CASE - MEDIGENIC

UMCG kiest
voor Medigenic
Over UMCG
Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord- Nederland. De ruim 10.000
medewerkers werken in de patiëntenzorg
en aan vooraanstaand weten-schappelijk
onderzoek, waarbij de focus ligt op ‘gezond
en actief ouder worden’. Patiënten komen
in het UMCG voor basiszorg, maar ook voor
zeer specialistische diagnostiek, onderzoek
of behan¬deling. Voor sommige zeer com-

plexe behande¬lingen is het UMCG zelfs
het enige ziekenhuis in Nederland. Dat
het UMCG vooruitstrevend en kundig is op
alle gebieden blijkt ook uit het feit dat het
UMCG het afgelopen jaar tijdens de uitbraak van ebola door minister Schippers
van Volksgezondheid werd aangewezen
als een van de drie ziekenhuizen waar
ebola-patiënten behandeld mogen worden.
Medigenic draagt bij aan hygiëne in het
UMCG.

“Als deskundige infectiepreventie
ben ik positief over en stimuleer
ik het gebruik van het Medigenic
toetsenbord”
Hein Schotsman,
Deskundige infectiepreventie

“In het UMCG wordt Medigenic al
jaren naar tevredenheid gebruikt
en nog altijd wordt het gebruik
hiervan verder uitgerold op diverse
afdelingen.”
Gies Bakker, Marktonderzoeker UMCG
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De beste optie
Een belangrijk onderdeel voor de algehele hy-

delen voor de hygiëne en infectiepreventie

giëne in het ziekenhuis is desinfectie van mate-

ten opzichte van beschikbare alternatieven:

riaal en apparatuur. Hein Schotsman, deskundige infectiepreventie, deed een vergelijkend

1. Een glad en gesloten oppervlak: Hierdoor

warenonderzoek naar diverse medische toet-

blijft er geen vuil achter op de normaliter

senborden en toebehoren. Op basis van eisen

slecht bereik¬bare plaatsen van een toet-

aan zowel hygiënische als ook arbo-technische

senbord. Daarnaast kan adequate reinig-

aspecten kwamen het Medigenic keyboard en

ing en desinfectie worden toegepast met de

de muis als beste naar voren.

gangbare desinfectantia in een ziekenhuis.

“Als deskundige op het gebied van infectiepre-

2. Signaleringslampje: Met behulp van een

ventie ben ik positief over en stimuleer ik het

signaleringslampje

gebruik van Medigenic in het UMCG. Met name

wordt de gebruiker erop geattendeerd dat er

op werkplekken dicht bij de patiënten(zorg).

reiniging of desinfectie moet plaatsvinden.”

op

het

toetsenbord

Deze toetsenborden hebben een aantal voor-

Over Medigenic
Altproducts is distributeur van Medigenic in de Benelux. Medigenic is ontwikkeld op aanvraag
van en in samenwerking met het University College London Hospitals. Om regelmatige reiniging
of desinfectie van het toetsenbord zo eenvoudig mogelijk te maken heeft Medigenic tijdens de
ontwikkeling relevante eigenschappen gekregen:
Een volledig vlak oppervlak. Het vlakke,

gesloten oppervlak is bestand is tegen de
gangbare desinfectantia in een ziekenhuis:

doekjes of spray die micro organismen doden
bijvoorbeeld Incidin, Clinell, Schülke.
Voelbare toetsaanslag. Door de voelbare

toetsaanslag is het prettig typen op het Medigenic keyboard, ook met handschoentjes aan
Cleaning Alert. Gebruikers kunnen ervoor

waarop het signaleringslampje wordt geactiveerd.
Keylock. De toetsen kunnen tijdelijk

worden vergrendeld om ongewenste toets-

aanslagen te voorkomen tijdens reiniging of
desinfectie.
Waterbestendig. Conform de norm IP-67.

Naast het toetsenbord heeft de Medigenic

productlijn ook een muis van hetzelfde ma-

kiezen om door het toetsenbord te worden

teriaal. De muis is net zo eenvoudig te desin-

herinnerd aan regelmatige desinfectie: het

fecteren met de gebruikelijke desinfectantia.

gepatenteerde Cleaning Alert geeft de mo-

Door het naadloos ontwerp blijft er geen vuil

gelijkheid tot het instellen van een tijdsinterval

achter op onbereikbare plaatsen.deld om
ongewenste toetsaanslagen te voorkomen.
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