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Helppo puhdistaa ja miellyttävä käyttää
Cleansiden medical näppäimistöt ja hiiret on kehitetty terveydenhuollon ympäristöä ja tarpeita
ajatellen. Kaikkien näppäimistöjen pintamateriaali korkealaatuista silikonia, joka ei kellerry käytössä.
aineilla. Näppäimistöt voidaan ”lukita” puhdistuksen ajaksi niihin kehitetyn CLEAN-näppäimen
ansiosta ja aktivoida painamalla nappia uudelleen. Kaikkien mallien silikoni-kuori voidaan vaihtaa,
jolloin ei ole tarvetta uusia koko näppäimistöä. Vaivaton käyttöönotto ei vaadi ajureiden asennusta.
Ergonomiaa voidaan säädellä pohjaan kiinnitettävillä kumitassuilla. Soveltuvat käytettäväksi myös
laboratorioissa, elintarviketeollisuudessa, puhdastiloissa jne.

Medical-näppäimistöt

Medical-hiiret

Hygi

Hygi

Cleanside Hygi on täysin tasapintainen näppäimistö, jossa yhdistyy mallistomme helpoin puhdistettavuus
hyvään kirjoitustuntumaan. Suosittelemme käytettäväksi kohteisiin, jossa puhdistuksen tarve on suurin ja
se pitää tehdä esim. jokaisen potilaan välillä (mm. hammashoitohuoneet, leikkaussalit jne)

Hygi-hiiremme on suunniteltu terveydenhuollon ympäristöjä ajatellen. Täysin saumattoman
rakenteen ja muotoilunsa ansioista se on helppo puhdistaa. Kooltaan hieman kookkaampi kuin
Hygi small-malli.

• Täysin tasapintainen näppäimistö
• Mitat: 390x165x20 mm (USB) / 457x148x20mm (langaton)
• Saatavana USB / langattomana mallina (valkoinen)
• Voidaan kiinnittää kiinteänä esim. sairaalan kiertokärryyn
(VESA-yhteensopiva)
• Hyväksynnät: CE, EN60601-1-2 (USB) / CE (langaton)

• Laser-hiiri
• Saatavana USB tai langattomana versiona
• Kaksi painiketta ja scroll-ominaisuus
• IP-66 luokitus
• Hyväksynnät: CE, EN60601-1-2

Standard

Hygi small

Cleanside Standard-mallissa yhdistyy normaalin näppäimistön koko ja layout helppoon puhdistettavuuteen.
Näppäimistössä näppäimet hieman koholla, jolloin kirjoitustuntuma paras mahdollinen. Suosittelemme
mallia käytettäväksi tiloissa, joissa kirjoitetaan paljon ja mahdollisesti pitkiäkin tekstejä (esim. osastojen
kansliat, toimenpidehuoneet jne.)

Hygi small hiiri on pienempi version Hygi-hiirestämme, rakenne on hieman sirompi ja sopii
myös pienikätisille käyttäjille. Täysin saumattoman rakenteen ansioista se on helppo puhdistaa.
Muotoilu mahdollistaa käytön niin oikea- kuin vasenkätisille. Saatavana valkoisena ja mustana.

• Standardi-kokoinen 105 merkin näppäimistö
• Mitat: 449x142x26 mm
• Saatavana USB / langattomana mallina
• Saatavana valkoisena ja mustana
• Voidaan kiinnittää kiinteänä esim. sairaalan kiertokärryyn
(VESA-yhteensopiva)
• Hyväksynnät: CE, EN60601-1

• Laser-hiiri USB-liitännällä
• Hiiressä 2 painiketta ja scroll-ominaisuus
• Värivaihtoehdot valkoinen ja musta
• IP-68 luokitus (mahdollistaa konepesun)
• Hyväksynnät: CE

Compact

Cleankeys

Cleanside Compact on mitoiltaan pienempi kuin standard-malli. Näppäimistössä näppäimet hieman
koholla, jolloin kirjoitustuntuma mahdollisimman hyvä. Lisäksi se mahtuu kokonsa puolesta myös hyvin
pieniin tiloihin esim. kiertokärryihin liitettäväksi. Optiona saatavissa myös taustavalolla varustettu malli.
Se soveltuu tiloihin, jossa tarve työskennellä myös pimeässä (mm. valvonta-osastot).

Cleankeys hiiri muistuttaa mallistomme hiiristä eniten normaalia toimistossa käytettävää hiirtä,
mutta on silti täysin tiivis (IP-68 luokitus) eli voidaan tarvittaessa myös pestä koneessa. Lisäksi
pintamateriaaliin lisätty hopeaioneja, joilla antibakteerinen vaikutus.

• Kompaktin kokoinen näppäimistö
• Mitat: 374x139x25 mm
• Saatavana USB-mallisena (valkoinen / musta)
• Taustavalo, jossa 8-portainen tehonsäätö
• Voidaan kiinnittää kiinteästi esim. kiertokärryyn
(VESA-yhteensopiva)
• Hyväksynnät: CE, EN60601-1

• Laser-hiiri
• Saatavana USB tai langattomana versiona
• 2 painiketta ja scroll-ominaisuus
• Pintamateriaali: ABS-muovi
• Scroll-rulla: silikonia
• IP-68 luokitus (mahdollistaa konepesun)
• Hyväksynnät: CE

