
GreenMatic har en unik løsning

Stiller I høje hygiejnekrav
til jeres arbejdsmiljø?

Se hyggiejnerapport fra Teknologisk Institut

og sikkerhedsdatablad for Poly-guanidine på vores hjemmeside

www.klinisktastatur.dk eller på www.cleanITpro.dk
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Med det øgede brug af IT produkter er kravene 
til hygiejnen i forbindelse hermed også øget.
GreenMatic har derfor udviklet et tastatur og 
en optisk mus i hygiejnisk design. Tastaturerne er 
forseglet med industriel silikone, har lavprofi lerede 
taster, er vandtætte og derfor lette at rengøre. 
Den optiske mus er udført i samme materiale og 
er ligeledes vandtæt. Både tastatur og mus tåler
kliniske  rengøringsmidler.

KLINISKE TASTATURER
GreenMatics kliniske tastaturer er udviklet således, at de lever op 
til de høje krav om infektionskontrol inden for sundhedssektoren. 
Tastaturerne nemme at rengøre og arbejde med.
•  Rengøringsvenligt, vandtæt design
•  Lavprofi lerede taster der nemt rengøres
• Taster kan blokeres under igangværende arbejde og rengøres
•  Tåler kliniske rengøringsmidler
•  Særdeles kompakt design
•  Taster med regulerbar belysning
•  Tastatur forseglet med industriel silikone
•  Ergonomisk udformning med behagelig overfl ade
•  Integreret 10 tasters numerisk tastatur
•  Enkel USB tilslutning
•  Tastaturet fås både med og uden touchpad
• Dansk udviklet

OPTISKE MUS 
GreenMatics optiske mus er udført i samme materialer som vores 
tastatur. Designet er ergonomisk og tasterne fungerer med samme 
lethed som på en almindelig computermus
•  Rengøringsvenligt, vandtæt design
•  Solid optisk teknologi
•  Tåler kliniske rengøringsmidler
•  Behagelig ergonomisk design
•  Letbetjente taster i plan med overfl ade
•  Overdel i industriel silikone
•  ABS polycarbonat ramme
•  Enkel USB tilslutning

RENGØRING
Den traditionelle rengøring forgår normalt med hospitalssprit og 
sæbevand. En problematisk rengøring idet sæbevandsopløsningen 
bliver bakteriebærende, mens alkoholen udtørrer og beskadiger 
materialer som plast, gummi, skai, læder, laminat mv., så der dannes 
sprækker, hvor bakterierne kan sætte sig.

CleanITpro desinfi cerende servietter er uden alkohol. Det bakterie-
dræbende stof er Poly-guanidine. Stoffet har højere bakterie-
dræbende effekt, er meget hudvenligt og tåles af alle overfl ader/
materialer.  Servietterne er derfor særdeles egnede til rengøring af 
bl.a.:
• IT udstyr
• Bordplader og stole
•  Røntgenudstyr

KLINISK – PC UDSTYR


