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S I L E N T I A  S K Ä R M S Y S T E M



PhotoPanels 
Bilder påverkar våra  
sinnen mer än vi tror.

Naturliga motiv med djup och perspektiv ger en lugn känsla.

Silentia PhotoPanels skapar inte bara 

avskildhet utan också en rofylld och 

behaglig känsla. Studier visar att bilder 

och färger kan ha en positiv inverkan 

på människor genom att sänka blod

tryck, stimulera positiva tankar och 

lindra stress, smärta och oro. Denna 

kunskap är till stor hjälp inom äldre

vård, på sjukhus och andra vård

inrättningar.

Relaxing, Remembering, Protecting

PhotoPanels kan användas som profes

sionellt hjälpmedel för att stimulera 

människor i olika situationer t.ex. skapa 

lugn och ro, ge trygghet och skydd  

eller en igenkännande miljö. De er

bjuder samtidigt optimal hygien och 

avskildhet utan instängdhet.



PhotoPanels hjälper till att skapa en trygg och stimulerande miljö. De ger sinnesfrid och 

en behaglig känsla. Vårdgivare är viktiga för människors välbefinnande, men när de inte 

är i närheten kan PhotoPanels alltid användas som stöd. PhotoPanels är avsedda att skapa 

en välkänd, lugn och trygg miljö. Färgerna och känslan i en bild kan ge positiva hälso

effekter och lindra stress. Bilder som är tydliga, med glada färger, djup, kontraster och ett 

enkelt motiv passar bäst. Detta är viktigt särskilt inom äldrevård, där människor ofta har 

nedsatt syn och uppfattningsförmåga. PhotoPanels kan även skapa en fridfull miljö för 

personer med demens, enskilt eller i mindre grupper.

Ett verktyg som hjälper 
vårdgivare att bidra  
till en lugn miljö.

Relaxing



Remembering
En bild öppnar dörrar till 
minnen, väcker känslor till liv 
– och kräver inga ord.

Personer med demens kan ha svårt att uttrycka sig i ord. För att kom

municera med dem måste man först väcka deras intresse. Ett effektivt 

sätt att göra detta är att använda bilder. Bilder kan väcka minnen till liv 

bättre än ord. En bild bearbetas snabbare i hjärnan än andra sinnes

intryck. Vårdgivare kan använda bilder för att framkalla ord, känslor, 

samtal och även minnen av något annat än vad bilden faktiskt visar.  

Bilder kan leda tankar och samtal i många riktningar. PhotoPanels är 

ett sätt att anknyta till känslor och intressen på betraktarens eget sätt. 

Antingen med eller utan ord. Vissa kanske bara vill titta på bilden och 

bekanta sig med den en lång stund med tyst och fokuserat intresse. 

En bild behöver inte förklaras med ord.



På ett sjukhus är vissa patienter mer känsliga än andra när det gäller avskildhet 

och lugn och ro. PhotoPanels kan omedelbart användas för att skapa ett tryggt 

och positivt personligt utrymme med en fridfull bild som dämpar intrycken och 

störningsmomenten från omgivningen på sjukhuset. Inom äldrevård kan Photo

Panels bidra till oföränderliga och igenkänningsbara utrymmen för personer med 

demens. Att omges av PhotoPanels med en fridfull bild ger en lugnande inverkan. 

Det leder till en positiv avledning från ljud, buller och andra intryck. Vårdgivare 

kan även använda PhotoPanels för att dölja dörrar och utgångar, så att de boende 

inte ser dörren och inte får ett infall att lämna rummet.

Protecting
Ett verktyg som ger en känsla 
av ostördhet, skydd och  
välbefinnande.



Visual identity
Lägg till din logotyp och färger,  
eller budskap.

Visa din visuella identitet på vikskärmarna och skapa 

igenkänning för ditt varumärke. När du använder din 

logotyp konsekvent blir den en stark, välkänd och tro

värdig symbol för inrättningen och de anställda. Silentia 

hjälper dig att lägga till din logotyp, symbol, mönster 

och färgprofiler för ett enhetligt och professionellt in

tryck i vårdrum. Du kan även välja instruktionstexter på 

skärmarna, som exempelvis avdelning, underavdelning, 

område, vägbeskrivning och liknande. Eller så kan korta 

budskap läggas till, som ”Knacka först”, ” Använd skärmen 

för patientens integritet”, ”Välkommen till vår tysta avdel

ning” eller ”Tvätta händerna”.



Bilder och exempel 
finns i vårt fotoarkiv
I fotoarkivet på vår webbplats kan du välja 
mellan en mängd olika bilder. 

Relaxing, Remembering, Protecting – ovan visas ett litet urval av de bilder som finns i fotoarkivet på vår webbplats.

På vår webb hittar du bilder i kategorierna Relaxing, Remembering 

och Protecting. Du kan också använda en egen bild. Kontakta oss för 

mer information.

Hitta rätt bild på silentia.se



EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015
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Använd en bild  
för att knyta an och  

engagera. Se mer av 
PhotoPanels™ och hela 

Silentia skärm system  
på silentia.se

MADE IN SWEDEN
Våra produkter är upphovsrättsskyddade på olika sätt, bland annat genom mönsterskydd, patent pending och patent.  

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. För ytterligare information – besök gärna vår hemsida.

Silentia AB • Box 108, 311 22 Falkenberg, Sweden • Tel. 0346-485 80  
Fax 0346-485 89 • info@silentia.se • www.silentia.se


