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KNO-behandelunit
ProminENT 

Ergonomisch, innovatief en modulair design 
met een extreem hoog werkcomfort



MediTop | ProminENT

De ProminENT onderscheidt zichzelf door de combinatie van hygiënisch design, modulair 

ontwerp, perfecte ergonomie en een hoog werkcomfort. De ProminENT is zo ontworpen 

dat al de noodzakelijke apparatuur binnen handbereik is. Hiermee is de ProminENT de 

ultieme KNO-behandelunit voor iedere KNO-arts. 

 

De ProminENT kan worden uitgerust met een breed scala aan geïntegreerde functies.

Toegankelijk 
Het vlakke werkblad geeft enorm veel werkruimte 
en tevens ook een klinische “look”. Het naadloze 
werkblad laat zich gemakkelijk reinigen en heeft een 
duurzame uitstraling. De instrumentlades zijn zeer 

toegankelijk en ergonomisch te positioneren tijdens 
een onderzoek. 

Innovatief
Wij hebben tot in perfectie de bediening van de  
KNO-behandelunit doorontwikkeld. Het direct 
afleesbare en programmeerbare display maken het 
bedienen van de behandelunit tot een eenvoud.

De belangrijkste instrumenten zoals een zuigsysteem 
en microscoop worden direct geactiveerd. Diverse 
functies zijn zowel op het bedieningsdisplay als ook 
met een voetbediening te activeren.

Instrumentlades binnen 
handbereik



Modern ontwerp
De ProminENT heeft een tijdloos design in combinatie 
met een kwalitatief hoogwaardig solid surface  
werkblad. Toekomstige upgrades zijn eenvoudig te 
implementeren doordat MediTop alles in eigen beheer 
ontwikkeld.

 
 
 
 
 

Maatwerk
MediTop hanteert maatwerk als standaard. Dit 
betekent dat voor elke ruimte een oplossing kan 
worden gemaakt. Niets is onmogelijk en met onze 

eigen meubelontwerpers en meubelmakers in huis 
geeft dit een extra hoge mate aan flexibiliteit.

Voor elke ruimte  
is een oplossing

Nieuwsgierig hoe wij uw behandelkamer of 
spreekkamer zo optimaal mogelijk kunnen  
inrichten? Laten we snel kennismaken.

Neem contact met ons op
sales@meditop.nl
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De ProminENT kan volledig op maat worden uitgerust 
met een scala aan geïntegreerde functies.  
 
Standaard inbegrepen
• Instrumentenplateaus en 5 instrumenthouders
• Grote opberglade
• Lade voor afleg van gebruikte instrumenten en 

afval

Mogelijke geïntegreerde functies
• Zuigsysteem (diverse modellen) 
• Automatische reiniging 
• Persluchtsysteem (diverse modellen) 
• LED-lichtbronnen (diverse modellen) 
• Warmwater 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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Standaard afmetingen 

ProminENT ProminENT Microscopie

Bij kleine chirurgische ingrepen is het zeer belangrijk 
dat u kunt vertrouwen op uw apparatuur. De ProminENT 
Microscopie behandelunit is hierbij niet weg te denken. 
Doordat de parkeerhouders, welke standaard zijn voorzien 
van een dubbele zuigslang, in het midden zijn geplaatst 
ontstaat een ergonomische werksituatie voor de arts en 
haar patiënten. 

De behandelunit is dubbel 
uitgevoerd met opbergruimte 
voor instrumentarium en 
noodzakelijk apparatuur. 

ProminENT Microscopie 
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Prominent microscopie met 
sanitair zonder microscoop
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Technische specificaties

 AQUATOP XS | warmwater oorspuit MEDITOP LED HOOFDLAMP MEDITOP COMFORT STOEL

Optionele accessoires

VIDEO & IMAGING SOFTWARE

Aansluitspanning 230V

Maximaal vermogen 2300VA

Afmetingen (L x D x H) 3140 x 890 x 960 mm (incl. sanitairblok)

ZEISS | microscopen SPIGGLE & THEIS | instrumentarium  
       & disposables

uitsluitend verkrijgbaar in Nederland


