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HOOGWAARDIG & VEILIG

GRATIS 
KENNISMAKING 
MET ONZE 
AFWASBARE 
HARDWARE

DISKO computer care BV levert al vele jaren hoogwaardige en veilige 
reinigingsproducten voor hardware in vrijwel elke werkomgeving. Al 
ruim 20 jaar zijn wij kennispartner én leverancier voor uiteenlopende 
organisaties waar hygiëne, schone hardware en representativiteit.

Zien is geloven! Wilt u  een 
toetsenbord of muis eens bekijken 
en uittesten? Dat kan. Daarvoor 
maken wij graag met u een afspraak. 
Vele ziekenhuizen en medische 
instellingen gingen u voor en hebben 
meer dan uitstekende ervaringen met 
de SEAL SHIELD afwasbare hardware. 

Indien u ons de mogelijkheid biedt 
om u kennis te laten maken met de 
SEAL SHIELD afwasbare hardware, 
dan ontvangt u in elk geval gratis een 
box met 20 complete reinigingsets 
voor toetsenborden, muizen en 
beeldscherm.  Wij bieden u dat 
graag aan als een “eerste stap” naar 
optimale hygiëne!

CONTACT 
DISKO computer care BV
Havenstraat 66
1271 AG HUIZEN 
Tel. 035 - 52 383 75 
info@disko-cc.com
www.disko-cc.com

Hardware op elke denkbare (flex)werkplek vervuild. Huidvetten, etensresten, hoest- en 
niesbacteriën, stof en vet, het komt allemaal in contact met toetsenborden, muizen, 
beeldschermen, laptops, etc.  Niets voor niets is hardware vaak het meest vervuilde 
onderdeel van de werkplek. Met DISKO reinigingsproducten wordt de hardware in uw 
organisatie weer schoon, hygiënisch en representatief. 

HARDWARE HYGIËNE BELANGRIJK VOOR INFECTIEPREVENTIE 
In de gezondheidszorg gelden vaak zeer strenge hygiëneregels. Zeker op 
verpleegafdelingen, in operatiekamers en laboratoriumomgeving kan schoon niet 
schoon genoeg zijn. Hier moeten toetsenborden en muizen op COWS en in OK’s 
meerdere keren per dag gereinigd en gedesinfecteerd worden.  De hardware moet 
daarvoor wel geschikt zijn. DISKO biedt hier graag een uiterst professionele oplossing: 
SEAL SHIELD afwasbare hardware met unieke eigenschappen! 

Seal Shield afwasbare toetsenborden en muizen voldoen aan de hoogste
kwalificaties te denken valt aan: 

- 100% waterdicht en vaatwasserbestendig (IP68 norm)
- Uitstekende ergonomische eigenschappen
- Antimicrobiële eigenschappen op basis van zilver-ionen
- Compatible met alle grote m medische IT- en ERP systemen.
- Uitstekend bestand tegen medisch goedgekeurde desinfectantia zoals alcohol
- Uitstekende prijs & kwaliteitverhouding

DISKO computer care  is 
preferred supplier van 

Seal Shield

DISKO: AL RUIM 20 
JAAR EEN BEGRIP!

PROMOTIECODE:

SEALSHIELD AUG-2022

ontvang 10% korting op uw eerste 
bestelling.  Actie loopt tot eind augustus 
2022



IT HAS NEVER BEEN 
MORE IMPORTANT TO 
IMPLEMENT INFECTION 
CONTROL SOLUTIONS 
IN YOUR ORGANIZATION 
TO PREVENT THE 
SPREAD OF ILLNESS

INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES
NOW AVAILABLE

Seal ShieldTM is a world leader in medical-grade technologies designed 
to mitigate cross-contamination risk within all industries.

• Washable & Waterproof
• Compatible with Medical-
Grade Disinfectants

• Multiple Styles & Connection
Types

• Compatible with Medical-Grade Disinfectants and Harsh
Cleaners

• UV-Resistant
• Custom Cut to Fit Any Screen Size

• 360-Degree UV-C LED Disinfection of all
Device Surfaces

• 0% Material Degradation & 0 Ozone
Emissions

• Mobile Device Management & Disinfection
Compliance Tracking

• Customizable Cycles
• The ElectroClaveTM Achieves a 99.9%

Reduction of Staphylococcus, Escherichia
coli, MRSA and CRE on Hard, Nonporous
Surfaces.

CONTACT US TODAY
TO LEARN MORE

Jasper de Wit
Sales & Account Management

DISKO
T 035-523 83 75   I  jasper.dewit@disko-cc.com

SealShield.com | 87-SEAL-SHIELD (877-325-7443)

SEAL SHIELD™ ELECTROCLAVE™ 
UV-C DISINFECTION SYSTEM

SEAL SHIELD™ MULTILAYER MEDICAL-GRADE 
SCREEN PROTECTORS

SEAL SHIELD™ WASHABLE 
KEYBOARDS AND MICE



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 
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