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Medische toetsenborden 
en muizen
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REALLY COOL MET FITTED DRAPE
Wie op zoek is naar een combinatie van optimaal 
schoonmaakgemak én de beste toetsaanslag kiest voor 
ons Really Cool toetsenbord met onze Fitted Drape. Met 
deze combinatie heeft u een uiterst gebruiksvriendelijk, 
volledig afgesloten, desinfecteerbaar toetsenbord en 
een transparante, steriliseerbare hoes die het toetsen-
bord een glad afneembaar oppervlak geeft. 
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REALLY COOL LOW PROFILE 
Wie gewend is aan de toetsaanslag van een laptop 
zal graag werken met onze Really Cool Low Profi le. 
Ook dit toetsenbord is volledig afgesloten en desin-
fecteerbaar. De vlakke toetsen kunnen gemakkelijk 
worden afgenomen met een doek of zachte borstel.

ABN-AMRO Bank 46.31.02.401  -  K.v.K. Eindhoven 17169745  -  BTW nr.: NL0629.54.659.B01

info@dental-imaging.nl 
www.dental-imaging.nl

nu ook via onze webshop: 
www.dehygienischepraktijk.nl

De Kuiper 14, 5283 MK Boxtel, Holland
Telefoon +31(0)411 – 611090, 
Fax +31(0) 411 – 611687

alle genoemde prijzen zijn exclusief 19 % b.t.w.



MAN & MACHINE presenteert

Man & Machine toetsenborden worden op 
veel plekken ingezet. 

Een gebruiker aan het woord:

“De overweging om Man & Machine toetsen-
borden en muizen te gebruiken was vooral 
vanuit het oogpunt van hygiëne. Toetsenborden 
kunnen een belangrijke bron van kruisbesmet-
ting zijn ondanks een goede handhygiëne. 
Aangezien deze toetsenborden volledig zijn 
afgesloten zijn ze goed te reinigen en kan 
kruisbesmetting via muis of toetsenbord beter 
worden voorkomen.”

Jan van der Aa
Unit hoofd Afdeling Interne Geneeskunde

VieCuri Medisch Centrum
Venlo en Venray

IN GEBRUIK

MEER MAN & MACHINE
PRODUCTEN 

STERILISEERBARE HOEZEN
Wij leveren verschillende types ste-
riliseerbare hoezen. Zo hebben wij 
universele hoezen die passen op elk 
toetsenbord, hoezen op maat voor 
laptops en hoezen voor onze 
eigen Really Cool en BCool toet-
senborden. De hoezen zijn makkelijk 
afneembaar en mogen in de thermodesinfector  
en autoclaaf  (tot 108°c). Ze houden vuil buiten.

BCOOL
Ons afwasbare toetsenbord, compact van ontwerp en 
strak van vormgeving. Kan worden gecombineerd met 
een hoes op maat. Het beste in hygiëne waar een me-
disch toetsenbord niet vereist is.  

MAATWERK
Of u nu op zoek bent naar een speciale 
layout, een kortere of langere kabel, 
LED verlichting of een andere speciale 
wens heeft, Man & Machine heeft meer 
dan standaardoplossingen. Wij horen 
graag naar welke maatwerkoplossing u 
op zoek bent.

Wij leveren verschillende types ste-
riliseerbare hoezen. Zo hebben wij 
universele hoezen die passen op elk 
toetsenbord, hoezen op maat voor 

senborden. De hoezen zijn makkelijk 
afneembaar en mogen in de thermodesinfector  

universele hoezen die passen op elk 

senborden. De hoezen zijn makkelijk 

?

The Designs That
  Inspire All Others!
The Designs ThatThe Designs That
  Inspire All Others!

+31 23 5450185
sales@mmieu.com

www.man-machine.com

7 eisen aan een 
medisch toetsenbord
Een afwasbaar toetsenbord is nog geen medisch 
toetsenbord. Kies voor Man & Machine en voldoe 
aan alle 7 eisen

 1. VOLLEDIG AFGESLOTEN
   U kunt onze medische toetsenborden volledig onderdompe-

len. Ze bevatten bovendien geen moeilijk bereikbare plek-
ken waar na reiniging vloeistoffen, stofdeeltjes, virussen en 
bacteriën kunnen achterblijven. Dit alles om kruisbesmet-
tingsrisico’s te minimaliseren.

 2. DESINFECTEERBAAR
 Alle onderdelen kunnen steeds opnieuw worden 
 schoongemaakt met desinfecteermiddelen op basis 
 van alcohol en chloor.

 3. BLOKKEERBARE TOETSEN (KEY LOCK)
  Het toetsenbord kan worden geblokkeerd tijdens de 

reiniging. Zo voorkomt u dat instellingen of patiëntenge-
gevens onbedoeld wijzigen door willekeurige datainvoer.

 4. HYGIËNISCH WIT
  Omdat vuil beter zichtbaar is op een witte dan op een 

zwarte achtergrond.

  5. ELEKTRISCH VEILIG
  EN 60601-1 gecertifi ceerd, garandeert u een veilige inzet-

baarheid van uw toetsenbord in de medische omgeving, 
zonder risico’s van lekstroom bijvoorbeeld. 

 6. VEILIG VOOR DE WERKVLOER
  Uw Man & Machine medisch toetsenbord is bestand tegen 

vallen en stoten,  een must op de vaak hectische werkvloer. 

 7. PRETTIG IN HET GEBRUIK 
  Dankzij de goede toetsaanslag en de mogelijkheid met 

tien vingers te typen, komt Man & Machine komt steeds 
weer als gebruiksvriendelijkst uit de test.

ABN-AMRO Bank 46.31.02.401  -  K.v.K. Eindhoven 17169745  -  BTW nr.: NL0629.54.659.B01

info@dental-imaging.nl 
www.dental-imaging.nl

nu ook via onze webshop: 
www.dehygienischepraktijk.nl

De Kuiper 14, 5283 MK Boxtel, Holland
Telefoon +31(0)411 – 611090, 
Fax +31(0) 411 – 611687

alle genoemde prijzen zijn exclusief 19 % b.t.w.


