
i vården förekommande desinfektionsmedlen. Lätt att 

rengöra, lätt att flytta och lätt att ställa undan när den 

inte används. ClearPanels är en del av Silentias omfattande 

skärmsystem för olika vårdsituationer.

ClearPanels är en helt transparent, mobil skärm som  

gör det enkelt att övervaka och kommunicera med 

patienter. Uppfyller sjukvårdens strikta hygienkrav  

genom skärmens släta, lättåtkomliga ytor som tål de  

Mobil skärmlösning för ökad närvaro

Helt transparent   •   Lätt att rengöra   •   Lätt att flytta   •   Lätt att ställa undan   

Nya ClearPanels™
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ClearPanels™ är en del av Silentias omfattande skärmsystem 
för olika vårdsituationer.

silentia.se
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Intensivvård
God överblick och övervakning 

Fysioterapi
Närkontakt utan kroppskontakt

Äldreomsorg
Närvaro och trygghet på behörigt 
avstånd

Mottagningar
Stabil och lätt att rengöra

Standardstorlekar  Den patenterade designen tar  
minimalt med golvyta samtidigt som den ger maximal stabilitet.

•  Lättviktskonstruktion för optimal användarvänlighet, stabilitet  
 och säkerhet.
• Tillverkas av återvinningsbara material.
• Skärmarna är tillverkade av polykarbonat som tål de desinfek -  
 tionsmedel som används inom sjukvården.

Vagn, djup 38 cm Vagn, bredd 59 cm

Vagn, höjd 12,5 cm

1,5 m utvikt

Lätta att rengöra
Uppfyller strikta hygienkrav

Keep it Clean™ 
Kraven på en hygienisk närmiljö runt patienten blir viktigare hela tiden.  
Keep it Clean™ är Silentias ledord för förbättrad hygienstandard. Silentias  
skärmsystem har stor flexibilitet och kan anpassas till vårdens alla  
miljöer. De är enkla att rengöra, flytta och fälla in. 
 
Alla våra produkter uppfyller strikta hygienkrav. Ytorna är lätta att  
rengöra. Det går snabbt att skapa en ren närmiljö för patienten. 

LÄNGD HÖJD
MÅTT IHOPVIKT

ART. NR.
BREDDDJUP

VIKT

06522-CP 1,5 m 1,55 m 27,5 kg 0,38 m 0,55 m
06523-CP 1,5 m 1,85 m 30,5 kg 0,38 m 0,55 m


