Medigenic hygiënisch toetsenbord
Optimale hygiëne en maximaal typcomfort
Hygiëne en reiniging

Vlak oppervlak

Comfortabel typen

Onder de toetsen van uw toetsenbord
hopen zich veel vuil en bacteriën op,
wat lastig te reinigen is. Dit is een
mogelijke bedreiging voor u en uw
patiënten.

Belangrijke eigenschap is het vlakke
oppervlak waardoor desinfecteren
mogelijk is in een enkele veeg. Het
toetsenbord hoeft niet losgekoppeld te
worden dankzij de aan/uit schakelaar.
Het oppervlak is waterdicht (IP65) en
tegen alcohol bestand.

Typen op de Medigenic went snel
omdat de toetsen normaal meebewegen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
een “vast” glazen toetsenbord. Voor
het innoverende ontwerp heeft de
Medigenic in 2009 de zilveren Medical
Design Excellence Award gewonnen.

Om deze reden is de Medigenic
ontwikkeld in opdracht van het University College Hospital uit London. Het
toetsenbord voldoet aan de strenge
eisen die een modern ziekenhuis
eraan stelt.

Probeer de Medigenic vrijblijvend een maand lang!

5 redenen waarom Medigenic werkt
1.
2.
3.
4.
5.

Voldoet aan WIP richtlijnen
Volledig vlak en waterdicht (IP65) oppervlak
Beste compromis tussen comfortabel typen en maximale hygiëne
Aan/uit schakelaar die schoonmaken op plek van gebruik mogelijk maakt
Betaalbare oplossing

Dental Imaging - De Kuiper 14

- 5283MK Boxtel - 0411 611 090 - info@dental-imaging.nl www.dehygienischepraktijk.nl

LED-lampje geeft
aan wanneer
reiniging nodig is

Sensors registreren
of het toetsenbord is
schoongemaakt

Volledig plat oppervlak is in één veeg
te desinfecteren

M E D I C A L K E Y B O A R D S
& M O U S E

Specificaties en Prijzen

Ook verkrijgbaar: de even
gemakkelijk te reinigen
Medigenic scroll muis

Backlight schakelaar
om de toetsen te verlichten indien nodig

Meer informatie?

Compliance

Essential

Waterdicht (IP65) vlak oppervlak

✓

✓

Bestand tegen o.a. alcohol

✓

✓

Op plek van gebruik te reinigen

✓

✓

Goede tactiele feedback

✓

✓

Schoonmaak "alert"

✓

Backlight - verlichte toetsen

✓

In compact formaat verkrijgbaar

✓

Vloeistof sensoren

✓

Eigenschappen

On/off schakelt
het toetsenbord uit
voor reiniging

Prijs

€ 259,-

Medigenic scroll muis:

€ 79,-
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€ 164,Kijk op www.dental-imaging.nl voor meer informatie.

prijzen zijn exclusief BTW

Antwoordkaart

Ja, ik bestel graag de volgende artikelen:
x Medigenic Compliance Keyboard à € 259,x Medigenic Essential Keyboard à € 164,x Medigenic Scroll muis à € 79,-

Ja, neem contact met mij
op voor de mogelijkheden
om Medigenic producten
vrijblijvend te testen.

Frankeren
als
briefkaart

Naam praktijk
Contactpersoon
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres
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