
desinfecterende middelen welke in de zorg worden gebruikt. 

Een schermoplossing die eenvoudig schoon te maken, te 

verplaatsen en op te bergen is. ClearPanels maakt deel uit 

van het uitgebreide schermensysteem van Silentia voor 

uiteenlopende zorgtoepassingen.

ClearPanels is een volledig transparant, mobiel scherm om 

eenvoudig toezicht te houden op patiënten en met hen 

te kunnen communiceren. Het scherm voldoet aan de 

strenge hygiënevereisten dankzij de gladde, eenvoudig 

toegankelijke oppervlakken, die bestand zijn tegen de 

Een mobiel scherm voor een beter toezicht

H E T  S I L E N T I A  S C H E R M E N S Y S T E E M  

ClearPanels™

Transparant   •   Eenvoudig schoon te maken   •   Eenvoudig te verplaatsen   •   Eenvoudig op te bergen



SEH en onderzoeksruimte
Toezicht op afstand met  
oogcontact

Neem voor meer informatie contact op met Silentia h
s
td
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ClearPanels™ maakt deel uit van het uitgebreide schermen
systeem van Silentia voor uiteenlopende zorgtoepassingen.

silentia.nl

H E T  S I L E N T I A  S C H E R M E N S Y S T E E M  

Intensive care
Verbeterd toezicht en bewaking 

Fysiotherapie
Nauw contact met patiënten 
zonder fysiek contact

Verpleeghuis
Toezicht en veiligheid op de juiste 
afstand

Receptie
Stabiel en eenvoudig schoon  
te maken

Standaardafmetingen  Het gepatenteerde ontwerp neemt 
minimale ruimte in op de vloer en biedt tegelijkertijd maximale stabiliteit.

• De lichtgewicht constructie is gebruiksvriendelijk en  
 optimaliseert stabiliteit en veiligheid.

• Gemaakt van recyclebare materialen.

• De panelen zijn gemaakt van polycarbonaat en zijn bestand tegen  
 de desinfecterende middelen die in de zorg worden gebruikt.

Trolley, diepte 38 cm Trolley, breedte 59 cm

Trolley, hoogte 12,5 cm

1,5 m uitgeklapt

Eenvoudig schoon te maken
Voldoet aan strenge hygiëne
vereisten

Keep it Clean™ 
De vereisten voor een hygiënische omgeving rond de patiënt worden 
steeds belangrijker. Keep it Clean™ is het motto van Silentia voor verbe
terde hygiënenormen. Het Silentia schermensysteem is bijzonder flexibel 
en kan aan alle zorgomgevingen worden aangepast. De schermen zijn 
eenvoudig schoon te maken, te verplaatsen en in te klappen.
 
Al onze producten voldoen aan strenge hygiënenormen. De oppervlak
ken zijn eenvoudig schoon te maken. Met het schermensysteem kunt  
u snel een schone en hygiënische omgeving rond de patiënt creëren.

LENGTE HOOGTE
AFMETINGEN INGEKLAPT

ART. NR.
BREEDTEDIEPTE

GEWICHT

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


