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ExcellENT 

Strakke modulaire KNO behandelunit
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Het strakke en modulaire ontwerp maken van de ExcellENT een stijlvolle behandelunit 

welke in elke behandel- en/of  spreekkamer past. De ExcellENT is zo ontworpen dat al de 

noodzakelijke apparatuur binnen handbereik is en ergonomisch werken is gegarandeerd. 

Klantspecifieke wensen gecombineerd  met het modulaire design zorgen voor ongekende 

mogelijkheden. 

Compleet 
Deze veel gevraagde en volledig uitgeruste KNO 
behandelunit is leverbaar in drie basismodellen die 
naar eigen smaak kunnen worden aangepast.  Veel 
extra functies kunnen volledig geïntegreerd worden in 

de ExcellENT units, waardoor de gebruiker efficiënt en 
ergonomisch kan werken. Bovendien biedt deze unit 
veel opslagruimte voor instrumenten en disposable 
materiaal.

Hygiëne
Door het gebruik van gemakkelijk te onderhouden 
materialen van hoogstaande kwaliteit en zijn  
easy-to-clean design, scoren deze units erg hoog op 
hygiënisch gebied.  

De units zijn vrijwel naadloos en de afwezigheid 
van muur- en vloeropeningen maken een snelle en 
grondige reiniging eenvoudig.

ExcellENT is leverbaar in  
diverse modellen



Maatwerk
De ExcellENT behandelunits kunnen verder uitgebreid 
worden met meerdere modules zoals een sanitairblok. 
Hiermee wordt het werkblad vergroot en wordt er 
meer werkruimte gecreëerd.

Duurzaam
De ExcellENT is voorzien van een hoogwaardig en 
duurzaam solid surface blad welke eenvoudig schoon 
te maken is en tevens voor een superieure uitstraling 
zorgt.  

De ExcellENT kan volledig op maat worden uitgerust 
met een scala aan geïntegreerde functies.
 
Standaard uitvoering ExcellENT 
• 2 instrumentenplateaus en 5 instrumenthouders 
• 1 grote opberglade
• 1 lade voor afleg van gebruikte instrumenten en 

afval

Mogelijke geïntegreerde functies
• Zuigsysteem (diverse modellen) 
• Automatische reiniging 
• Persluchtsysteem (diverse modellen) 
• LED Lichtbronnen (diverse modellen) 
• Warm water oorspuit 
• Spiegelverwarming (voorverwarming en/of hete 

lucht) 
• Doorspoelsysteem

• Video-endoscopie 
• Video-stroboscopie 
• Microscoop met geïntegreerde camera 
• HF-chirurgie / coagulatie 
• Tympanometer 
• Image & Video Manager System (IVM)
• Hygiëne tracker 
• Integratie van sanitairblokken, extra kasten,  

op maat gemaakt kantoormeubilair, etc
• Stoelbediening 
• Diverse domotica oplossingen (oa. lichtregeling, 

jaloezieën bediening)

Een ruime keuze aan geïntegreerde functies 
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De 3 ExcellENT modellen

ExcellENT Microscopie 
De ExcellENT Microscopie behandelunit is speciaal 
ontworpen voor behandelingen van liggende 
patiënten.

De behandelunit is dubbel uitgevoerd met 
opbergruimte voor instrumentarium en noodzakelijke 
apparatuur. Hierdoor ontstaat een ergonomische en 
multifunctionele werkruimte.

ExcellENT II  
De ExcellENT II is een afgeleide van de ExcellENT, 
ideaal voor situaties waar een hoge graad van 
maatwerk en integratie van opties geen vereiste is. 

Deze behandelunit biedt de mogelijkheid tot 
integratie van de meest gevraagde opties en laat zo 
toe om efficiënt en ergonomisch te werken. Deze 
behandelunit heeft een kleiner touchscreen, een 
dunner bovenblad en vier parkeerhouders.  

ExcellENT IIS 
De ExcellENT IIS is de kleinste behandelunit binnen de 
ExcellENT familie, waardoor de integratie van opties 
beperkter is. 

Deze behandelunit laat, net als de andere leden van de 
ExcellENT familie, efficiënt en ergomisch werken toe 
maar dan tegen een gereduceerd tarief.

ExcelleENT Microscopie uitgevoerd met klein sanitairblok
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Nieuwsgierig hoe wij uw behandelkamer of 
spreekkamer zo optimaal mogelijk kunnen
inrichten? Laten we snel kennismaken.

Neem contact met ons op
sales@meditop.nl

Standaard afmetingen 

ExcellENT 

ExcellENT II ExcellENT IIS 

ExcellENT Microscopie 
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Technische specificaties

 AQUATOP XS | warmwater oorspuit MEDITOP LED VOORHOOFDSLAMP MEDITOP COMFORT STOEL

Optionele accessoires

VIDEO & IMAGING SOFTWARE

Aansluitspanning 230V

Maximaal vermogen 2300VA

ZEISS | microscopen SPIGGLE & THEIS | instrumentarium  
       & disposables

uitsluitend verkrijgbaar in Nederland


