
Ett tangentbord är en riktig 
bakteriehärd – ca 33.000 
bakterier per kvadratcentimeter – 
det är 265 gånger fler än på en 
toalettring! Flest svampar och 
bakterier finns på retur- och 
mellanslagstangenten, eftersom 
det är de som används mest.

MEDIGENIC    COMPLIANCE

Ett samarbete mellan University Collage London 
Hospitals (UCLH) och Esterline Advance Input
Systems har mynnat ut i ett nytt tangentbord, 
Medigenic Compliance, som inte bara är lätt att göra 
rent utan även påminner användaren när det är dags.

University Collage London Hospitals studier visar att 
bakterienivåerna på ett tangentbord sjunker med 70 procent 
om det tvättas var 12:e timme, tätare intervall ger ännu 
bättre resultat. Tack vare den inbyggda påminnelsefunktionen 
i Medigenic Compliance, ökade andelen användare som 
verkligen följde rengöringsintervallerna signifikant. 
Detta medföljer att risken för korskontanimering minskar.

Den platta designen kombinerar en bra 
tangentbordskänsla med lätt rengöring. Du 
behöver inte koppla ur tangentbordet, utan en 
knapptryckning stänger av tangenterna så att 
inkopplad utrustning inte störs. Användaren 
påminns om att det är dags för en ny rengöring 
genom en varnings-lampa som blinkar, 
signalen återställs vid rengöring. Dunkla miljöer 
är inget problem, med en enkel knapptryckning 
kan du variera bakgrundsbelysningen. Compliance small - 102 tangenter
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Snabb rengöring:
Platt design för snabb och enkel 
desinficering. Rengörs med av er
godkända desinfektionsmedel.
Rengöring utan urkoppling:
Du stänger enkelt av tangentbordet
innan rengöring så att inklopplad
utrustning inte störs.
Datormus att köpa till:
Till tangentbordet finns en tillhörande
datormus som också klarar av desinficering.
Snabb inmatning:
Det finns två utföranden, båda med en bra
känsla som ger prestanda som ett konven-
tionellt tangentbord.
Bakgrundsbelysning:
Dunkla miljöer är inget problem, med 
en enkel knapptryckning kan du variera
bakgrundsbeslysningen.

Påminnelse om rengöring:
Medigenic Compliance har ett inbyggt på-
minnelsesystem, med inställbara 
intervaller, som ger användaren signal om 
när det är dags för rengöring. Systemet 
återställs automatiskt efter desinficering. 
Tester visar att påminnelsefunktionen ökar 
andelen användare som följer rengörings-
protokollet väsentligt.

Teknisk data:                  Tangenbordet                 Tangentbordet               Datormusen
                                        - 105 tangenter                - 102 tangenter
    K105C01-SWE                       K102C01-SWE

Täthetsgrad                    IP65                                IP65                              IP65
Vikt                                 1,2 kg                              0,86 kg                         100 gr
Längd                             462 mm                           387 mm                        113 mm
Bredd                             170 mm                           165 mm                         67 mm
Djup                                34 mm                            19,5 mm                        37 mm
Mekanisk livslängd         5 000 000                        5 000 000                     1 000 000
                                       knapptryckningar             knapptryckningar          knapptryckningar
Färg                                Ljusblå                             Ljusblå                          Ljusblå
Bakgrundsbelysning       3 olika                              På / Av
                                        plus avstängd

Kabel-längd                     2 m
Interface                          USB, PS/2
Temperaturområde          Förvaring: -40°C - +60°C vid 5-65% luftfuktighet
                                         Användning: +-0°C - +60°C vid 5-65% luftfuktighet
Kravspecifikation              Microsoft Windwos XP eller Windows 2000
                                         USB port eller PS/2
                                         Internet acccess (för att ladda ner mjukvaran)
Larm för rengöring           Intervall 1-48 timmar
Godkännande                  CE-godkänd, EU EN55011 EMC, EU EN60601-1-2
Garanti                             1 år
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Medigenic tangentbord har blivit utnämnd 
till vinnare i 2009 Medical Design Excel-
lence Awards competition.


