risikoen markant. Størstedelen af selvmord
blandt indsatte i Danmark sker ved hængning.
Fra 2005 til 2013 har der i gennemsnit været begået to selvmord blandt psykiatriske
patienter om måneden under en indlæggelse eller på dagen for udskrivningen.
I 2014 blev der indberettet 168 selvmord og 68 selvmordsforsøg i psykiatrien.
I denne brochurer præsenterer vi en række produkter, der alle er udviklet med det formål at
nedbringe antallet af hændelser omkring selvmordsforsøg, selvskade og vold mod personale.
En stigende udfordring med store menneskelige og økonomiske konsekvenser.

Den unikke selvmordssikrede gardinløsning giver mulighed for mere sikre og normaliserede
forhold for psykiatriske patienter, hvilket ofte betyder hurtigere healing og forbedring af
deres tilstand.
Gardinstangen har et unikt profildesign uden kanter og
monteringen med sikkerhedsskruer gør det umulig at få
den ned, eller fastgøre noget i den.
Gardiner sættes på profilen med specialdesignede
hægter, der udmærker sig ved at løsne sig ved påvirkning
af vægt.
Én krog løsner sig ved maksimalt 1,5 kg. belastning og
et gardin med 20 kroge ved maksimalt 16,7 kg. træk.
Den belastning der skal til for at flå gardinet ned
sikrer dels, at man ikke kan hænge sig i gardinet og dels,
at personalet nemt kan opsætte gardinet – helt uden
omkostninger til eksterne håndværkere/montører.

Medarbejderne nyder yderligere godt af, at der med
løsningen ikke indgår løsdele, der kan ødelægges eller
bruges til at udøve selvskade eller bruges som våben.
Løsningen er designet, udviklet og produceret i Sverige
af James & Thedin AB og leveres i tre versioner: en vægmonteret, en loftmonteret og en badeværelsesstang
med 90 graders bøjning.

•

•

•
•

Gardinstangen består af tre dele: stang, kroge og
endestop og er uden løsdele.
Gardinstangen er testet af SP, Technical Research
Institute of Sweden.
Leveres i hvid. Andre farver kan leveres efter aftale.
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ALTID
GRATIS
OPMÅLING

•

Monteringsinstruktionerne skal følges for at sikkerhedsstesten fra SP, Technical Research Institute of
Sweden kan garanteres.
Produktet er patentanmeldt (ansøgt) af PRV, den
svenske patentmyndighed.

Unik
gardinløsning
Løsningen er også
udviklet til vægmontering.

Det patenterede profil design
med krog (vist uden endestop).
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Badeværelsesmiljø
Den selvmordssikrede toiletpapirholder og hylde er udviklet i samarbejde med
Region Hovedstadens Psykiatri i Danmark. Produkterne bliver brugt på flere
psykiatriske hospitaler og behandlingssteder i Skandinavien og England.

Toiletpapirholder
Hylde
og krus

•

•
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Hylde, toiletrulleholder og krus er designet således,
at man ikke kan gøre skade på sig selv eller andre.
Der er ingen skarpe kanter og materialet er flexibelt.
Du kan også vælge, at bruge hylden i badet til
shampoo og sæbe.

•
•
•

Materialet er hygiejnisk og tåler rengøring.
Hylden monteres med sikkerhedsskruer og kan
holde til 7 kg. lodret træk og 11 kg ved stresstest.
Designet og produceret i Sverige.
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Badeforhæng

Brudsikre og ridsefaste

spejle

Holdbare og sikre spejle til psykiatriske hospitaler,
arresthuse, bosteder og behandlingssteder.

Den selvmordssikrede gardinstang til badeforhæng, er
baseret på samme unikke og patentanmeldte profilskinne,
der anvendes til loft og vægmontering.
Skinnen har en 90 graders bøjning og gør det dermed muligt
at anvende badeforhæng uden risiko for selvmord eller
selvskade.
Løsningen anvender de unikke kroge, der løsner et gardin
med 20 kroge ved maksimalt 16,7 kg. lodret træk.
Brugen øger sikkerheden for personalet, da det begrænser
området, hvor der er vådt og glat på gulvet, hviket ellers kan
være en stor udfordring, når patienter skal håndteres.
Derved er det muligt at skabe normaliserede forhold på stuer
og bosteder, hvor det ellers kan være en begrænsning i
forhold til sikkerheden for patient og personale.

Arkisafe tilbyder en serie af brudsikre og ridsefaste spejle, der er lavet af
polycarbonat og højtrykslaminat.
Spejlene tilbydes i flere forskellige former og størrelser. De leveres både
med og uden den selvmordssikrede krog og derudover tilbydes løsninger,
hvor en baderumshylde er monteret på spejlet.
Farverne er hvid, birk og valnød. Specialfarver kan leveres efter ønske.
Monteringsinstruktionerne skal følges for at sikkerhedstesten fra SP,
Technical Research Institute of Sweden kan garanteres.
Designet er beskyttet af OHIM.

Gardinstangen til badeforhæng er baseret på samme
unikke selvmordssikrede profildesign som den vægog loftmonterede, og anvender samme kroge, der let
monteres af personalet.
•
•
•
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Brudsikker og ridsefast.
Designet så den ikke kan bruges til selvskade eller
gøre skade på andre.
Ingen ligaturpunkter.

•
•
•
•

Ingen skarpe kanter.
Hygiejnisk og tåler rengøring.
Udviklet, designet og producere i Sverige.
Monteres med sikkerhedsskruer.
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“Med afsæt i epidemiologien kan man konstatere, at
hængning – typisk på patientstuen eller i badeværelset
– er den hyppigst forekommende metode, som
patienter anvender til selvmord eller selvmordsforsøg.”

Selvmordssikret

krog

Kilde: Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Hos Arkisafe går vi op i sikkerhed uden at gå på kompromis med normalisering på
patientstuerne. Vores selvmordssikrede krog har ingen skarpe kanter eller løse dele.
Krogene produceres i forskellige farver og kan leveres monteret på en højtrykslaminatplade
med 2, 3 eller 5 kroge som standard. Pladen kan bestilles i hvilken som helst længde.
•
•
•
•
•
•
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Krogen udløses ved 9 kg. lodret træk.
Ingen skarpe kanter eller løse dele.
Krogen kan ikke ødelægges og bruges som våben.
Holdbar og stresstestet til over 1000 træk.
Hygiejnisk og kan tåle rengøringsmidler.
Udviklet, designet og produceret i Sverige.

•
•

•

Farver: Hvid, grå, sort, rød og grøn. Kan bestilles i
andre farver efter ønske.
Monteringsinstruktionerne skal følges for at sikkerhedstesten fra SP, Technical Research Institute of
Sweden kan garanteres.
Patent 1150866-0 by PRV, The Swedish Pantent and
Registration Office.
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“De fleste forsøger selvmord ved spring fra
højder, mens de fleste dødsfald sker ved at
patienterne hænger sig”
Kilde: Selvmod & selvmordsforsøg - en skade, Patienterstatningen

Bestik, kopper og
tallerkner
Unik kollektion af selvmords- og selvskadesikret service
Serien er designet og udviklet af den Svenske Kriminalforsorg og er bredt anvendt indenfor
kriminalforsorgen og psykiatrien i Sverige.
Produkterne er bæredygtige, hygiejniske, modstandsdygtige og tåler maskinopvask.
Designet er gennemtænkt med målet om at skabe en normaliseret hverdag og samtidig
skabe tryghed.

•
•
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KrimProd er medlem af Normpack og alle produkterne opfylder Normpack standard.
Alle produkter i denne serie er specifikt testet og har
dokumentation for overholdelse af regulativerne
(EG) nr 10/2011, regulativ (EG) nr 1935/2004

•

De er produceret i henhold til regulativerne om god
produktionsskik (EG) nr 2023/2006, artikel 3 i (EG)
1935/2004.
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ROKU Chair
Vi har tilføjet
et udvalg af specialdesignede møbler og tilbehør til
psykiatrien fra det Skandinaviske firma Teal and Pineapple og
puder, tæpper og sækkestole fra Protak. Alt sammen produkter
der kan indgå i en samlet løsning fra Arkisafe.

MØBLER

FUNKTION & DESIGN

KEY FEATURES
Cruciform shape creates barrier
between service users, reducing
conflict and making it difficult to
pass contraband
Clearly defined service user areas to
further reduce conflict

OPTIONS
Hygienic stain resistant wipe-clean
surfaces

Available in a variety of table top
colours (depending on quantity)

ROKU STOL & BORD

Strength and stability tested to
exceed BS EN15372:2008 level 3 (severe
non-domestic use). Passed at 20,000 –
test was stopped at 324,000 cycles

Base weighted to at least 70kg to
make it difficult to tip over or throw

RYNO STOL & BORD

Can be weighted up to 100kg

o

A. Ryno table
Code: RYN12R
1250 D | 750 H (mm)

PAGE 57

For prices see page 14 of the price list

Extra Challenging
Dining Tables

Modifications / Express Delivery
Lounge Cabinets

Sofas

Chairs

Occasional Tables

Dining Chairs

Beds & Mattresses

Bedroom Cabinets

Fabrics & Curtaining

Index

BACK

NEXT

PROTAK SÆKKESTOL
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VELKOMMEN
Arkisafe er en del af Arkitex, der gennem mere end 30 år har leveret gardiner og solafskærmning til
både det offentlige og private erhvervsmarked. Vi tilbyder alt indenfor nyanskaffelser af gardiner, rulle-,
lamel- og plisségardiner, persienner samt mørklægning , sol- og sikkerhedsfilm. Hertil også løsninger til
udvendig solafskærmning som bl.a. markiser og screens samt vask, vedligehold og service.
Vores medarbejdere er alle erfarne fagfolk med en bred vifte af kompetencer, som betyder, at vi er i
stand til at løse store og komplekse opgaver, som stiller krav til fagligheden, logistik og ressourcer.
Vi har dagligt glæden ved at arbejde med mange kunder indenfor psykiatrien og har under navnet
Arkisafe tilføjet en unik række af produkter, der alle har til formål at nedbringe antallet af hændelser
omkring selvmordsforsøg, selvskade og vold mod personale.
Produkterne er alle designet, udviklet og produceret af den svenske designvirksomhed James & Thedin,
der har specialiseret sig i design og produktion af unikke selvmordssikrede produkter.
Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 44971188 for yderligere information, uforpligtende
møde eller tilbud.
Se flere af vores løsninger på www.arkisafe.dk og www.arkitex.dk.
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DIN TOTALLEVERANDØR

Indvendig solafskærmning

Udvendig solafskærmning

Sol- og sikkerhedsfilm

Gardiner

For at skabe de bedst mulige arbejdsforhold på arbejdspladsen er det afgørende, at du ikke generes af lyset
gennem vinduerne.

Markiser, screens, pergolaer, faste aluminiums facader,
udvendige persienner, mulighederne er mange og
Arkitex er eksperter i at give dig den rette rådgivning og
løsning.

Mange moderne kontorlandskaber er udfordret af sollys
og varme grundet de ofte store vinduespartier. Det
kan være til stor gene og have negativ påvirkning af
arbejdsmiljøet.

Udvendig solafskærmning er den optimale løsning til
varmereduktion i rum og mulighederne for motorisering
med indbygget intelligens og samkøring med nuværende
cts systemer er mangfoldige.

Med solfilm er det muligt at skærme for solens stråler,
holde varme ude og sikre et godt arbejdsklima uden det
går ud over udsigten.

Gardiner i alverdens farver, mønstre og designs. Arkitex
samarbejder med en bred vifte af leverandører, således
at vi sikrer det største udvalg af gardinstoffer, både når
det gælder ensfarvet, mønstret eller flammehæmmende
stof.

Arkitex rådgiver gerne i valg af indvendig solafskærmning
- der er mange muligheder og det er vigtigt, at få drøftet og
overvejet, præcist hvilke udfordringer, behov og visuelle
hensyn der er, når den rigtige løsning skal vælges.

Uanset om behovet er en markise til terrassen, eller
facade på en erhvervsbygning, så råder Arkitex over
kompetencerne og produkterne, som giver dig den helt
rigtige løsning.

ERFARING
Arkitex har stor erfaring indenfor sundhedssektoren
og kender til alle de krav der stilles til vaskbarhed,
brændsikkerhed, mærkning og ikke mindst
sikkerhedskrav.
Vi skræddersyer alle former for sengafskærmningsløsninger, gardiner og badeforhæng.
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Sikkerhedsfilm anvendes for at sikre mod farlige glasstykker ved smadrede ruder.

Vi har en stor erfaring med at levere løsninger der opfyder
de mange krav der stilles til vaskbarhed, brandsikkerhed,
mærkning og ikke mindst sikkerhedskrav, der bl.a. er
gældende i sundhedssektoren.
Vi skræddersyer alle former for sengeafskærmningsløsninger, gardiner og badeforhæng, uanset om det er til
hospitaler, hoteller eller små og store virksomheder.

KLIMA & ENERGI

VASK

KUNDESERVICE

Spar på energien med en af vores mange klima- og
energivenlige løsninger. Vi har et bredt udvalg af både
persienner, plissér og screens som alle er med til at
reducere varmeforbrug og sikre et bedre indeklima.

Arkitex har eget vaskeri, hvor vi vasker, reparerer og
stryger gardiner. I bestemmer selv, om vi nedtager,
henter og hænger op igen, eller om I selv vil aflevere
jeres gardiner til os.
I forbindelse med vask eller ved nykøb råder vi over
professionelt udstyr til mærkning af gardiner. Det
betyder, at I fremadrettet sparer ressourcer og tid på
opmærkning, når jeres gardiner skal vaskes, for I ved
lige præcis i hvilket lokale de hører til.

Hos vores kundeserviceteam får du altid klar besked om
din ordre, leveringstid og faktura.
Hos os er det dig, der er i centrum.

R I N G 44 97 11 8 8 - W W W . A R K I S A F E . D K I 2 1

TEKNISKE
SPECIFIKATIONER & VARENUMRE
GARDINSTANG OG TILBEHØR:
Produkt
Gardinstang, loft
Gardinstang, væg
Gardinstang, baderum
Endestop, loft
Endestop, væg
Gardinkrog, hul - 10 stk.
Gardinkrog, med clip - 10 stk.
Gardinkrog, med krog - 10 stk.
Gardinkrog, hul - 200 stk.
Gardinkrog, med clip - 200 stk.
Gardinkrog, med krog - 200 stk.
Stop til baderum/hjørne

Art. Nr.
Dimensioner
JT-250
100 cm
JT-251
100 cm
JT-252
110 x 110 cm
JT-253
70x26x20
JT-254
95x36x20
JT-255
15x31x10
JT-256
15x40x10
JT-257
15x40x10
JT-258
15x31x10
JT-259
15x40x10
JT-260
15x40x10
JT-261		

BADERUM
Produkt
Toiletpapir holder
Baderumshylde
Baderumshylde med 2 glas
Baderumshylde glas, 10 stk.
Baderumshylde kop, 10 stk.

Art. Nr 		
JT-200 		
JT-210 		
JT-220 		
JT-221 		
JT-222 		

SPEJLE
Produkt
Spejl - dråbe, hvid + 1 krog
Spejl - dråbe, birk + 1 krog
Spejl - dråbe, valnød + 1 krog
Spejl - basis, hvid
Spejl - basis, birk
Spejl - basis, valnød
Spejl - basis, hvid + 2 kroge
Spejl - basis, birk + 2 kroge
Spejl - basis, valnød + 2 kroge
Spejl - basis, hvid med hylde
Spejl - basis, hvid med hylde
Spejl - basis, hvid med hylde
Spejl - oval, birk
Spejl - oval, valnød

Art. Nr
JT-400
JT-401
JT-402
JT-410
JT-411
JT-412
JT-420
JT-421
JT-422
JT-430
JT-431
JT-432
JT-441
JT-442
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Dimensioner
490
490
490
1327 x 430 x 30 mm
1327 x 430 x 30 mm
1327 x 430 x 30 mm
1327 x 430 x 30 mm
1327 x 430 x 30 mm
1327 x 430 x 30 mm
1327 x 430 x 30 mm
1327 x 430 x 30 mm
1327 x 430 x 30 mm
1327 x 430 x 30 mm
1327 x 430 x 30 mm

Materiale
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Aluminium

Materiale
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik

KROGE OG TILBEHØR:				
Produkt
Art. nr.
Dimensioner
Materiale
Krog, hvid
JT-100
20x38x60
Plastik
Krog, sort
JT-101
20x38x60
Plastik
Krog, rød
JT-102
20x38x60
Plastik
Krog, grå
JT-103
20x38x60
Plastik
Krog, blå
JT-104
20x38x60
Plastik
Krog, grøn
JT-105
20x38x60
Plastik
Krog, special farve
JT-110
20x38x60
Plastik
Plade med 2 kroge
JT-150
310x90x18
Plastik & laminat
Plade med 3 kroge
JT-151
515x90x18
Plastik & laminat
Plade med 5 kroge
JT-152
940x90x18
Plastik & laminat
Plade, special
JT-160
efter ønske
Plastik & laminat

Väggmotiv på säkerhetsfolie

VÆGKUNST
Produkt
Wall Art, Leafs
Wall Art, Leafs
Wall Art, Insight Leafs
Wall Art, Insight Roses
Wall Art, Insight Asia
Wall Tree, stor
Wall Tree, lille
Wall Tree, stor
Wall Tree, lille
Wall Town

Art. Nr
JT-300
JT-310
JT-320
JT-321
JT-322
JT-330
JT-331
JT-340
JT-341
JT-350

Dimensioner
300x400 mm
200x300 mm
1 m lengths
1 m lengths
1 m lengths
1730 x 1900 mm
850 x 1000 mm
1730 x 1900 mm
850 x 1000 mm
1500 x 1500 mm

Materiale
Polycarbonat
Polycarbonat
Vinyl
Vinyl
Vinyl
Vinyl eller sikkerhedsvinyl
Vinyl eller sikkerhedsvinyl
Stencil
Stencil
Stencil

Bilderna är printade på en säkerhetsfolie, en nyutvecklad produkt, som uppfyller extra höga
krav på säkerhet, resistens och slitstyrka. De kan monteras direkt på vägg oavsett ytmaterial.
Säkerhetsfolien går inte att riva av i större stycken utan smulas sönder vid alla försök att avlägsna den.
Motiven kan användas i familjerum, mötesrum, häktesceller, korridorer och allmän miljö inom
kriminalvård och psykiatri. Motiven är dessutom utformade så att effekten av åverkan försvinner i motivet då det är utformat så att kanterna redan från början är ”naggade” på.
Storlek ca 50x70 cm men kan beställas enligt egna önskemål.

AFFALDSPOSER & SANITETSPOSER
Produkt
Affaldspose beslag
Beslag til stålkurv
Affaldspose, 100 stk.
Affaldspose, 1.000 stk.
Affaldspose, 10.000 stk.
Affaldspose, 100 stk., stor plade
Affaldspose, 1.000 stk., stor plade
Sanitetspose, 100 stk., stor plade
Sanitetspose, 1.000 stk., stor plade
Sanitetspose, 10.000 stk., stor plade

Bilderna är kontemplativa, positiva och öppna för vidare tankar. Vår avsikt är att skapa bilder
som varken är tydligt föreställande, triggande eller provocerande och tar hänsyn till religiösa
och kulturella aspekter. Samtliga motiv är skapade av mönsterformgivaren Sara Gullman.

Art. Nr 		
JT-230		
JT-235		
JT-240		
JT-241		
JT-242		
JT-243		
JT-244		
JT-246		
JT-247		
JT-248		

Materiale
Plastik
Plastik
Papir
Papir
Papir
Papir
Papir
Papir
Papir
Papir

James & Thedin
Nordhemsgatan 40

413 06 Göteborg

0733-502024

www.jamesandthedin.se

info@jamesandthedin.se

R I N G 44 97 11 8 8 - W W W . A R K I S A F E . D K I 2 3

MØBLER
Produkt
Ryno stol
Ryno stol, polstret ryg
Ryno stol, polstret sæde
Ryno stol, polstret ryg og sæde
Sovie Flare seng
ALS seng , Carlant High Secure Bed
ALS sebg, Carlant
Roku standard stol
Roku std. stol, polstret sæde
Roku std. stol, fuldt polstrer
Roku std. stol, polstret ryg og sæde
Roku standard bord

Art. Nr.
JT-510
JT-511
JT-512
JT-513
JT-520
JT-530
JT-540
JT-550
JT-551
JT-552
JT-553
JT-560

BESTIK & SERVICE
Produkt
Tallerken, hvid
Dyb tallerken, hvid
Plastic glas, hvid
Plastic glas, sort
Gaffel, sort
Kniv, sort
Ske, sort
Teske, sort
Stor bestikpakke, 1200 stk.
gaffel, orange
Kniv, orange
Ske, orange
Teaspoon, Yellow

Art. Nr.
JT-600
JT-601
JT-620
JT-621
JT-630
JT-631
JT-632
JT-633
JT-634
JT-640
JT-641
JT-642
JT-643

SKRUER & TILBEHØR
Produkt
Sikkerhedsskrue, flad
Sikkerhedsskrue, flad
Sikkerhedsskrue, flad
Sikkerhedsskrue, flad

Art. Nr
JT-270
JT-271
JT-272
JT-273
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UDVALGTE REFERENCER
•
•
•
•
•

Dimensioner
19 mm
40 mm
50 mm
75 mm

Det Grønlandske Sundhedsvæsen
Psykiatrisk Center Ballerup
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Psykiatrisk Center Slagelse
Psykiatrisk Center Viborg

Materiale
Rustfrit stål
Rustfrit stål
Rustfrit stål
Rustfrit stål
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RING 44 97 11 88
Søger du yderligere information om de viste produkter eller vejledning om
eksempelvis opmåling og montage, står vi altid til rådighed på ovenstående
telefonnummer eller på mailadressen arkisafe@arkisafe.dk.
Hør også om de mange muligheder for tilkøb af gardiner og andre løsninger
til solafskærmning, sol- og sikkerhedsfilm.
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Version 201702

Arkisafe forhandler og leverer en serie af produkter, som kendetegnes
ved, at være selvmordssikrede og forhindrer selvskade og vold.
Arkisafe arbejder målrettet på, at opbygge et sortiment af produkter,
som er specialdesignede og testede til at indgå i indretningen og
hverdagen i Kriminalforsorgen, Psykiatrien, Bosteder og andre steder,
hvor design med indsigt, viden og engagement, kan bidrage til en bedre
og mere normaliseret hverdag.
Vi udvikler løbende vores produktsortiment, som altid kan ses på
www.arkisafe.dk
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