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 Over Medigenic

 Cleaning Alert

BNC Distribution is distributeur van Medigenic in de Benelux. Medigenic is ontwikkeld op aanvraag van en in samenwerking met het University College London Hospitals. Om
regelmatige reiniging of desinfectie van het toetsenbord zo
eenvoudig mogelijk te maken heeft Medigenic tijdens de
ontwikkeling relevante eigenschappen gekregen:

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om door het toetsenbord
te worden herinnerd aan regelmatige desinfectie: het gepatenteerde Cleaning Alert geeft de mogelijkheid tot het instellen van een tijdsinterval waarop het signaleringslampje
wordt geactiveerd.

 Vlak oppervlak
Het vlakke, gesloten oppervlak is bestand is tegen de gangbare desinfectantia in een ziekenhuis: doekjes of spray
die micro organismen doden bijvoorbeeld Incidin, Clinell,
Schülke.

 Voelbare toetsaanslag
Door de voelbare toetsaanslag is het prettig typen op het
Medigenic keyboard, ook met handschoentjes aan

 Key Lock
De toetsen kunnen tijdelijk worden vergrendeld om ongewenste toetsaanslagen te voorkomen tijdens reiniging of
desinfectie.

 Waterbestendig Conform de norm IP-65.
Naast het toetsenbord heeft de Medigenic productlijn ook
een muis van hetzelfde materiaal. De muis is net zo eenvoudig te desinfecteren met de gebruikelijke desinfectantia.
Door het naadloos ontwerp blijft er geen vuil achter op onbereikbare plaatsen.

