
 

Huse dezinfectabile 
Exclusiv pentru tehnologia Codonics 
 

Rupeți lanțul infecțiilor 
 

Husele pentru dezinfecție Codonics permit dezinfectarea și operarea tactilă a 
dispozitivelor mobile: telefoane, iPad, tablete PC. 
Husele fabricate de către Codonics sunt special concepute pentru a fi utilizate cu tehnologia de dezinfectare 
Codonics. Aceste huse sunt transparente și se potrivesc la toate dispozitivele mobile, permițând în 
continuarea operarea tactilă a acestora pe ecran. Trebuie doar să introduceți dispozitivul mobil în husă 
înainte de procedura de dezinfecție. In timpul acestei proceduri, razele ultraviolete trec prin husă, realizând 
și o dezinfecție sporită suprafeței acesteia. Acum dispozitivul poate și folosit cu husă sau fără aceasta. Dacă îl 
utilizați în husă, dispozitivul mobil este protejat de acumularea de agenți patogeni, mai ales în zone greu 
accesibile (difuzoare, mufe, microfoane, etc), reducându-se astfel efectiv potențialul de intercontaminare 
atunci când utilizați dispozitivul în medii contaminate. Prin tehnologia Codonics dispozitivele mobile sunt 
dezinfectate în câteva secunde fără a le întrerupe operarea, fiind cea mai rapidă soluție de protecție a 
pacienților și personalului medical. 
Husele pentru dezinfecție Codonics sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni pentru a asigura o 
utilizare facilă a dispozitivelor mobile. Codonics oferă huse stil fermoar sau stil plic. Ambele modele oferă 
aceleasși proprietăți de dezinfecție, protejând complet dispozitivul mobil împotriva agenților patogeni și a 
materialelor organice care pot adera la suprafața acestuia sau să-l penetreze. Dacă dispozitivul mobil este 
introdus într-un plic cu marker pentru raze UV, după trecerea acestuia prin dispozitivul de dezinfectare 
markerul fotocromatic se va activa, notificând astfel, în scris, faptul că dispozitivul mobil a fost dezinfectat.  
 

 
 



Huse pentru dezinfecție 
 

Dimensiuni disponibile pentru telefoane smart 

 

Stil fermoar: 
7,1cm x 12,7cm (cod 1YDA-PZ) Dimensiune A: iPhone mici (3, 3G, 3GS, 4, 4S) 
7,3cm x 13,3cm (cod 1YDB-PZ) Dimensiune B:  iPhone 5, 5s, 5c, fără protecție, 

și alte telefoane smart mici 
7,8cm x 13,5cm (cod 1YDC-PZ) Dimensiune C: iPhone medii (3, 3G, 3GS, 4, 4S) 
8,3cm x 13,7cm (cod 1YDE-PZ) Dimensiune E:telefoane smart medii;  

Galaxy S4 mini, Lumia 925,  
8,6cm x 14,6cm (cod 1YDG-PZ) Dimensiune G: telefoane smart mari, iPhone6 
10 cm x 16  cm (cod 1YDI-PZ)  Dimensiune I: telefoane foarte mari, Note4 

Stil plic: 
7,1cm x 12,7cm (cod 1YDA-PF) Dimensiune A: iPhone mici (3, 3G, 3GS, 4, 4S)  
7,3cm x 13,3cm (cod 1YDB-PF) Dimensiune B:  iPhone 5, 5s, 5c, fără protecție, 

și alte telefoane smart mici 
7,8cm x 13,5cm (cod 1YDC-PF) Dimensiune C: iPhone medii (3, 3G, 3GS, 4, 4S)  
8,3cm x 13,7cm (cod 1YDF-PF) Dimensiune F: telefoane smart medii;  

Samsung Galaxy SII, HTC  Thunderbold,   
8,6cm x 14,6cm (cod 1YDH-PF) Dimensiune H: telefoane smart mari,  

iPhone 5, 5s, 5c cu carcasă 
10 cm x 16  cm (cod 1YDI-PF)  Dimensiune I: telefoane foarte mari, Note4 
  

Dimensiuni disponibile pentru tablete 
 

Stil fermoar: 
14,5cm x 20,9cm (cod 1YDJ-PZ)* Dimensiune J: Apple iPad mini husă simplă 
15,2cm x 22,5cm (cod 1YDBK-PZD)* Dimensiune K: Apple iPad mini husă dublă 
19,7cm x 25cm (cod 1YDL-PZ)* Dimensiune L: Apple iPad husă simplă 
20,3cm x 26,9cm (cod 1YDM-PZD)* Dimensiune M: iPad husă dublă  
20,3cm x 32,4cm (cod 1YDO-PZ) Dimensiune O: tablete mari 

Stil plic: 
18,9cm x 31,1cm (cod 1YDN-PZ)* Dimensiune N: tablete mari 
 
Semnificația simbolului *: pot fi comandate cu marker de UV 
Notă: Întrucât dispozitivele pot varia în dimensiuni și grosimi, dacă este necesar, folosiți mărimea 
superioară. 
 
Pentru detalii ne puteti contacta la: 
 
 
 
 
 
 

SRM Medical srl 
Str Pretorienilor, nr 6, sector 5, București 
Tel / fax: 021 3194489,  Tel: 0732 011607 
E-mail: office@srmmedical.ro 


