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Maximale ergonomie: de nieuwe
Anatom Mondial behandelstoel



De Anatom Mondial 3002 behandelstoel:
de meest betrouwbare investering voor 
de toekomst!

Geïntroduceerd in 1966 door de Zweedse praktiserende 

tandarts dr. Sven Lundin, staat  Anatom na al die jaren nog 

steeds eenzaam aan de top op het gebied van ergonomie, 

duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid voor (tand)arts en 

assistente en comfort voor patiënt. Door de uitzonderlijke 

constructie en kwaliteit is de stoel nagenoeg onverslijtbaar 

en bewijst dat in de praktijk door tientallen jaren trouwe 

dienst. De Anatom behandelstoel staat borg voor de beste 

anatomische werkhouding (de juiste focusafstand) van arts 

en assistente in alle (hoofd)professies. Deze kwaliteiten  

maken de Anatom stoel tot dé Zweedse patiënt/behandel-

stoel voor alle specialismen van het hoofd.

De stoel wordt in de tandheelkunde, implantologie alsmede 

in het merendeel van de Nederlandse ziekenhuizen op de 

poliklinieken van kaakchirurgie, oogheelkunde, k.n.o. en 

s.e.h. gebruikt. Het feit, dat de stoel zowel op zit- als op sta-

hoogte in volledige vlakstelling kan, maakt hem uitstekend 

geschikt als operatietafel.

De Anatom stoel 
wordt gebruikt in de:

• implantologie

• kaakchirurgie

• k.n.o.-heelkunde

• mondhygiëne

• oogheelkunde

• orthodontie

• s.e.h.-afdelingen

• tandheelkunde

Optimale in- en uitstap van de patiënt  
door de unieke vóór-instap.



De Anatom behandelstoel: ergonomie 
voor (tand)arts, assistente en patiënt

Gewenste behandelpositie met ideale focusafstand 
van 30-35 cm. door de dunne en vlakke rugleuning.

Volkomen vrije werkpositie van 9-3 uur
rond het hoofd van de patiënt.

De Anatom stoel is uniek onder de huidige behandelstoelen 

omdat ergonomie het uitgangspunt is. Dat resulteert in:  

goed zitten, goed zien en goed werken met een relaxte 

patiënt. De extreem dunne, vlakke en stabiele rugleuning 

zorgt voor de juiste werkhouding en goed zicht in de mond 

door arts en assistente bij zittende, halfzittende en liggende 

patiënten (ook bij kinderen).

Door unieke dunne rugleuning altijd de  
ideale zitpositie voor arts en assistente.



Ideale focusafstand
Dankzij de uiterst dunne en vlakke rugleuning en hoofdsteun tot 

aan het zitgedeelte kunnen de behandelaar en assistente met 

beide knieën parallel onder de rugleuning optimaal zitten,  

zien en werken met de ideale focusafstand van 30-35 cm.  

en kan eenvoudig rondom het hoofd bewogen worden.  

Het hoofd van de patiënt ligt als het ware op de schoot  

van behandelaar en assistente.

Vóór-geprogrammeerde stoelposities
De 8 verschillende programma-standen voor werkposities 

en uitstapstanden zijn eenvoudig te programmeren. Aan de 

Anatom behandelstoel kan zowel zittend als staand worden 

gewerkt. Met de stoel en patiënt in zitpositie kan de patiënt 

in het front behandeld worden.

Hygiënische bediening
Door de combi-voetpedalen is de bediening 
hygiënisch, daar de handen niet gebruikt hoeven 
te worden. De stoel beweegt identiek aan de bewegingen van 
het voetpedaal. De knie-hoekverstelling tot de operatietafel-
stand bevindt zich aan de zijkant van de stoel.

De enige stoel met de echte vóór-instap  
door de patiënt

De vóór-instap heeft grote voordelen voor de patiënt 
(die minder mobiel is) omdat deze, net als thuis, 

gemakkelijk in de stoel kan gaan zitten.  
De patiënt heeft een eigen looproute naar  
de stoel, waardoor die van de (tand)arts en 
de assistente niet wordt gekruisd.

Bekleding en lakwerk
De bekleding is leverbaar in 8 fraaie kleuren uit de Ambla/ 
Bowland skai-collectie. Het lakwerk is standaard in de kleur 
RAL 9002 (wit/lichtgrijs) of RAL 9010 (wit), zodat de stoel 
aangepast kan worden aan de stijl van de praktijk.

Anatom: altijd de optimale positie



Hoofdsteun horizontaal en verticaal
(dubbel articulerend) verstelbaar,  
geschikt voor volwassenen en kinderen.

Door de uiterst dunne en vlakke
rugleuning een ergonomisch
juiste zit- en werkpositie 
(optimale focusafstand)
voor arts en assistente.

Hygiënische bediening
van de combi-voetpedalen 
aan 2 zijden van de basis.

Anatomisch comfort voor patiënt.
(bloedstuwing naar het hoofd  
wordt tot een minimum beperkt).

Stoelpositie eenvoudig 
programmeerbaar, dus altijd
de ideale werkpositie.

Opklapbare armleuningen.

Noodstop.

Trendelnburg-positie.

De Anatom Mondial behandelstoel:
tot in elk detail doordacht!



Anatomisch comfort voor patiënt.

wordt tot een minimum beperkt). Rug- en beengedeelte
bewegen synchroon.

Aan de Anatom stoel kan 
zowel zittend als staand 
worden gewerkt. 

Met de stoel en patiënt in 
zitpositie kan de patiënt in  
het front behandeld worden.

De knie-hoekverstelling tot 
de operatietafel-stand.

De Anatom Mondial behandelstoel:
tot in elk detail doordacht!



Zo veelzijdig is de Anatom Mondial 
behandelstoel

Vóór-instap.

Trendelnburg-positie.

Hoofdsteun dubbel articulerend.Anatomisch juist gevormde behandelstoel.

De Anatom Mondial 3002 heeft als karakteristieken:

• unieke vóór-instap patiënt

• voor staand en zittend werken

• uiterst dunne rugleuning

• volledig verstelbare hoofdsteun (optie)

• knie-hoek-verstelling (operatietafel)

• trendelnburg instelling (aut. elektrisch)

• hoogteverstelling tot 94 cm

• ingebouwde verrijdbaarheid (optie)

• 2 te programmeren eindstanden

• 6 te programmeren werkstanden

• bekleding in 8 verschillende kleuren

• lakwerk in 2 kleuren

De patiënt voelt zich relaxed in  

de Anatom Mondial 3002  

behandelstoel door de  

ergonomische vormgeving.  

De synchrone beweging van  

rug- en beengedeelte voorkomt 

schrik bij het achterovergaan. Als de 

rugleuning horizontaal is, kan het been-

gedeelte geknikt of plat zijn. De Mondial 

3002 stoel is ook uitstekend geschikt 

als operatietafel voor zowel staand als 

zittend werken en heeft zich al meer dan 

40 jaar bewezen bij tientallen ziekenhuis-

poliklinieken in Nederland. Tevens is de 

uiterst dunne rugleuning erg ideaal voor 

de zittende behandelaar. De behandelaar 

kan namelijk met beide knieën parallel 

onder de rugleuning zitten.



Zo veelzijdig is de Anatom Mondial 
behandelstoel

De nieuwe Anatom Hospital 3010  
behandelstoel

• unieke vóór-instap patiënt

• voor staand en zittend werken

• uiterst dunne rugleuning

• volledig verstelbare hoofdsteun

• knie-hoek-verstelling (operatietafel)

• trendelnburg instelling (aut. elektrisch).

• hoogteverstelling tot 104 cm

• ingebouwde verrijdbaarheid

• 2 te programmeren eindstanden

• 6 te programmeren werkstanden

•  bekleding in 8 verschillende kleuren

•  lakwerk in 2 kleuren

De Anatom Hospital 3010 heeft als karakteristieken:

Dubbel-axiaal te verstellen hoofdsteun. De 3010 stoel met een ingebouwde verrijdbaarheid (elektrisch in te stellen).

speciaal ontwikkeld uit de Mondial 3002 

stoel, geschikt voor staande/zittende 

behandelingen in de kaakchirurgie, k.n.o.-, 

oogheelkunde en s.e.h.

Hoogteverstelling tot 104 cm.



De Anatom Mondial 3002 behandelstoel:
de meest betrouwbare investering voor 
de toekomst!

Staand werken.

Zittend werken.

De nieuwe Anatom Hospital 3020 
operatietafel

Unieke vóór-instap. Hoofdsteun dubbel articulerend.Anatomisch juist gevormde behandelstoel/tafel.

• unieke vóór-instap patiënt

• voor staand en zittend werken

• uiterst dunne rugleuning

• volledig verstelbare hoofdsteun

• knie-hoek-verstelling

• trendelnburg instelling (aut. elektrisch)

• hoogteverstelling tot 104 cm.

• ingebouwde verrijdbaarheid

• 2 te programmeren eindstanden

• 6 te programmeren werkstanden

•  rails aan beide zijkanten voor  

montage van diverse attributen

• bekleding zwart antistatisch

•  lakwerk in RAL 9002

Speciaal ontwikkeld voor alle  

operaties in de kaakchirurgie, k.n.o.-, 

oogheelkunde en op de s.e.h.-afdeling.

Deze operatietafel is d.m.v.  

de voetpedalen (elektrisch) in alle  

werkposities te brengen.

De Anatom Hospital 3020 operatietafel heeft als karakteristieken:
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