
HYGIEENISE T 

Näppäimistöt 
& Hiiret

Helppo puhdistaa ja miellyttävä käyttääTuotteita saatavana koekäyttöön. 
Ota yhteyttä ja kysy lisää!

CleanSide Oy Sairaalahygienia |Teerisuonkuja 1b| 00700 Helsinki | www.cleanside.fi

Asiakaspalvelu:  010 423 4575 | tuotetilaukset@cleanside.fi

CleanSiden hygieeniset näppäimistöt ja hiiret on kehitetty terveydenhuollon ympäristöä ja tarpeita ajatellen. 
Näppäimistöjen pintamateriaali on korkealaatuista silikonia, joka ei kellerry käytössä. Näppäimistöissä ei ole 
likaa kerääviä näppäinvälejä. Kaikki mallit ovat helposti ja nopeasti puhdistettavissa pyyhkimällä kaikilla yleisesti 
käytettävillä puhdistus- ja desinfiointiaineilla sekä -liinoilla. 

Näppäimistöt voidaan ”lukita” niihin kehitetyn CLEAN-funktion ansiosta, jolloin niitä ei tarvitse irrottaa puhdistuksen 
ajaksi. Vaivaton käyttöönotto ei vaadi ajureiden asennusta. Ergonomiaa voidaan säädellä pohjaan kiinnitettävillä 
kumitassuilla. Hygieeniset näppäimistömme soveltuvat käytettäväksi myös suun terveydenhuollossa, laboratorioissa, 
elintarviketeollisuudessa, puhdastiloissa, asiakaspalvelupäätteillä jne.



Hygienianäppäimistöt 

• Täysin tasapintainen näppäimistö
• Mitat: 390 x 165 x 20 mm (USB) / 457 x 148 x 20mm (langaton)
• Saatavana USB / langattomana mallina
• Voidaan kiinnittää kiinteänä esim. sairaalan kiertokärryyn 
   (VESA-yhteensopiva)
• Hyväksynnät: CE, EN60601-1-2 (USB) / CE (langaton)

• Standardi-kokoinen 105 merkin näppäimistö
• Mitat: 449 x 142 x 26 mm
• Saatavana USB / langattomana mallina
• VESA-yhteensopiva
• Hyväksynnät: CE, EN60601-1-2

• Pienikokoinen hygienianäppäimistö
• Mitat: 374 x 139 x 25 mm
• Saatavana USB-mallisena 
• VESA-yhteensopiva
• Hyväksynnät: CE, EN60601-1

Hygi
Cleanside Hygi on täysin tasapintainen näppäimistö. Hygi on näppäimistöistämme helpoiten puhdistettava malli. 
Suosittelemme tuotetta korkean hygieniatason ja tiheän puhdistustarpeen kohteisiin, joissa ei kirjoiteta pitkiä tekstejä 
(esim. leikkaussalit, hammashoitohuoneet, laboratoriot, välinehuolto, puhdastilat).

Smartcard
Cleanside Smartcard on markkinoiden ensimmäinen hygienianäppäimistö sisäänrakennetulla
toimikortinlukijalla. Helposti puhdistettavassa Smartcard-näppäimistössä näppäimet ovat hieman koholla.

Standard
Cleanside Standard-mallissa yhdistyy normaalin näppäimistön koko ja layout helppoon puhdistettavuuteen. Näppäimet 
ovat hieman koholla, jolloin kirjoitustuntuma on paras mahdollinen. Suosittelemme mallia käytettäväksi tiloissa, joissa 
kirjoitetaan paljon (esim. osastojen kansliat, toimenpidehuoneet, hammashoitohuoneet).

Compact
Cleanside Compact on mitoiltaan pienempi kuin standard-malli. Koholla olevien näppäinten ansiosta 
kirjoitustuntuma on erittäin hyvä. Näppäimistö mahtuu kokonsa puolesta hyvin myös pieniin tiloihin 
esim. kiertokärryihin liitettäväksi. 

• Sisäänrakennettu toimikortinlukija kirjatumista varten
• Mitat: 452 x 164 x 63 mm
• Saatavana USB-mallisena 
• Kortinlukijan yhteensopivuus: PC/SC, CCID
• Hyväksynnät: CE, EN60601-1-2



Hygieniahiiret

• Laser-hiiri 
• Saatavana USB- tai langattomana versiona
• Hiiressä kaksi painiketta ja scroll-ominaisuus
• IP-66 luokitus (ei konepestävä)
• Hyväksynnät: CE

• Laser-hiiri 
• Saatavana USB-versiona
• Hiiressä kaksi painiketta ja scroll-ominaisuus
• IP-68 luokitus (mahdollistaa konepesun maks. 60°C)
• Hyväksynnät: CE, EN60601-1-2

• Laser-hiiri
• Saatavana USB-versiona
• Hiiressä kaksi painiketta ja scroll-ominaisuus
• IP-68 luokitus (mahdollistaa konepesun maks. 60 °C)
• Hyväksynnät: CE, EN60601-1-2

• Laser-hiiri
• Saatavana USB- tai langattomana versiona
• Hiiressä kaksi painiketta ja scroll-ominaisuus
• Pintamateriaali: ABS-muovi
• IP-68 luokitus (mahdollistaa konepesun maks. 60 °C)
• Hyväksynnät: CE, RohS, FCC

Hygi
Silikonipintainen Hygi-hiiri on suunniteltu terveydenhuollon ympäristöjä ajatellen. Täysin saumattoman 
rakenteen ja muotoilunsa ansioista se on helppo ja nopea puhdistaa pyyhkimällä. Hiiressä ei ole likaa ja mikrobeja 
kerääviä uria.

Hygi small
Hygi small hiiri on pienempi ja sirompi versio Hygi-hiirestämme. Täysin saumattoman rakenteensa 
ansioista se on helppo ja nopea puhdistaa pyyhkimällä. Muotoilu mahdollistaa käytön niin oikea- kuin 
vasenkätisillekin. Hiiressä ei ole likaa ja mikrobeja kerääviä uria.

Cleankeys
Cleankeys hiiri muistuttaa normaalia toimistossa käytettävää hiirtä, mutta se on täysin tiivis (IP-68 luokitus), joten 
se voidaan tarvittaessa pestä myös koneessa (maks. 60 °C). Lisäksi pintamateriaaliin on lisätty hopeaioneja, joilla on 
antibakteerinen vaikutus.

Basic
Basic on sulavalinjainen perustason hiiri, joka on on täysin vesitiivis (IP-68 luokitus), eli se voidaan tarvittaessa myös 
pestä koneessa (maks. 60 °C). Basic muistuttaa rakenteeltaan normaalia toimistossa käytettävää hiirtä. 
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