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KNO-behandelunit

Compacte en mobiele behandelunit



MediTop | MT750

De MT750 is een verrijdbare en compacte KNO-behandelunit. De MT750 heeft diverse 

opslagmogelijkheden voor instrumentarium en verbruiksartikelen voor kleine ingrepen. 

Een ideale behandelunit voor gebruik in multifunctionele ruimtes.

De MT750 is standaard voorzien van 3 parkeerhouders voor onder andere zuig, perslucht 

en koudlicht.

Mobiel 
De MT750 is makkelijk te verplaatsen door de vier 
zwenkwielen. De MT750 is robuust en makkelijk in 
iedere ruimte te plaatsen. 

Eenvoud
Minimalistisch en toch compleet. De 
geïntegreerde functies zijn makkelijk bedienbaar 

en zeer toegankelijk. De instrumenten die in de 
parkeerhouders geplaatst zijn, worden automatisch 
geactiveerd bij het uitnemen. 
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.

KNO-behandelunit met een  
hoge mobiliteit



De MT750 kan worden uitgerust met een scala aan 
geïntegreerde functies om zo aan specifieke vereisten 
te voldoen. 
 
Standaard uitvoering
• 2 instrumentenplateaus en 3 parkeerhouders 
• 1 grote opberglade
• 1 lade voor afleg van gebruikte instrumenten en 

afval

Mogelijke geïntegreerde functies
• Zuigsysteem (disposable)
• Koudlicht LED-lichtbron
• 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

A.  In het apparaten compartiment kunnen  
 apparaten worden ondergebracht. 
B.  Functies gekoppeld aan een instrument  
 worden automatisch IN en UIT geschakeld  
 door het handvat uit de houder te nemen en  
 weer terug te plaatsen. 
C.  In dit compartiment bevinden zich de   
 instrumentenplateaus.
D/E.  De gebruikte artikelen (D) en (wegwerp) 
 instrumenten (E) kunnen in de twee 

A  Apparaten compartiment 
B  Parkeerhouders 
C  Instrumenten compartiment 
D Afvalopslag 
E  Gebruikte instrumenten 
F  Elektronica compartiment 
G  Opbergruimte voor instrumenten 
H  Hoofdschakelaar (aan zijkant van de unit) 
J  Bedieningspaneel 

 afvalbakken worden gedeponeerd. 
F.  Achter het paneel bevindt zich het elektronica  
 compartiment. Tevens bevindt zich hier de  
 hoofdschakelaar. 
G.  In de lade G is ruimte voor de instrumenten en  
 gebruiksartikelen. 
H.  Met de hoofdschakelaar kan de MT750   
 Basic AAN en UIT geschakeld worden. 
J.  Bedieningspaneel 

De MT750 in detail

Basis behandelunit met  
alle noodzakelijke functies
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Technische specificaties

Aansluitspanning 230V

Maximaal vermogen 2300VA

Afmetingen (L x D x H) 991 x 575 x 935 mm

Optionele accessoires

 AQUATOP XS | warmwater oorspuit MEDITOP LED VOORHOOFDSLAMP MEDITOP COMFORT STOEL

ZEISS | microscopen SPIGGLE & THEIS | instrumentarium  
       & disposables

uitsluitend verkrijgbaar in Nederland


