
Gemiddeld 1 op de 31 patiënten Gemiddeld 1 op de 31 patiënten 
loopt een ziekenhuisinfectie oploopt een ziekenhuisinfectie op

                                                                                                        

Dit resulteert in 16 miljoen Dit resulteert in 16 miljoen 
ziekenhuis opnamedagen en   ziekenhuis opnamedagen en   

€ 5,5 miljard aan kosten€ 5,5 miljard aan kosten
                                                                                                  

Officiële leverancier van Officiële leverancier van 
SEAL SHIELD infectie-preventie SEAL SHIELD infectie-preventie 

hardware.hardware.
                                                                                                              

SEAL SHIELD: medische SEAL SHIELD: medische 
toetsenborden en muizen van toetsenborden en muizen van 
het hoogste kwaliteitsniveau.het hoogste kwaliteitsniveau.

                                                                                                            

Verlaagt het percentageVerlaagt het percentage
 ziekenhuisinfecties. ziekenhuisinfecties.

                                                                                                                

SEAL SHIELD AFWASBARE HARDWARESEAL SHIELD AFWASBARE HARDWARE
Toetsenborden zijn één van de belangrijkste broedplekken voor nosocomiale pathogenen (bacteriën die zieken-
huis infecties veroorzaken). In medische instellingen worden toetsenborden vaak door verschillende medewer-
kers gebruikt. Medische SEAL SHIELD toetsenborden en muizen zijn afwasbaar, waterdicht IP68 en voorzien van 
een coating op basis van zilverionen die de bacteriegroei remt. De toetsenborden en muizen kunnen ook gerei-
nigd worden met reinigingsmiddelen van medische kwaliteit. De implementatie van de SEAL SHIELD infectiepre-
ventie technologie in de gezondheidszorg helpt het aantal ziekenhuisinfecties te verminderen.

Elk jaar 8,8 miljoen Elk jaar 8,8 miljoen 
ziekenhuisinfecties in Europaziekenhuisinfecties in Europa

                                                                                                                  



Afwasbare & waterdichte medische toetsenborden en muizen voor in de gezondheidszorgAfwasbare & waterdichte medische toetsenborden en muizen voor in de gezondheidszorg

Kruisbesmetting door ‘high touch surfacesKruisbesmetting door ‘high touch surfaces’’

Toetsenborden en muizen worden vaak onvoldoende Toetsenborden en muizen worden vaak onvoldoende 
schoongemaakt. Dit terwijl ze behoren tot de meest schoongemaakt. Dit terwijl ze behoren tot de meest 
aangeraakte objecten in medische instellingen. Hier-aangeraakte objecten in medische instellingen. Hier-
door spelen toetsenborden en muizen vaak een grote door spelen toetsenborden en muizen vaak een grote 
rol bij de overdracht van ziekenhuisinfecties.rol bij de overdracht van ziekenhuisinfecties.

100% waterdicht, stofdicht100% waterdicht, stofdicht
en vaatwasserbestendig. en vaatwasserbestendig. 
IP68-gecertificeerdIP68-gecertificeerd
                                                                                              

Antibacteriële beschermlaag Antibacteriële beschermlaag 
op basis van zilverionen.op basis van zilverionen.
                                                                                                  

Te reinigen met medisch Te reinigen met medisch 
goedgekeurde desinfectantengoedgekeurde desinfectanten
                                                                                                

              

              Volledige productspecificatiesVolledige productspecificaties
 • 100% waterdicht (IP68-norm) en vaatwasserbestendig (zowel koude als warme programma’s tot 60 °C) • 100% waterdicht (IP68-norm) en vaatwasserbestendig (zowel koude als warme programma’s tot 60 °C)
 • Bevat een antibacteriële coating op basis van zilverionen • Bevat een antibacteriële coating op basis van zilverionen
 • Volledig numeriek toetsenbord met lasergegraveerde toetsen • Volledig numeriek toetsenbord met lasergegraveerde toetsen
 • Goud vergulde USB connection (inclusief Seal Cap) • Goud vergulde USB connection (inclusief Seal Cap)
 • Te gebruiken in combinatie met medische reinigingsproducten zoals alcohol & bleek • Te gebruiken in combinatie met medische reinigingsproducten zoals alcohol & bleek
 • Ergonomisch in gebruik • Ergonomisch in gebruik
 • Compatible met alle grote medische ERP systemen • Compatible met alle grote medische ERP systemen
 • Leverbaar in verschillende formaten, onder andere compacte modellen voor COW’s of voor in kleine ruimtes • Leverbaar in verschillende formaten, onder andere compacte modellen voor COW’s of voor in kleine ruimtes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                      

Door onze officiële leveranciers positie én eigen voorraad kan DISKO de SEAL SHIELD producten snel  
leveren en tegen een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op: info@disko-cc.com | 035-523.83.75
Of bekijk onze website www.disko-cc.com 


