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Mobiele KNO-behandelunit

Compacte en mobiele KNO-behandelunit



MediTop | MT1000

De MT1000 is een mobiele KNO-behandelunit die gemakkelijk van kamer naar kamer kan 

worden verplaatst en perfect is voor gebruik in multifunctionele ruimtes. In deze kleine en 

wendbare unit kunnen een groot aantal functies worden geïntegreerd. 

 

Deze veelzijdige MT1000 is de perfecte mobiele oplossing voor kleine praktijken. 

Gebruiksvriendelijk 
Het touchscreen bedieningspaneel is intuïtief in 
gebruik en draagt bij aan het gebruiksvriendelijk 
concept van de MT1000. 
De instrumenten kunnen gebruiksklaar worden 
opgesteld en liggen altijd binnen handbereik.  De 
instrumenten die in de parkeerhouders geplaatst zijn, 

worden automatisch geactiveerd bij het uitnemen 
ervan en gedeactiveerd wanneer ze worden terug 
geplaatst.

Flexibel
Deze unit is ook leverbaar als vast model waardoor de 
integratie van een microscoop mogelijk wordt. Dit is 
vooral handig als men beperkt is in ruimte, maar toch 
graag een veelzijdige behandelunit met geïntegreerde 
microscoop wenst.

Maatwerk
Iedere unit is een project op zich. Maatwerk, specifieke 
klantbehoeftes, kleurstellingen en materiaalkeuzes 
kunnen we allemaal verwerken in de unit. Hierdoor is 
iedere KNO-behandelunit uniek en afgestemd op de 
wensen van de gebruiker. 

Instrumenten altijd binnen 
handbereik.



De MT1000 kan worden uitgerust met een scala aan 
geïntegreerde functies om zo aan specifieke vereisten 
te voldoen. 
 
Standaard uitvoering
• 2 instrumentenplateaus en 5 parkeerhouders
• 1 grote opberglade
• 1 lade voor afleg van gebruikte instrumenten  

en afval

Mogelijke geïntegreerde functies
• Zuigsysteem (diverse modellen) 
• Persluchtsysteem (diverse modellen) 
• LED-lichtbronnen (diverse modellen) 
• Warmwater oorspuit 
• Spiegelverwarming (voorverwarming en/of hete 

lucht) 
• Microscoop met geïntegreerde camera (enkel op de 

niet-mobiele versie)
• HF-chirurgie / coagulatie 

Een ruime keuze aan geïntegreerde functies

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 
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Technische specificaties

Aansluitspanning 230V

Maximaal vermogen 2300VA

Afmetingen (L x D x H) 1200 x 623 x 942 mm

MEDITOP LED HOOFDLAMP

Optionele accessoires

SPIGGLE & THEIS | instrumentarium  
       & disposables

AQUATOP XS | warmwater oorspuit MEDITOP COMFORT STOEL

uitsluitend verkrijgbaar in Nederland


