“If it’s hard to clean,
don’t buy it!”

Keep it Clean

Silentia, dé referentie in
hygiënische vouwpanelen uit Zweden
In 1989 raakte een patiënt in een Zweeds ziekenhuis besmet met een
ziekenhuisbacterie en overleed aan de infectie. De familie vroeg zich
natuurlijk af hoe zoiets kon gebeuren. Een Zweeds hygiënist wees er
toen op dat de gordijnen tussen de ziekenhuisbedden broeihaarden van
bacteriën zijn. Een hygiënischer alternatief bestond tot op dat moment
echter niet.
Dat gaf de broers Orjan en Dag Göranson, beiden ingenieur en nog steeds
eigenaar van Silentia een idee. Zij ontwikkelden samen met de hygiënist
het eerste Silentia vouwscherm.

Anno 2018 verbetert Silentia de hygiëne in ziekenhuizen en andere
zorgomgevingen in meer dan 50 landen. Silentia is niet langer een alternatief;
het is de moderne norm geworden voor hygiënische privacyschermen.
Zweden staat bekend voor hun uitgepuurd design, ergonomie,
veiligheid,… en onderscheidt zich vooral door hun bedachtzaam en
grondig voorzorgsprincipe: beter voorkomen dan genezen. En dat is de
rode draad in het volledige hygiënebeleid in Zweedse ziekenhuizen.

Pre-operatieve voorbereiding:
UCL St. Luc Brussels
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Zo was het vroeger…
Traditionele separatiegordijnen

Dé toekomst in privacy & hygiëne oplossingen
Wegwerpgordijnen / disposables

Silentia Keep it Clean

De aard van het materiaal (textiel) trekt stof en bacteriën aan
- Verhindert daglicht inval en belemmert het overzicht
- Hoge logistieke kosten, moeilijk en tijdrovend onderhoud, stockage,
reservegordijnen, herstellingen
- Hinderlijk voor plafond tillift systemen
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Vochtabsorberend materiaal houdt alle onzuiverheden vast
- Wegwerpen na iedere patiëntenwissel (waar gebeurt dat ?)
- Verhindert daglicht en belemmert het overzicht
- Hoge kosten: u betaalt een eerste keer bij de aankoop een tweede keer
bij de afvalverwerking
- Hinderlijk voor plafond tillift systemen
- Niet ecologisch, vergroot de afvalberg

Vuilafstotend oppervlak
- Laat volop daglicht binnen en draagt hierdoor bij tot een versneld
genezingsproces
- Door meer daglicht is minder kunstlicht nodig
- Onderhoudsvriendelijk, verzekert een optimale hygiëne en infectiepreventie
- Veilig, duurzaam en gemakkelijk herinzetbaar bij reorganisaties op de werkvloer
- Verhoogt het verblijfscomfort van de patiënt
- Zorgt voor een aangenamer werkomgeving voor de zorgverleners
• Laat het gebruik van plafondliften toe
• Beter overzicht over de volledige afdeling inclusief de controlemonitoren
• De vouwschermen zijn licht en makkelijk manipuleerbaar met één hand
• Instant reiniging mogelijk op moment van gebruik
Pre operatieve zorg:
ZNA Jan Palfijn

Bijzonder kostenefficiënt en de meest ecologische oplossing
over de hele levensduur.
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Gelijkaardig is niet hetzelfde als gelijkwaardig
Afwerking bovenaan

Afwerking onderaan

De gepatenteerde Silentia scharnieren
voor een maximale hygiëne en optimale ergonomie
Scharnieren binnenkant

Perfect glad, bijna naadloos, hermetisch gesloten stille memory scharnieren… de Silentia privacy vouwschermen zijn zo ontworpen, dat er gewoon
geen plaats is waar stof, vuil en bacteriën zich kunnen nestelen. Het reinigen en ontsmetten verlopen dan ook moeiteloos… waardoor u er zeker
van bent dat het ook gebeurt.
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Want wanneer iets moeilijk te reinigen is omwille van spleten en kieren, dan
weet u al op voorhand dat er niet efficiënt gereinigd zal kunnen worden…

Remember: “If it is hard to clean, do’t buy it!”

Scharnieren buitenkant

Zoals in veel zaken, zit de duivel in de details. Zo let bijna geen enkele aankoper op de
scharnieren van een vouwscherm. Nochtans zijn die bepalend voor de ergonomie
en de hygiëne ervan. Zo geven metalen scharnieren drie problemen tegelijk:
1. Ze zijn quasi niet grondig te reinigen en staan permanent “open” voor 		
allerhande stof, vuil en bacteriën.
2. Ze kunnen na verloop gaan corroderen en beginnen piepen.
3. Ze draaien in alle richtingen waardoor ze lastig te bedienen zijn,
en zeker niet met één hand.
Staat u voor de aankoop van een vouwscherm? Kies voor een model zonder
metalen scharnieren. Silentia vouwschermen beschikken over gepatenteerde
hermetisch gesloten stille memory scharnieren. Die zijn perfect glad en
makkelijk te reinigen. Ze zijn niet uit metaal, ze zijn onverslijtbaar én geven ook
geen corrosie en gepiep. Hun “memory” concept zorgt ervoor dat ze in zigzag
terugvouwen op één rechte lijn. De bediening gebeurt zo geruisloos en moeiteloos
met één hand. Eén hand betekent ten slotte één contactpunt met het vouwscherm,
waardoor het scherm in luttele seconden kan ontsmet worden.
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Silentia, is met één hand te bedienen
Concurentie

Silentia

Het Silentia concept laat toe om het vouwscherm met één hand
te bedienen omdat het zijn vouwtraject volgt zowel bij het
openvouwen als bij het dichtvouwen.
Let er op wanneer u Silentia met andere vouwschermen vergelijkt of de
vouwsecties niet in alle richtingen wegvluchten waardoor men iedere
vouwsectie apart met de hand moet bijsturen en aanraken. Het dichtvouwen
duurt niet alleen veel langer, maar door de vele aanrakingspunten vergt het
reinigen ook meer tijd en is dus duurder.
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EasyReturn
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Silentia is onderhoudsvriendelijk
en makkelijk te ontsmetten
Optimale infectiepreventie
Het Silentia vouwscherm systeem voldoet aan strike hygiënenormen!
- Alle oppervlakken zijn glad en eenvoudig bereikbaar
- Alle oppervlakken zijn bestand tegen de desinfecterende middelen
die in de zorg worden gebruikt
- Wielen zijn afneembaar met een eenvoudig kliksysteem (easyclick)
en kunnen daardoor in de wasautomaat of onder de kraan gereinigd
worden
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EasyClean

EasyClick
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Silentia biedt een oplossing voor iedere zorgsituatie
Intensive care

Pre- en post-operatieve zorg

UCL St. Luc Brussel
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Neonatologie en verloskunde

Beschikbaar in uiteenlopende hoogte- en lengtematen,
combinaties en kleuren, en diverse flexibele ontwerpen.

Consultatie en onderzoeksruimte

Dialyse

Verpleegafdeling en meerpersoonskamers

Chirec-Delta Brussel

UZA Edegem

Dat is de toekomst
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Silentia biedt een oplossing voor iedere zorgsituatie
Privacy in de ouderenzorg
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Kinderafdeling pre operatieve zorg

Revalidatie

UCL St. Luc Brussel

RevArte Edegem

Consultatie en omkleedprivacy

Doucheruimte

Andere oplossingen

Doucheruimte in verschillende hoogtes

Compartimentering d.m.v van vlakke wanden
15

Silentia, een selectie uit de talrijke realisaties

Medisch Centrum voor Huisartsen (MCH) Leuven en >Wezembeek-Oppem.
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Het creëren van een ruimte besparende nette omkleedcabine
binnen een consultatieruimte door een vast zwenkpaneel te
combineren met een harmonica vouwscherm.

Traffic privacy:
AZ Maria Middelares Gent

Spoedafdeling:
AZ Sint-Jan Brussel
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Silentia referenties

AZ Maria Middelares Gent
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Veel ziekenhuizen laten vouwschermen op hun railsystemen bevestigen
waardoor het vouwscherm naar links en rechts kan opschuiven.
Zo kan men in nood een extra bedlocatie bij creëren.
AZ ZENO Knokke
Opmerking: controlemonitoren blijven zichtbaar.

ZNA Merksem

Een harmonica vouwscherm in combinatie met een
mobiel vleugelscherm voor meer privacy en gemakkelijke
zorgtoegankelijkheid voor de zorgverlener.

ZNA Merksem

In meerpersoonskamers zorgen de lichtdoorlatende
vouwschermen ervoor dat de patiënt die niet aan het
venster ligt ook volop van het daglicht kan genieten.
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Silentia referenties

Epicura
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AZ Maria Middelares Gent

Op infectiegevoelige afdelingen waar
verzwakte patiënten verblijven is Hygiëne- en
Infectiepreventie extra aangewezen.
Silentia garandeert onbelemmerd overzicht over
de afdeling inclusief de controlemonitoren.

Medische Beeldvorming. Automatische deuren blijven soms te
lang open staan waardoor “inkijk” door passerende patiënten
storend kan zijn. Bij AZ Groeninge zorgen Silentia vouwschermen
met een digitale print naar keuze voor privacy
AZ Groeninge Kortrijk
en een meer ontspannen sfeer.

AZ Klima

Kleuren en kleurcombinaties zorgen voor “levendiger accenten”
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Silentia verzorgt ook de mentale hygiëne
van de patiënten
Het is al wetenschappelijk bewezen dat kunst goed is tegen stress.
Niet alleen kunst maken, maar ook kijken naar kunst laat een mens zijn
gedachten dwalen en zijn zorgen even vergeten. Ook het kijken naar de
natuur werkt stressverlagend.
Met de ArtPanels™ van Silentia bieden we u beiden! Patiënten kunnen zo
makkelijk hun gedachten even verzetten van hun toestand en ontspannen.
Het is ook een aangename afwisseling van een anders zo klinische omgeving.
Laat uw ogen het glooiende landschap volgen, kijk hoe de koetjes rustig
staan te grazen, merk de details van het landschap op.
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Silentia ArtPanels™

Magnus Reise, de Zweedse landschapsartiest die voor Silentia de ArtPanels™
schilderde, nodigt de kijker uit om te ontspannen en in het moment te
staan. Vertraag even, neem de tijd om beter te worden.
Over de koetjes zegt Magnus:

“Mensen voelen zich vaak kalm en veilig
wanneer ze naar koeien kijken,
wellicht omdat ze zulke rustgevende
en zachtaardige dieren zijn.”
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Silentia, StoryPanels™ brengen kinderen
op positieve gedachten
StoryPanels™ in een behandelingsruimte of op de verpleegafdeling
stimuleren de fantasie van het kind en brengen kinderen op speelse
en positievere gedachten en verdringen op die manier de medische
apparatuur en medische realiteit naar de achtergrond.
Laat de magie van StoryPanels™ tot leven komen.
Beelden zeggen meer dan woorden en ze kunnen ook een helend effect
hebben. StoryPanels™ van Silentia zorgen op een nieuwe manier voor een
positieve afleiding. Een ziekenhuis is voor een kind een onbekende omgeving ver van de huiselijke geborgenheid. Maar dan begint de verpleegkundige te vertellen over de kleurrijke beelden met planeten en grappige
figuren. Het kind laat zijn fantasie de vrije loop en richt zijn aandacht op
iets nieuws en positiefs waardoor onderzoeken in een rustiger sfeer en met
minder spanning verlopen.
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Silentia StoryPanels™

StoryPanels™ creëeren een speelse omgeving voor kinderen, ouders
en zorgverleners en brengen verlichting in stressvolle situaties.
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Ga samen met Silentia voor het Maximum

Onze referenties

Maximum hygiëne

Maximum ergonomie

Maximum kostenefficiëntie

- Vuilafstotend materiaal

- Laat volop daglicht toe

- Silentia bespaart enorm op onderhoud

- Hermetisch gesloten scharniersysteem

- Vrij overzicht over de volledige afdeling

- Geen wekelijkse wasbeurten

- Geen spleten en kieren

- Onbelemmerd zicht controlemonitoren

- Geen reservegordijnen en extra opslag nodig

- Met één hand te bedienen

- Licht en gemakkelijke bediening. (Easy Return)

- Geen herstellingskosten

- Snelle ontsmetting één contactpunt

- Multi inzetbaar bij reorganisaties op de werkvloer

- Geen stockage en logistieke kosten

- Wielen afklikbaar voor reiniging

- Multi functioneel van vast naar mobiel (EasyClick)

- Geen periodieke tijdrovende wasbeurten

- Geen hinder voor plafond tilliften

- Betere infectiepreventie draagt bij tot een
significante daling van ziekenhuisinfecties en de
directe en indirecte kosten die ze veroorzaken

BELGIE: AALST: ASZ, OLV - AARSCHOT: AZ St.-DYMPNA - ANTWERPEN: GZA Sint-Vincentius, Sint-Augustinus, Campus Sint-Jozef, UZA Edegem, ZNA St.-Elisabeth,
Jan Palfijn, Middelheim, Stuivenberg - ANDERLECHT: Jules Bracops - ASSE: OLV - ATH: EPICURA , RHMS - AUVELAIS: CHR Val de Sambre - BAUDOUR: EPICURA,
RHMS - BEERNEM: PC Sint-Amandus - BELOEIL: RHMS, NIC EPUCURA - BELSELE: Vesta - BILZEN: MC Sint-Jozef - BRAKEL: WZC Neerhof - BRASSCHAAT:
Klina - BREE: Ziekenhuis Maas en Kempen - MK - BRUGGE: St.-Jan, AZ St.-Lucas - BRUSSELS: UKZKF/HUDERF, Arcadia, CHU Brugmann, Chirec Delta, Ersamus,
Clinique d’ Europe, Huderf, Institut Jules Bordet, Iris Sud, UCL St.-Luc, CHU St.-Pierre, CH St.-Jan/ Saint Jean, Pfizer Medical Research Center - DENDERMONDE: AZ
St.-Blasius - DEURNE: AZ Monica - DINANT: Rés. Churchill - EDEGEM: UZA - RevArte - EEKLO: PZ St.-Jan, AZ Alma - FRAMERIES: CH Hornu Frameries - GEEL: AZ
Dimpna, OPZ - GENK: ZOL - GENT: AZ St.-Jan, AZ Maria Middelares, AZ St.-Lucas, I.A.O Academy of Ostheopathie, PC Dr.Guislain, UZ Gent - HAINE St. PAUL: CH
Jolimont - HASSELT: Virga Jesse - HERENTALS: AZSt.-Elisabeth - HEULE: De Branding -HEUSY: Ste.-Elisabeth. - HORNU: Centre Hospitalier EPICURA - HUY: CHRH
- IEPER: AZ Jan Yperman - IZEGEM: St.-Jozef - JETTE: UZ BRUSSEL - KNOKKE-HEIST: AZ Zeno - KORTRIJK: AZ Groeninge - LA LOUVIERE: CHU Tivoli - LEDE:
PZ Zoete Nood - LEUVEN: UZ Gasthuisberg- St.-Rafaël - LIEGE: CHC, St.-Vincent, CHR La Citadel, CHC Ste-Elisabeth, CHU du Sart Tilman, Rosalie - LIER: Heilig Hart
- LOBBES: CH site Lobbes - MAASEIK: ZMK MELSBROEK: MS Center - MENEN: PC Menen - MOL: Heilig Hart ziekenhuis - MONS: CHR St.-Josepth - MONTIGNYle-TILLEUL: ISPPC - MORTSEL: GZA St.-Jozef - MOUSCRON: CH de Mouscron - NAMUR: Site St.-Elisabeth - NINOVE: OLV ziekenhuis - NIVELLES: CH Nivelles OLLIGNIES: Kiné Vandenbosche - OOSTENDE: AZ Damiaan, AZ Henri Serruys, Wellington Zorghotel - OVERPELT: Maria Ziekenhuis - REKEM: OPZC - ROCOURT:
Clinique Saint Vincent - ROESELARE: AZ Delta - SINT KRUIS BRUGGE: Urologisch Centrum - SINT NIKLAAS: AZ Nikolaas, VZW Vesta - SINT TRUIDEN: St. -Trudo,
PC Ziekeren - THY-le-CHATEU: Résidence Thyria - TIELT: AZ St.-Andries - TONGEREN: AZ Vesalius - TORHOUT: St.-Rembert - TOURNAI: CHWapi Notre Dame
- TUBIZE: CH Nivelles - VELZEKE: PZ St. Franciscus - VERVIERS: CHR - VEURNE: AZ West , Huize Maria Troost - WAREMME: CHC Notre Dame - WAREGEM:
OLV van Lourdes - WETTEREN: ASZ - WIEKEVORST: WZC St.-Jozef - WILRIJK: GZA, St.-Augustinus - ZEMST: WZC Releghem - ZOERSEL: PZ Bethaniënhuis ZOTTEGEM: AZ St. -Elisabeth, PC St.-Fransicus - ZWIJNDRECHT: OCMW RVT Herleving - MECHELEN: St.-Maarten - LEUVEN: UZ Gasthuisberg, St.-Rafaël, Heilig
Hart Ziekenhuis, MCH Medisch Centrum Huisartsen - HERENT: WZC Betlehem - St.TRUIDEN: Asster - WAREMME: Clinique Notre Dame – Bois de L’ Abbaye.
LUXEMBOURG: LUXEMBOURG: Hôpital Bohler, Hôpital Kirchberg, Rehazenter, Zitha Klinik, Robert Schuman, INCCI, CHL- Centre Hospitalier du Luxembourg,
Zitha Klinik - ERPELDANGE: Beim Goldknapp - ESCH sur ALZETTE: CH Emile Mayrisch - ETTELBRUCK: Centre Hospitalier du Nord - NIEDERKORN: CH Emile
Mayrisch - TROISVIERGES: Relais & Crèche

- De Zigzagopstelling biedt volgende voordelen:
• Het garandeert maximale stabiliteit
• Flexibiliteit, het vouwscherm beweegt mee en
neemt zijn oorspronkelijke plaats weer in

- Laagste kosten voor de hoogste hygiëne over de
hele levensduur

• Zwenkt 180° en vergemakkelijkt transfersituaties
van rolstoel naar bed en vice versa

“Silentia is de meest hygiënische, doordachte en economische privacyoplossing over de hele lijn
en zorgt voor échte kostenefficiëntie in de ware zin van het woord.”
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Wenst u een Silentia-scherm als demo uit te proberen in uw eigen afdeling? Kostenloos en zonder verplichtingen?
Stuur dan een e-mail naar info@silentia.be of reserveer uw Silentia vouwscherm op nr. 0475 89 15 98.
Silentia Belux: Vissersstraat 24, 8420 De Haan - Tel. +32 59 25 16 42 - info@silentia.be - www.silentia.be

mink.be - 192184
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