
MEDIGENIC
Hygiejniske tastaturer og mus
Indbygget hygiejne og rengøringsindikator
Desinficer på sekunder
Markedets blødeste tastetryk 



SIKKER 
& REN
Tastaturer og mus er en vital del af det medicinske miljø på ope-
rationsstuer, kliniske arbejdspladser osv. Standard tastaturer og 
mus vil ofte være et uegnet valg på grund af dårlig hygiejne på disse 
arbejdspladser. MEDIGENIC tastaturer og mus er nemme og meget 
hurtige at rengøre, hvilket gør det nemt at overholde rengørings-
krav til patientnært udstyr. Medigenic tåler ydermere alle gængse 
desinficeringsvæsker. 



MEDIGENIC tastaturer og mus klarer nemt overholdelsen af hy-
giejnestandarder uden at give afkald på brugervenligheden. 
Det specielt udviklede design med helt flad overflade og 3D 
print giver indtryk af standard tastatur. Men den bløde overflade 
giver god taktil følelse og letter skrive hastigheden sammenlignet 
med tilsvarende hygiejniske tastaturer. MEDIGENIC tastaturer 
og mus er det rigtige og pålidelige valg i alle miljøer, hvor hygiejne 
og sundhed er en topprioritet.

DESINFICERET PÅ SEKUNDER
Det flade ergonomiske tastatur design muliggør hurtig rengøring med 
alle kendte desinficeringsmidler på hospitaler. Den fugtbestandige over-
flade baseret på silikone er fuldstændig uigennemtrængelig for væsker. 
Latexfri og yderst holdbar.  

OPTIMAL TAKTIL FØLELSE
Medigenic tastaturer giver optimal taktil følelse. 3D printet giver en god 
visuel oplevelse af tasterne. Små forhøjninger er placeret så korrekt finger- 
placering kan ske uden visuel kontakt med tastaturet.



MEDIGENIC ESSENTIAL – VM9205
Medigenic Essential er den billige version i Medigenic serien. Et tastatur, der 
er nemt at rengøre, uden ekstra funktioner som lys og hygiejneindikator. 
Fuld størrelse numerisk tastatur. Deaktiveringsknap ved rengøring. Hypo- 
allergen overtræk, som er fri for latex og andre irriterende materialer. 

INPUT
VM92041-SC SCROLL MUS USB
MEDIGENIC Scroll mus er nem at rengøre og tåler alle typer anti-bakteriel 
rengøring. Scroll knapper i front af musen afskaffer det altid beskidte scroll 
hjul der gemmer på alle bakterier uanset ihærdige forsøg på rengøring. 
Musen kan fås med USB tilslutning.



MEDIGENIC COMPLIANCE  - VM92042
Medigenic Compliance tilbyder de samme funktioner som Essentiel. 
Ydermere har Compliance indbygget lys med 3 forskellige niveauer. Ind-
bygget rengøringsindikator, der minder personalet om, hvornår rengøring 
er nødvendig på foruddefineret intervaller. Indikatoren registrerer, når ren-
gøring er udført tilfredsstillende på baggrund af fugt- og trykindikator. 

MEDIGENIC COMPACT – VM9207
Compact har samme funktioner som compliance, med indbygget lys- og 
rengøringsindikator. Compact er imidlertid meget mindre og derfor egnet 
til steder, hvor pladsen er trang, eksempelvis ved patientnære arbejdspladser.



PATENTERET RENGØRINGSALARM
Compliance og Compact tastaturer fra Medigenic indeholder 
en rengøringsalarm som brugere kan sætte efter deres rengø-
ringsbehov. Rengøringsindikatoren består af en lysende knap 
og tastelyd når rengøring behøves. Når rengøringen er udført 
vil den lysende knap og tastelyden forsvinde. 

DESINFICERING UDEN AFBRYDELSER
Tastaturet kan slukkes under rengøring på en funktionsknap på 
tastaturet, hvilket betyder, at brugeren ikke behøver at fjerne 
tastaturet fra arbejdspladsen eller slukke PC’en. Det gør rengørings-
rutinen hurtig uden unødige indtastninger på igangværende 
arbejde.

BAGGRUNDSBELYSTE TASTER
De baggrundsbelyste taster fungerer godt i arbejdsforhold med 
dårlig rumbelysning. Det kan for eksempel være på intensiv-
stuer under natrunder eller ved ultralydsundersøgelser.

PERFEKT 
HYGIEJNE
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FINEMAN A/S er førende indenfor medicinsk godkendte hardwareløsninger. Det er især diagnosti-
ceringsmonitorer, medicinsk godkendte monitorer, herunder endoskopimonitorer, panel PC´er, 
monteringsløsninger, hospitalsvogne og kliniske tastaturer og mus. 

Fineman A/S er også stærke indenfor Display-IT løsninger. 

Finemans mission er at gøre det muligt for vores kunder at lave, hvad de er bedst til, mens vi sikrer, 
at deres applikationer opfylder alle krav og behov. Vi forstår problemerne og mulighederne i den 
internationale sundhedssektor, hvorfor det er en grundlæggende del af vores forretningsfilosofi 
at beskytte kundernes interesser, mens vi altid løser nye udfordringer. 
Med mere end 30 år på bagen er Fineman A/S en velkendt og veletableret IT virksomhed. Vi har 
en lidenskab og passion for det vi laver, og vi tror på, at det afspejler sig i vores produkter, vores 
service og vores team.
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