
Upptäck med

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



StoryPanels i behandlingsrum och patientrum 
gör att den medicinska utrustningen hamnar  
i bakgrunden och ger barn mer lekfulla och  
positiva tankar.

”Planeter med bilder för äldre barn”, artikelnr. 6109-APO



”En bild säger mer än tusen ord” och kan även ha en läkande, lugnande 
och stimulerande effekt.
 
Detta har Silentia tagit fasta på när man utvecklat StoryPanels som är en 
helt ny funktion i Silentias system av vikskärmar, ett kraftfullt verktyg för 
både för patienter, personal och anhöriga.
 
Ett barn på sjukhus är långt hemifrån i en obekant miljö och med nya  
ansikten. En sjuksköterska eller förälder kan börja prata om de färgstarka 
planeterna som befolkas av roliga figurer med olika intressen och barnet 
börjar använda sin fantasi som blir till en historia och fokus flyttas till  
något spännande och positivt.

Design som stimulerar fantasin
”Varje detalj i designen bygger på forskning och erfarenhet.  
Färgerna, formerna och de roliga figurerna bidrar alla till att ge 
en positiv psykologisk effekt, en lugn känsla och stimulerar fan
tasin,” säger Stefanie Schöffmann, österrikisk designer som har 
utvecklat designen till StoryPanels för Silentia. Resultatet är en 
lekfull och inspirerande design som hjälper vårdgivare att få 
barn att känna sig tryggare.

Stefanie Schöffmann  •  Designer, VD för look! design

Designen ”Endast planeter”,  
här i kombination med  
paneler i färgen Ocean,  

artikelnr. 6107-APP-O

Ta del av magin  
med StoryPanels



Med StoryPanels blir vårdinriktade miljöer mindre 
kliniska och mer lekfulla och spännande.

”Planeter med bilder för yngre barn” i kombination med Daylight-paneler, artikelnr. 6107-APY-D



Inom vårdsektorn blir man mer och mer medveten om fördelarna med att använda 
konst och bilder i vården. Konst gör att patienter kan fokusera på något annat än 
sitt sjukdomstillstånd. Studier har visat att bilder kan påverka välbefinnandet och 
lindra smärta och stress hos patienter. 

Sjuksköterskor och vårdgivare kan använda StoryPanels som ett smidigt  
verktyg för att distrahera, stimulera och leka under pågående behandling. Det  
lugnar och muntrar upp barnen och föräldrarna, vilket i sin tur även förbättrar  
arbetsmiljön. Designen smälter elegant in i interiören utan att distrahera sjuk
sköterskor och personal. 

Barn kan titta på motiven ur många olika vinklar – liggande, sittande, på nära håll 
eller på avstånd. Det ger lugn och harmoni och motiven är utformade så att man 
hela tiden upptäcker nya detaljer, nya historier och nya fantasier. Äldre barn kan 
dessutom kolla in strukturerna och de genomtänkta detaljerna.

Föräldrar som sitter bredvid barnet kan muntras upp genom upptäcka mönstren, 
drömma sig bort i detaljerna och glömma sina bekymmer för en stund. Eller kanske 
hitta på nya små historier att berätta för barnet.

De senaste 10 åren har Silentia tillsammans med designers och sjuksköterskor  
tagit fram vikskärmar med bildtryck som kan förbättra patienters välbefinnande. 
Med StoryPanels har Silentia utvecklat en tryckteknologi och ett standardiserat  
system som möjliggör att hålla en hög hygienisk nivå samtidigt som miljön blir  
lekfull och mindre klinisk.

StoryPanels är ett nytt sätt att skapa 
en lekfull miljö för barnet, föräldrarna 
och vårdpersonalen.

En ny metod för  
att öka patienters  
välbefinnande
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Illustration of 6525/26 Illustration of 6522/23

Tabellen visar våra standardstorlekar med 0,5 m längdintervall. Skärmen kan även fås i intervall om 0,25 m om total längden ligger mellan 0,75 m och 3,75 m. Samtliga standardhöjder 
– 1,45 m, 1,65 m och 1,85 m – kan sänkas med 0,1 m genom anpassning av hjulbenen. Hjulbenens höjd bestäms vid din beställning. OBS! De längsta skärmarna (12–15 sektioner) är 
avsedda för L-formade avskärmningar runt sänggavlar. 

 6105-APP(-X) 6105-APY(-X) 6105-APO(-X) 1,25 m 1,45 m 8,0 kg
 6205-APP(-X) 6205-APY(-X) 6205-APO(-X) 1,25 m 1,65 m 9,5 kg
 6305-APP(-X) 6305-APY(-X) 6305-APO(-X) 1,25 m 1,85 m 11,5 kg

 6107-APP(-X) 6107-APY(-X) 6107-APO(-X) 1,75 m 1,45 m 12,0 kg
 6207-APP(-X) 6207-APY(-X) 6207-APO(-X) 1,75 m 1,65 m 14,0 kg
 6307-APP(-X) 6307-APY(-X) 6307-APO(-X) 1,75 m 1,85 m 16,0 kg

 6109-APP(-X) 6109-APY(-X) 6109-APO(-X) 2,25 m 1,45 m 15,5 kg
 6209-APP(-X) 6209-APY(-X) 6209-APO(-X) 2,25 m 1,65 m 18,0 kg
 6309-APP(-X) 6309-APY(-X) 6309-APO(-X) 2,25 m 1,85 m 20,5 kg

 6111-APP(-X) 6111-APY(-X) 6111-APO(-X) 2,75 m 1,45 m 18,5 kg
 6211-APP(-X) 6211-APY(-X) 6211-APO(-X) 2,75 m 1,65 m 21,5 kg
 6311-APP(-X) 6311-APY(-X) 6311-APO(-X) 2,75 m 1,85 m 24,5 kg

 6113-APP-X 6113-APY-X 6113-APO-X 3,25 m 1,45 m 22,0 kg
 6213-APP-X 6213-APY-X 6213-APO-X 3,25 m 1.65 m 25,5 kg
 6313-APP-X 6313-APY-X 6313-APO-X 3,25 m 1,85 m 29,0 kg

 6115-APP-X 6115-APY-X 6115-APO-X 3,75 m 1,45 m 25.5 kg
 6215-APP-X 6215-APY-X 6215-APO-X 3,75 m 1,65 m 29,5 kg
 6315-APP-X 6315-APY-X 6315-APO-X 3,75 m 1,85 m 33,5 kg

 6522-APP 6522-APY 6522-APO 1,50 m 1,55 m 24,0 kg
 6523-APP 6523-APY 6523-APO 1,50 m 1,85 m 27,0 kg

 6525-APP 6525-APY 6525-APO 2,00 m 1,55 m 28,5 kg
 6526-APP 6526-APY 6526-APO 2,00 m 1,85 m 32,5 kg

VIKSKÄRMAR
ANTAL PANELER LÄNGD HÖJD

ART. NR.  
ENDAST PLANETER

ART. NR.  
YNGRE BARN

ART. NR.  
ÄLDRE BARN VIKT

Endast planeter
Planeter med bilder  
för yngre barn, 1–5 år

Planeter med bilder  
för äldre barn, från 6 år Panelhöjd

Välj mellan tre planetmotiv eller blanda dem

Välj din Silentia-skärmlösning. Hela sortimentet hittar du på silentia.se

Hitta höjd och antal paneler för din Silentia-skärmlösning  *

1,85 m

1,65 m

1,45 m

Mobil gavelskärm Mobil vikskärm GolvmonteradVäggmonterad

* Kontakta Silentia eller närmaste återförsäljare för råd

Viktigt: Ett X i slutet av artikelnumret innebär att skärmen kombineras med laminatpaneler enligt konfigureringen Daylight Duo (DD), och X motsvarar färgsymbolen för laminat – Vit, Ocean, 
Forest, Savannah, Tropical, Björk, Lime, Mandarin eller Daylight.

1) Finns endast som Daylight Duo, se sidan 7.

GAVELSKÄRMAR

1)

1)



Lätt att kombinera
Förena ostördhet med en positiv miljö. StoryPanels lever 
upp tack vare panelerna av Daylight material som släpper 
igenom dagsljuset och skapar effekter tillsammans med 
de grafisk elementen. 

StoryPanels ger full flexibilitet och kan anpassas med obe
gränsad variation. De finns som sex originalpaneler som  
är anpassade till tre olika höjder. Designen fungerar med 
antingen Daylightskärmpaneler eller färgpaneler. 

Välj mellan tre motiv eller blanda dem 
• Endast planeter (APP) 
• Planeter med bilder för yngre barn (APY)
• Planeter med bilder för äldre barn (APO)

StoryPanels™ är
• tillverkade med hård, slät yta som är lätt att rengöra 
• gjorda för att tåla alla desinfektionsmedel
• hållbara och UVresistenta 

EasyClean™ ger bästa möjliga hygien
Skärmarna har släta ytor som tål alla desinfektionsmedel 
som används inom vården idag. De medföljande hjulen 
kan enkelt tas av och rengöras separat i diskmaskin. Alla 
produkter uppfyller stränga hygienkrav och alla ytor är  
åtkomliga för rengöring – det kallas EasyClean. 

EasyReturn™ för enkel tillbakafällning med en hand
De patenterade gångjärnen har ett inbyggt minne, så att de 
lättare kan hanteras och smittspridning undvikas tack vare 
den enda kontaktpunkten: det ergonomiska hand taget. 

Kombinera StoryPanels med färgpaneler.*  
Daylight Duo-skärmar måste användas när skärmar med mer än elva paneler byggs.

Vit (W)

Exempel på en kombination med färgen Ocean

Ocean (O)

Daylight (D)

Forest (F)

Björk (B)

Savannah (S)

Lime (L)

Tropical (T)

Mandarin (M)

* Kontakta Silentia eller närmaste återförsäljare för råd

Artikelnr. 6109-APP-OArtikelnr. 6111-APP-O Artikelnr. 6107-APP-O

EasyClick™ – stationärt eller mobilt, välj själv 
Stor rörlighet med bara ett klick. En väggmonterad skärm 
kan ställas på en vagn för att användas mobilt, eller mon
teras på någon annan av systemets komponenter. Möjlig
heterna är många, vilket gör att detta kompletta system 
enkelt kan användas på alla avdelningar.

Kolla in alla möjligheter på silentia.se

”Planeter med bilder för äldre barn” med gavelskärm,  
artikelnr. 6522-APO



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 • Tel. 0346-485 80  
Fax 0346-485 89 • info@silentia.se • www.silentia.se
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Upptäck fler  
sidor av StoryPanels™  

och hela sortimentet för  
Silentia skärmsystem  

på silentia.se

EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015


