
Man & Machine bestaat al meer dan 30 jaar en bouwt al meer dan een decennium toetsenborden  

voor de medische omgeving. Toetsenborden en muizen hoeven geen verzamelplaats van bacteriën  

te zijn. Profiteer van onze ervaring op het gebied van infectiepreventie op de computerwerkplek  

en ontdek onze derde generatie siliconen toetsenborden, die wij u met trots presenteren.

Het Medische toetsenbord met de beste toetsaanslag

Toetsenborden, muizen en bescherm-
hoezen voor de medische omgeving



Een bloedspetter of 

ander vuil is direct 

zichtbaar op een 

witte achtergrond, 

zodat in geval van 

verontreiniging snel 

gereageerd kan worden.

GOED ZICHTBAAR

Uitloggen of afsluiten 

is niet nodig om 

uw toetsenbord te 

kunnen schoonmaken. 

U blokkeert de 

toetsaanslag en 

beschermt zo uw 

software instellingen en 

patiëntengegevens. Voor 

snel tussendoor reinigen 

op de zorgwerkplek.

BLOKKEERBAAR

Onze toetsenborden 

worden getest voor 

alle specificaties uit de 

EN60601-1 norm voor 

medische elektrische 

hulpmiddelen, voor 

zover relevant voor 

toetsenborden

ELEKTRISCH VEILIG

De robuuste behuizing 

kan tegen een val of 

stootje.

Onze optionele backlight 

verlichting kan traploos 

worden ingesteld. 

De laatste instelling 

wordt na uitschakelen 

onthouden.

Een signaallicht knippert 

als het toetsenbord in de 

blokkeerstand staat. 

We voldoen steeds aan 

de meest recente versie 

van de EN60601-1 norm

Wij gebruiken geen 

antimicrobiële 

coatings, met oog 

op het valse gevoel 

van veiligheid dat 

hiermee geboden 

wordt en de 

potentiële risico’s 

voor gezondheid en 

milieu.

GEEN RISICO 

Vuil, virussen en 

bacteriën kunnen niet 

onder de toetsen terecht 

komen of in naadjes en 

openingen nestelen.  

U kunt het product veilig 

sprayen, afspoelen, 

onderdompelen of 

zelfs blootstellen aan 

waterstofperoxide in  

de dampfase.

VOLLEDIG AFGESLOTEN

Het toetsenbord is 

bestand tegen producten 

voor de desinfectie van 

oppervlakken. Onze 

unieke SilkTouch™ 

coating beschermt de 

toetsopdruk langdurig. 

DESINFECTEERBAAR

Onze toetsenborden en 

muizen worden alom 

gewaardeerd vanwege 

de onovertroffen 

toetsaanslag.

GEBRUIKSVRIENDELIJK 

Onze vernieuwde unieke 

behuizing zorgt voor een 

verbeterde levensduur

De Low Profile toetsen 

zijn makkelijk grondig te 

reinigen. Wie een helemaal 

gladde bovenkant wil, 

voegt een Fitted Drape toe. 

De derde generatie 

optimaliseert de 

toetsresponstijd en 

betrouwbaarheid.

ALTIJD AL VOLDOEN 

ONZE SILICONEN 

TOETSENBORDEN 

AAN DE 7 EISEN 

VOOR EEN MEDISCH 

TOETSENBORD:

ONZE DERDE 

GENERATIE LEGT  

DE LAT NOG HOGER:

+

4 5 6 71 2 3



• Op chloorbasis, niet meer dan 100.000 ppm chloor 

• Op alcoholbasis 

• Op glutaraldehydebasis 

• Op Phenolbasis 

• Op formaldehydebasis, niet meer dan 370.000 ppm 

• Oxidanten, zoals waterstofperoxide, niet meer dan 30.000 ppm 

• Quaternair Ammonium, niet meer dan 20.000 ppm

Desinfectiemiddelen die u kunt gebruiken

Restricties

•  De USB aansluiting mag NIET worden ondergedompeld. USB kapjes worden op verzoek gratis meegeleverd  

bij uw bestelling. 

•  Volg altijd de instructies van de leverancier van uw reinigings- of desinfectieproduct. 

•  Gebruik GEEN middelen op basis van petroleum, zoals aceton. Gebruik ook GEEN schurende 

reinigingsmaterialen, zoals schuursponsjes en dergelijke. 

•  Stel het product niet bloot aan temperaturen boven de 70°C 

•  Als een siliconen product wordt blootgesteld aan de olie die aanwezig is in ondermeer hand alcohol en 

handcrèmes verkort dit de levensduur. Regelmatig schoonmaken vermindert dit effect.

•  U mag het product afnemen met een zachte doek, zoals een microvezeldoek of wegwerpdoekje, 

met een zachte borstel (met de zachtheid van een verfkwast), of met een spons. Gebruik beslist 

géén schuursponsjes of ander ruw materiaal.  

•  U mag een spray gebruiken op het product.

•  U mag het product onderdompelen.

•  U mag het product afspoelen. 

•  U mag het product blootstellen aan waterstofperoxide in de dampfase.

Reinigingsmethodes die u kunt gebruiken

Reinigings- en desinfectievoorschriften

 MAN & MACHINE

Welk reinigings- en desinfectieprotocol u het beste kunt volgen en hoe vaak u de toetsenborden 

moet ontsmetten hangt af van diverse factoren. We raden u aan om dit te bepalen met uw 

hygiënist of een externe infectie preventie specialist. Als algemene leidraad kunt u aanhouden 

dat u dezelfde richtlijn volgt als voor andere oppervlaktes die intensief aangeraakt worden in 

dezelfde ruimte. Op deze pagina’s kunt u nagaan of de methode die u wilt volgen is toegestaan 

voor onze producten.  

Schoonmaken terwijl uw pc aan staat

Het is niet nodig programma’s af te sluiten of het toetsenbord te ontkoppelen 

tijdens de reiniging. Door de toets met slotsymbool of de beide Ctrl toetsen  

3 seconden in te drukken schakelt u het toetsenbord uit. Een signaallichtje 

knippert zolang het toetsenbord is vergrendeld. U activeert het toetsenbord  

weer op dezelfde manier. 

Ctrl



• Compleet toetsenbord inclusief touchpad
• Latex-vrij siliconen
• Conform: IP68, CE, FCC, EN60601-1, WEEE, RoHS
• Kleur: Hygiënsch wit of zwart
• Formaat: 38 x 15 x 1,5 cm
• Gewicht: 840 g
• Kabellengte: 180 cm
• Opslagtemperatuur: -20°C tot 70°C
• Werkingstemperatuur: 0°C tot 70°C
• Stroomverbruik: 26 mA (Max)
• Platform: Windows, Mac en Linux
• Aansluiting: alleen USB (2.0)
• Layout: inclusief numeriek deel en 12 functietoetsen

• Gemaakt in de Verenigde Staten
• 3 jaar garantie
• Optionele extra’s beschikbaar

Really Cool Touch Low Profile

Uit onderzoek is gebleken dat kruisbesmettingen 
effectief kunnen worden verminderd als  
zorgverleners hun handen wassen en toetsen- 
borden regelmatig gedesinfecteerd worden.

Source: Leander, J; Burke, R; Sulis, C; and Carling, PD; Dangerous 
COWS; An analysis of disinfection cleaning of computer keyboards  
on wheels, American Journal of Infection Control, 37(6) 778-80, 2009.

Really Cool Low Profile

• Compleet toetsenbord
• Latex-vrij siliconen
• Conform: IP68, CE, FCC, EN60601-1, WEEE, RoHS
• Kleur: Hygiënsch wit of zwart
• Formaat: 38 x 14 x 1,5 cm
• Gewicht: 780 g
• Kabellengte: 180 cm
• Opslagtemperatuur: -20°C tot 70°C
• Werkingstemperatuur: 0°C tot 70°C
• Stroomverbruik: 26 mA (Max)
• Platform: Windows, Mac en Linux
• Aansluiting: alleen USB (2.0)

• Layout: inclusief numeriek deel en 12 functietoetsen
• Gemaakt in de Verenigde Staten
• 3 jaar garantie
• Optionele extra’s beschikbaar

 MAN & MACHINE  desinfecteerbare producten
VOLLEDIG AFGESLOTEN    DESINFECTEERBAAR    GEBRUIKSVRIENDELIJK    GOED ZICHTBAAR    BLOKKEERBAAR    ELECTRISCH VEILIG    GEEN RISICO

Met beschermhoes
Wilt u een helemaal gladde afneembare 

bovenkant, voorzie dit toetsenbord dan  

van een steriliseerbare Fitted Drape. 



 

• Laptop layout toetsenbord 
• Latex-vrij siliconen
• Conform: IP68, CE, FCC, EN60601-1, WEEE, RoHS
• Kleur: Hygiënsch wit of zwart
• Formaat: 30 x 21 x 1,5 cm
• Gewicht: 825 g
• Kabellengte: 180 cm
• Opslagtemperatuur: -20°C tot 70°C
• Werkingstemperatuur: 0°C tot 70°C
• Stroomverbruik: 26 mA (Max)
• Platform: Windows, Mac en Linux
• Aansluiting: alleen USB (2.0)

• Layout: inclusief numeriek deel en 12 functietoetsen
• Gemaakt in de Verenigde Staten
• 3 jaar garantie
• Optionele extra’s beschikbaar

Slim Cool + Low Profile

De bron van een besmetting kan liggen bij 
slechte hand hygiëne, of bij druppeltjes die  
onvermijdelijk op het toetsenbord val len 
tijdens het praten, niezen of hoesten.

Source: American Journal of Infection Control, September 2011:  
Vol. 39, Issue 11, Pages 617-618

Slim Cool Low Profile

• Compact toetsenbord zonder numeriek gedeelte
• Latex-vrij siliconen
• Conform: IP68, CE, FCC, EN60601-1, WEEE, RoHS
• Kleur: Hygiënsch wit of zwart
• Formaat: 30 x 14 x 1,5 cm
• Gewicht: 600 g
• Kabellengte: 180 cm
• Opslagtemperatuur: -20°C tot 70°C

• Werkingstemperatuur: 0°C tot 70°C
• Stroomverbruik: 26 mA (Max)
• Platform: Windows, Mac en Linux
• Aansluiting: alleen USB (2.0)
• Layout: inclusief numeriek deel en 12 functietoetsen
• Gemaakt in de Verenigde Staten
• 3 jaar garantie
• Optionele extra’s beschikbaar

 MAN & MACHINE  desinfecteerbare producten
VOLLEDIG AFGESLOTEN    DESINFECTEERBAAR    GEBRUIKSVRIENDELIJK    GOED ZICHTBAAR    BLOKKEERBAAR    ELECTRISCH VEILIG    GEEN RISICO



•  Optische muis met 5 knoppen voor klikken en scrollen 
•  Latex-vrij siliconen
•  Conform: IP68, CE, FCC, EN60601-1, WEEE, RoHS
•  Kleur: Hygiënsch wit of zwart
•  Formaat: 11 x 6 x 4 cm
•  Gewicht: 143 g
•  Kabellengte: 180 cm
•  Opslagtemperatuur: -20°C tot 70°C
•  Werkingstemperatuur: 0°C tot 70°C
•  Stroomverbruik: 26 mA (Max)
•  Platform: Windows, Mac en Linux
•  Aansluiting: alleen USB (2.0)

•  Gemaakt in de Verenigde Staten
•  3 jaar garantie
•  Optionele extra’s beschikbaar

Petite Mouse

Aangeraden wordt om in de omgang met 
computer hardware dezelfde infectie  
preventie regels te volgen als in de omgang 
met patiënten.

Source: Hartmann B, Benson M, Junger A, Quinzio L, Röhrig R, 
Fengler B, Färber UW, Wille B, Hempelmann G. Computer keyboard 
and mouse as a reservoir of pathogens in an intensive care unit. 
JClin Monit 2004; 18: 7-12

•  Optische muis met 5 knoppen voor klikken en scrollen 
•  Latex-vrij siliconen
•  Conform: IP68, CE, FCC, EN60601-1, WEEE, RoHS
•  Kleur: Hygiënsch wit of zwart
•  Formaat: 12,5 x 6,5 x 3,5 cm
•  Gewicht: 142 g
•  Kabellengte: 180 cm
•  Opslagtemperatuur: -20°C tot 70°C

•  Werkingstemperatuur: 0°C tot 70°C
•  Stroomverbruik: 26 mA (Max)
•  Platform: Windows, Mac en Linux
•  Aansluiting: alleen USB (2.0)
•  Gemaakt in de Verenigde Staten
•  3 jaar garantie
•  Optionele extra’s beschikbaar

Mighty Mouse 5

 MAN & MACHINE  desinfecteerbare producten
VOLLEDIG AFGESLOTEN    DESINFECTEERBAAR    GEBRUIKSVRIENDELIJK    GOED ZICHTBAAR    BLOKKEERBAAR    ELECTRISCH VEILIG    GEEN RISICO



• Compleet toetsenbord
• Afwasbaar en vochtdoorlatend
• Conform: IP68, CE, FCC, EN60601-1, WEEE, RoHS
• Kleur: Hygiënsch wit of zwart
• Formaat: 37,7 x 12,3 x 2,7 cm
• Gewicht: 430 g
• Kabellengte: 180 cm
• Opslagtemperatuur: 5°C tot 50°C
• Werkingstemperatuur: 20°C tot 70°C
• Stroomverbruik: 26 mA (Max)
• Platform: Windows, Mac en Linux
• Aansluiting: alleen USB

• Layout: inclusief numeriek deel en 12 functietoetsen
• Gemaakt in China
• 1 jaar garantie
• Optionele extra’s niet beschikbaar

Met beschermhoes
Geeft u de voorkeur aan een geheel glad 

oppervlak, voorzie dit toetsenbord dan 

van een steriliseerbare Fitted Drape.

B Cool

 MAN & MACHINE  afwasbare producten

•  Optische muis met 2 knoppen een standaard scrollwiel
•  Afneembaar en spatwaterdicht
•  Conform: IP68, CE, FCC, EN60601-1, WEEE, RoHS
•  Kleur: Hygiënsch wit/zilver of zwart.
•  Formaat: 9,6 x 5,5 x 2,3 cm
•  Gewicht: 78 g
•  Kabellengte: 180 cm
•  Opslagtemperatuur: 5°C tot 50°C

•  Werkingstemperatuur: 20°C tot 70°C
•  Stroomverbruik: 15 mA (Max)
•  Platform: Windows, Mac en Linux
•  Aansluiting: USB
•  Gemaakt in China
•  1 jaar garantie
• Optionele extra’s niet beschikbaar

C Mouse

HYGIËNISCHE DATA INPUT VOOR WERKPLEKKEN MET EEN LAAG INFECTIERISICO



Laptop Drape

• Beschermfolie voor laptops
• Latex-vrij siliconen
• Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf of thermo-desinfector tot 108 °C
• Anti-slip
• Verpakt per 3 stuks
•  Afmetingen:  

38,5 x 25 cm, 17” breedbeeld 
35 x 22,7 cm, 15” breedbeeld 
25,8 x 19 cm, 10,4” 

Universal Drape

• Universele beschermhoezen voor elk type toetsenbord
• Latex-vrij siliconen
• Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf of thermo-desinfector tot 108 °C
• Ultra dun
• Verpakt per 10 stuks
• Afmeting: 50 x 28 cm

HYGIËNISCHE ACCESSOIRES

Het gebruik van toetsenborden die kunnen 
worden ondergedompeld zou moeten  
worden overwogen voor elke werkplek  
waar patiëntcontact plaatsvindt.

Source: American Journal of Infection Control, June 2005:  
Vol. 33, Issue 5, Pages e34-e35
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Mouse Mat

• Hygiënische siliconen muismat
• Latex-vrij siliconen
• Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf of thermo-desinfector tot 108 °C
• Ultra dun
• Anti-slip
• Verpakt per 5 stuks
• Kleur: Grijs
• Afmetingen: 22 x 18 x 0,1 cm

Hygiëne voor Professionals!

Optionele extra’s
Onze siliconen toetsenborden kunnen worden uitgerust met de volgende extra’s:

Smart Cable 
De kabellengte kan 
worden aangepast. 
Vraag naar de 
mogelijkheden.

MagFix 
Magneten 
bevestigen het 
toetsenbord 
hygiënisch aan een 
toetsenbordhouder.

Backlight 
Zodat u kunt typen bij 
weinig of geen licht.

HYGIËNISCHE ACCESSOIRES
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