
De nieuwe norm in reiniging en desinfectie
Het complete systeem voor het reinigen 
van instrumenten in de tandartspraktijk

Reinigen en desinfecteren | Steriliseren | Documenteren | Garanderen

Betere hygiëne.
Meer capaciteit.
Meer zekerheid.
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De kwaliteit van Miele Professional –
van ons mag u meer verwachten

Bij de ontwikkeling van oplossingen voor het reinigen en desinfecteren van  
in strumenten voor de tandartspraktijk besteedt Miele Professional al vijftig jaar 
consequent aandacht aan een nauwe samenwerking met tandartsen en fabri
kanten van instrumenten. Een samenwerking die gebaseerd is op vertrouwen,  
en waarbij innovatie hoog in het vaandel staat. Dat levert in het professioneel 
gebruik over de gehele linie overtuigende resultaten op. 

Ontwikkeld voor dagelijks gebruik: het nieuwe System4Dent voor 
professionele verwerking van instrumenten voldoet aan de aller
hoogste eisen als het gaat om een feilloze instrumentenkringloop. 
Dè systeemoplossing voor perfecte reinigingsresultaten in de  
moderne tandartspraktijk: energiezuinigheid gecombineerd met  
een optimaal behoedzame behandeling van uw instrumenten.

Kwaliteit
Uw patiënten vertrouwen op uw kundig
heid en vakkennis  vertrouwt u op de 
spreekwoordelijke Mielekwaliteit! Met 
hoogwaardige materialen, een perfecte 
verwerking en gedegen technologie heeft 
Miele over de jaren heen een uitmuntende 
reputatie verworven op het gebied van 
medische apparatuur. Ook de kwaliteit van 
de service van Miele is uitstekend en al 
meerdere malen met een award onder
scheiden. 

Efficiency
Profiteer dagelijks van een hoge mate 
van energiezuinigheid: de apparaten van 
Miele Professional werken grondig en snel, 
waarbij de instrumenten worden ontzien. 
Dankzij hun hoogwaardige kwaliteit heb
ben ze bovendien weinig onderhoud nodig 
en zijn ze bijzonder duurzaam, zodat uw 
investering lange tijd haar waarde behoudt. 
Efficiënt gebruik van water en chemicaliën 
draagt ook nog eens bij aan lage gebruiks
kosten.

Prestaties
Overal waar zware eisen worden gesteld, 
overtuigen de apparaten van Miele  
Professional door hun prestaties. Het 
uitgebreide toebehoren en praktijkgerich
te programma’s  zorgen als vanzelf voor 
perfecte resultaten waarbij grote aantallen 
charges kunnen worden verwerkt, ook bij 
speciale toepassingen. Uw waardevolle 
instrumentarium is op die manier snel klaar 
om opnieuw te worden gebruikt. 

Reinigen en desinfecteren
Innovatieve thermodesinfectoren met volledig op de  
Mielethermodesinfectoren afgestemde proceschemie  
individueel aan te passen aan de te verwerken instrumenten.
Steriliseren
Krachtige sterilisator, klasse B, voor een snelle en betrouwbare 
verwerking van alle instrumenten.
Documenteren
Intelligente documentatiesoftware voor een niet te manipuleren  
en te allen tijde traceerbaar procesverloop.
Garanderen
De allerhoogste Mielekwaliteit, ook bij advisering, financiering, 
service en onderhoud.
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De thermodesinfectoren van Miele 
voordelen waar u dagelijks profijt van hebt

Krachtiger
De nieuwe thermodesinfectoren van Miele overtuigen door hun  
uitmuntende reinigingsresultaten, waarbij ze grote aantallen  
charges kunnen verwerken.
•  De innovatieve circulatiepomp bespaart tijd en biedt de grootst 

mogelijke efficiency.
•  De nieuw ontwikkelde sproeiarmen hebben een vernieuwde 

vormgeving en inrichting. Dit zorgt voor een zeer effectieve  
waterverdeling.

•  Een geoptimaliseerd watercircuit en een sterk verhoogde druk op 
de inspuiters zorgen voor een grondige en betrouwbare reiniging 
van holle instrumenten.

Betrouwbaarder
De nieuwe generatie apparaten staan voor de hoogst mogelijke 
mate van hygiëne en betrouwbaarheid.
•  Het filtersysteem dat uit meerdere componenten bestaat,  

verwijdert vuildeeltjes zeer effectief uit het spoelwater.
•  Groot centraal filter in het bovenrek zorgt voor een optimale  

bescherming tegen verstoppingen bij hand en hoekstukken  
en holle instrumenten.

•  De laser gelaste spoelruimte met bijzonder gladde naden zorgt 
ervoor dat vuil zich niet kan hechten.

•  Uitmuntende reinigingsresultaten worden gegarandeerd door 
de controlefunctie op zowel spoeldruk als sproeiarmen, die een 
wegvallende  spoeldruk of blokkades onmiddellijk detecteert.

Praktischer
Het gemakkelijk bereikbare zoutreservoir in de deur en andere 
praktische kenmerken vereenvoudigen het arbeidsproces voor  
de gebruiker.
•  Door het gepatenteerde zoutreservoir in de deur hoeft bij het  

navullen in het geheel niet gebukt te worden en bovendien  
hoeven er geen rekken uit het apparaat te worden gehaald.

•  ComfortClose: er is slechts een licht contact tussen deur  
en apparaat nodig om de deur automatisch te sluiten. 

•  EcoDry: na afloop van het programma gaat de deur van de  
PG 8581 dankzij de AutoOpenfunctie automatisch open,  
zodra de temperatuur in de spoelruimte onder de 70 °C komt.

•  De heteluchtdroging DryPlus bij de PG 8591 is de ideale oplos
sing voor holle instrumenten. Een vooraf in te schakelen HE
PAfilter klasse H13 verwijdert kleine zwevende deeltjes optimaal 
uit de drooglucht. Het filter is via een servicepaneel in de sokkel 
eenvoudig toegankelijk.

De thermodesinfectoren van Miele maken het mogelijk tandarts
instrumentarium veilig en traceerbaar succesvol te reinigen en 
te desinfecteren. Hierbij gaan ze uiterst behoedzaam met het 
materiaal om en worden ze aangeraden door toonaangevende 
fabrikanten als KaVo en W&H voor het reinigen van hand en 
hoekstukken en turbines.

Thermodesinfector PG 8581

Nadere informatie op:
www.miele.nl/microsite/DentalProfessional
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De thermodesinfectoren van Miele –
optimaal toegespitst op uw behoeften

Thermodesinfector G 7831 PG 8581 PG 8591
Breedte  [mm] 450 600 600
Hoogte, diepte [mm] h 850 (820*), d 600 h 835 (820*), d 600 h 835 (820*), d 600
Programmaduur / Vario TD** [min.] 55 41 39

Capaciteit per charge
Hand en hoekstukken/turbines 6 22 22
Afzuigers 4 22 22

Droging  EcoDry DryPlus
Elektrische aansluiting 230 V 400 V 400 V

** zonder bovenblad (bovenblad wordt meegeleverd)
** reiniging en thermische desinfectie

Besturing, programma‘s, programmaduur

G 7831 Reinigen/desinfecteren
Programmaduur KW WW AD energie
min. l l l kWh

SPECIAL 93 °C10 min. 57 21,8 – – 2
Vario TD dentaal 55 30,3 – – 1,8
Universeel 36 23,3 – – 1,2
Afspoelen 4 6,5 – – 0,01
Verwarming: 3,1 kW (1N AC 230 V, 3,3 kW)

PG 8581 Reinigen/desinfecteren Drogen

Programmaduur KW WW AD energie Programmaduur energie

min. l l l kWh min kWh
Vario TD dentaal 41 37,1 – 9,0 2,5 7 
SPECIAL 93 °C10 min. 54 41,5 – 14,0 3,8 3 
Afspoelen 4 10,0 –    

PG 8591 Reinigen/desinfecteren Drogen
Programmaduur KW WW AD energie Programmaduur energie
min. l l l kWh min kWh

Vario TD dentaal 39 18,6 18,5 9,0 2,2 52* 0,9
SPECIAL 93 °C10 min 49 11,9 29,6 14,0 3,0 79* 1,4

*  De droogtijd is gebaseerd op het inwendig drogen van hand en hoekstukken volgens de vigerende normen. 
Voor het drogen van standaard instrumentarium zijn in de praktijk tijden haalbaar tussen de 20 en 30 minuten. 

Apparaat Uitvoering Materiaalnr.

G 7831 Ommanteling wit, seriële interface 6259820
G 7831 Ommanteling rvs, seriële interface 6259850
PG 8581 AW PD Ommanteling wit, 1 geïntegreerde doseerpomp, ethernetmodule, EcoDry 10088500
PG 8581 AW LD Ommanteling wit, 2 geïntegreerde doseerpompen, ethernetmodule, EcoDry 10088510
PG 8581 AE LD Ommanteling rvs, 2 geïntegreerde doseerpompen, ethernetmodule, EcoDry 10088520
PG 8591 AW Ommanteling wit, 1 geïntegreerde doseerpomp, 1 externe doseermodule, ethernetmodule, DryPlus 10088530
PG 8591 AE Ommanteling rvs, 1 geïntegreerde doseerpomp, 1 externe doseermodule, ethernetmodule, DryPlus 10088550

Vario TD dentaal
Bij het programma Vario TD dentaal wordt 
voorgespoeld bij lage temperaturen, zodat 
bloedresten niet denatureren. Na een 
intensieve hoofdreinigingsfase volgt de 
thermische desinfectie bij > 90 °C, waarbij 
het water 5 minuten op temperatuur blijft. 
Voor een optimaal behoedzame behan 

deling van bijvoorbeeld chirurgische  
instrumenten kan bij de laatste spoelfase
volledig gedemineraliseerd water zonder
glanspoelmiddel worden gebruikt.

Dit programma is geschikt voor de routine
matige verwerking van alle thermostabiele 
instrumenten conform DIN EN ISO 15883. 
Het procedé ontziet het materiaal zoveel 
mogelijk en wordt ook aangeraden voor de 
verwerking van behandelingsinstrumenten 
(hand en hoekstukken, turbines). Bij de 
thermodesinfector PG 8591 zorgt de hete
luchtdroging afsluitend voor een grondige 
droging van de instrumenten. 

SPECIAL 93 °C-10 min.
Het programma SPECIAL 93 °C10 min. 
wordt gebruikt bij epidemieën conform  
§ 18 Infektionsschutzgesetz (lfSG).

Volgens het Robert Koch Institut omvatten 
beide procedés de toepassingsgebie
den A en B met fungicide, bactericide en 
virusremmende werking met inbegrip van 
HBV en HIV.
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Behoedzame reiniging en desinfectie
van turbines en hand en hoekstukken

Reiniging en desinfectie met behoud van kwaliteit
Voor de verwerking van turbines en hand en hoekstukken die aan 
strenge eisen moet voldoen, heeft Miele Professional een serie 
praktische oplossingen ontwikkeld. Met het nieuwe centrale filter 
zijn de apparaten bovendien duidelijk energiezuiniger in gebruik dan 
wanneer er losse filters worden gebruikt. Door de geheel nieuw ont
wikkelde adapters voor holle instrumenten ontstaat een aanzienlijk 
kleiner contactoppervlak bij het plaatsen, waardoor het ontstaan 
van sproeischaduw verminderd wordt. Om het materiaal optimaal te 
ontzien zijn er voor het instrumentarium het verwerkingsprogramma 
Vario TD dentaal en de ProCare Dentproces chemie beschikbaar. 

•  Speciale adapters voor het intensief doorspoelen van de  
binnenkant van turbines en hand en hoekstukken.

•  Verwerkingsprogramma Vario TD dentaal met temperatuur  
(93 °C, 5 min.) waarbij het materiaal zo behoedzaam  
mogelijk wordt verwerkt.

•  Mildalkalische resp. nietminerale ProCare Dentproceschemie 
voor een behoedzame reiniging volgens de aanbevelingen  
van de fabrikant.

•  Maximaal twee geïntegreerde doseerpompen voor een nauw
keurige dosering van mild reinigende vloeibare reinigings middelen.

Nadere informatie op
www.miele.nl/microsite/DentalProfessional

Toebehoren voor de nieuwe thermodesinfectoren  
van de serie PG 85

Beladingsvoorbeeld PG 8591
A 105 bovenrek/inspuiter
A 800 filterkaars
A 151 onderrek
A 803 houder voor hand en hoekstukken/turbines (3 st.)
A 804 reinigingsborstel
E 197 zeefschaal
E 198 inzet voor zeefschaal 
E 337/1 inzet voor rechtop te plaatsen instrumenten
E 379 inzet zeefkorf voor diverse instrumenten

Voor de nieuwe thermodesinfectoren van de serie PG 85 werden 
innovatieve accessoires ontwikkeld, die de verwerking van instru
menten in de tandartspraktijk in de toekomst nog betrouwbaarder 
en eenvoudiger maken. Behalve nieuwe rekken en inzetten voor 
holle instrumenten werd het programma uitgebreid met nieuwe 
doseermodules, producten voor waterbehandeling alsmede kasten 
en sokkels.

Advies
Voor een advies over de optimale uitrusting van uw thermo
desinfector kunt u contact opnemen met uw dentaal depot.
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Boven en onderrekken voor PG 8581 & PG 8591
Houders en toebehoren

A 105 bovenrek/injector
•  aan de linkerzijde kunnen inzetten 

worden geplaatst
•  rechterzijde heeft een in hoogte 

verstelbaar steunrooster en  
22 inspuiters voor hand en hoek
stukken, turbines en afzuigers

•  actieve droging van de binnen
kant van de hand en hoekstuk
ken

•  spoelhuls E 336 (5 x) voor  
bijvoorbeeld los geplaatste  
chirurgische afzuigers

•  filterkaars A 800 kan in beide 
houders voor inspuiters worden 
gebruikt (standaard niet  
meegeleverd)

•  sproeiarm
•  afmetingen: 

h 202, b 528, d 528 mm

A 102 bovenrek
•  open voorkant
•  voor het plaatsen van inzetten
•  in hoogte verstelbaar
•  beladingshoogte 

205 +/ 30 mm
•  ingebouwde sproeiarm
•  afmetingen:  

h 206, b 528, d 527 mm

A 151 onderrek
•  voor het plaatsen van  

gangbare inzetten
•  beladingshoogte afhankelijk  

van het gebruikte bovenrek
•  afmetingen: 

h 88, b 529, d 522 mm

A 801 adapter
•   voor het gebruik van  AUF 1  

en AUF 2 in combinatie met  
het bovenrek A 105

A 803 inzet
•  voor het plaatsen van behande

lingsinstrumenten in bovenrek  
A 105 in combinatie met filter
kaars A 800

•  geschikt voor zowel hand en 
hoekstukken als turbines

A 800 filterkaars
•  te gebruiken in bovenrek 

A 105

A 804 reinigingsborstel
•  voor de handmatige reiniging van 

filterkaars A 800

Toebehoren Materiaalnr. Artikelnr.
A 105 bovenrek/inspuiter 9862390 69.6105.00
A 102 bovenrek 9862360 69.6102.00
A 151 onderrek 9862410 68.6151.00

Filterkaars A 800 (voor gebruik in A 105) 9960680 68.6800.00
Inzet voor behandelingsinstrumenten  A 803 (voor gebruik in A 105) 9863100 69.8030.00
Reinigingsborstel  A 804 (te gebruiken in combinatie met  A 105 en A 800) 9960720 68.6804.00
Adapter A 801 (voor het gebruik van AUF 1/2 in combinatie met A 105) 9862940 69.3801.00

Boven en onderrekken voor G 7831

O 800/1 bovenrek
•  voor het plaatsen van inzetten
•  beladingshoogte 200 mm
•  sproeiarm
•  afmetingen: 

h 270, b 381, d 475 mm

U 800 onderrek 
•  voor het plaatsen van inzetten
•   beladingsafmetingen 

b 325, d 485 mm
•  beladingshoogte in combinatie 

met bovenrek: 
O 800/1 ca. 295 mm 
O 801/2 ca. 270 mm

•   afmetingen: 
h 62, b 385, d 505 mm

O 801/2 bovenrek/injector
•  in het voorste en achterste 

gedeelte kunnen inzetten met een 
beladingshoogte van 200 mm 
geplaatst worden

•  waterverdeler met steunrooster 
voor holle instrumenten: 
10 siliconenhouders  
10 inspuiters Ø 4,0 mm, l 30 mm

•   mogelijkheid voor het plaatsen 
van 6 houders voor hand en 
hoekstukken (AUF 2)

•  uitsluitend geschikt in combinatie 
met vloeibare reinigingsmiddelen

•  beladingshoogte 175 mm 
•  sproeiarm
•  afmetingen: 

 h 267, b 381, d 475 mm

Toebehoren G 7831 PG 8581 PG 8591 Materiaalnr. Artikelnr.
O 800/1 bovenrek/injector • 4657890 69.1800.01
O 801/2 bovenrek • 5290520 69.1801.03
U 800 onderrek • 4660930 69.1800.02



12 13

Inzetten 

E 337/1 inzet 2/5 
•   voor het rechtop plaatsen  

van instrumenten
•  voorzien van 4 kunststof  

houders met  
12 vakken van ca. 22 x 28 mm,  
4 vakken van ca. 25 x 28 mm en 
48 vakken van ca. 13 x 14 mm

•   afmetingen: 
h 113, b 173, d 445 mm

E 802/1 inzet
•   voor het rechtop plaatsen  

van instrumenten
•  voorzien van 3 kunststof  

houders met 
8 vakken van ca. 30 x 28 mm,  
8 vakken van ca. 16 x 28 mm en 
15 vakken van ca. 16 x 20 mm

•   afmetingen: 
h 113, b 163, d 295 mm

E 198 inzet 1/2
•  voor 6 zeefschalen/nierbekkens
•   voorzien van 7 houders  

(6 vakken) met een hoogte  
van 160 mm en een tussenruimte 
van 66,5 mm

•  uitsluitend te gebruiken bij de 
inzet E 197

•  afmetingen:  
h 160, b 180, d 495 mm

E 807 inzet
•   voor 3 zeefschalen/nierbekkens
•   voorzien van 4 houders  

(3 vakken) met een hoogte  
van 165 mm en een tussenruimte 
van 68 mm

•  afmetingen: 
 h144, b 140, d 290 mm

E 197 inzet 1/6 zeefschaal
•   voor het plaatsen van  

instru menten
•  draadwerk met de volgende 

maaswijdten:  
bodem 3 mm, zijkanten 1,7 mm, 
deksel 8 mm

•  siliconeninleg voor het fixeren 
van instrumenten

•  met  stoom te steriliseren  
op 121 °C / 134 °C

•   afmetingen:  
h 42, b 150, d 225 mm

E 363 inzet 1/6 zeefschaal
•   maaswijdte 1 mm,  

met deksel
•  zonder houders om de  

instrumenten vast te zetten
•  afmetingen: 

h 55, b 150, d 225 mm

Toebehoren G 7831 PG 8581 PG 8591 Bovenrek Onderrek Inzet Materiaalnr. Artikelnr.
E 197 • • • • • 7984090 68.5197.01
E 363 • • • • • 3149790 69.5363.01
E 198 • • A 151 7984040 68.5198.02
E 807 • • • O 801/2, U 800 7984220 69.5807.01

O 800/1
E 802/1 • • • O 802/1, U 800 7984170 69.5802.02

O 800/1
E 337/1 • • A 102, A 105 A 151 7984130 69.5337.02

Inzetten

E 379 inzet 1/2 zeefkorf
•   draadwerk met een maaswijdte 

van 1,7 mm
•   2 draagbeugels
•  afmetingen:  

h 80 + 30, b 180, d 445 mm

E 378 inzet 1/1 zeefkorf
•  draadwerk met een maaswijdte 

van 1,7 mm
•   2 draagbeugels
•   afmetingen: 

h 80 + 30, b 460, d 460 mm

E 130 inzet 1/2
•   voor 10 tableaus
•  voorzien van 11 houders  

(10 vakken) met een hoogte  
van 170 mm en een tussenruimte 
van 35 mm

•  afmetingen:  
h 180, b 180, d 445 mm

E 523 inzet 1/2
•   voor zeeftrays, b.v. IMScassettes
•  voorzien van 7 houders  

(6 vakken) met een hoogte  
van 145 mm en een tussenruimte 
van 50 mm

•  afmetingen:  
h 151, b 220, d 450 mm

E 339/1 inzet 3/5
•   voor 12 ondergedeeltes van 

trays/dienbladen
•  voorzien van 13 houders  

(12 vakken) met een breedte  
van 295 mm en een tussenruimte 
van 21,5 mm

•   maximale afmeting trays  
290 x 20 mm

•   afmetingen:  
h 115, b 305, d 498 mm

E 806/1 inzet
•    voor 8 ondergedeeltes van  

trays/tableaus
•   9 houders (8 vakken) 
•  maximale afmeting trays  

290 x 30 mm
•  afmetingen:  

h 114, b 305, d 348 mm

Toebehoren G 7831 PG 8581 PG 8591 Bovenrek Onderrek Materiaalnr. Artikelnr.
E 130 • • • 2648950 69.5130.01
E 523 • • • 5649700 69.5523.01
E 339/1 • • • 9233840 69.5339.02

E 378 • • • 3203530 69.5378.01
E 379 • • • • (alleen PG 8581/91) • 3203500 69.5379.01
E 806/1 • U 800 9013220 69.5806.03



14 15

Inzetten

E 147/1 inzet 1/2 
•   voor 10–12 mondspoelbekers,  

max. Ø 80 mm
•   gerilsaneerd
•   afmetingen:  

h 155, b 220, d 455 mm

E 413 inzet 1/1
•  gebruiken in bovenrek 

A 105 (adapters zijn verkrijgbaar 
via de Sirona dentaaldepots)

•    voor 6 speekselzuigslangen 
systeem Sirona

•  afmetingen:  
h 205, b 390, d 450 mm

E 520 inzet
•    voor18 wortelkanaalinstrumenten
•    inklapbaar
•   met stoom te steriliseren  

op 121 ºC / 134 ºC
•    afmetingen:  

h 45, b 75, d 30 mm

E 521/2 inzet 
•    voor het plaatsen van 7 extractie 

of orthodontische tangen
•  vakgrootte 21 x 80 mm
•   afmetingen:  

h 135, b 100, d189 mm

E 522/1 inzet
•   9 houders voor het plaatsen  

van afdruklepels
•    afmetingen:  

h140, b 100, d 190 mm

E 801/1 inzet 
•   voor 8 mondspoelbekers,  

max. Ø 75 mm
•   gerilsaneerd
•   afmetingen:  

h 155, b 200, d 320 mm

E 430/1 inzet 1/3 zeefschaal
•   voor het plaatsen van  

instru menten
•   draadwerk met een maaswijdte 

van 5 mm
•   afmetingen:  

h 40, b 150, d 445 mm

E 441/1 inzet 1/4
•   zeefschaal voor micro 

instrumenten
•   draadwerk met een maaswijdte 

van 1,7 mm, zijkanten dicht, 
stapelbaar

•   binnenwerk met 6 verstelbare 
tussenstukken voor het veilig 
bewaren van de instrumenten

•   met stoom te steriliseren  
op 121° C / 134° C

•  afmetingen: 
 h 60, b 183, d 284 mm

Toebehoren G 7831 PG 8581 PG 8591 Bovenrek Onderrek Materiaalnr. Artikelnr.
E 430/1 • • • • • 6643200 69.7430.03
E 441/1 • • • • • 5988240 69.5441.02
E 413 • • A 105 3810180 68.7413.01
E 520 • • • • • 5409080 68.5520.01

E 147/1 • • • • 4746620 68.5147.03
E 801/1 • • • 5673820 68.5801.02
E 521/2 • • • • • 7476430 68.5521.03
E 522/1 • • • • • 6697010 68.5522.02

Toonaangevende fabrikanten adviseren Mielethermodesinfectoren  
voor het reinigen van behandelingsinstrumenten.

Inzetten

E 473/1 inzet
•   zeef met deksel voor kleine 

voorwerpen
•  plaatsen in zeefschalen of  

bevestiging aan het boven  
of onderrek

•  afmetingen:  
h 85, b 60, d 60 mm

E 491 inzet
•  inzet voor roterende instrumenten
•  voor 18 turbineboren
•  voor 30 hand en hoekstukboren
•  uitsluitend geschikt voor roestvrij

stalen boren
•  afmetingen:  

h 53, b 70, d 120 mm

Toebehoren G 7831 PG 8581 PG 8591 Bovenrek Onderrek Materiaalnr. Artikelnr.
E 473/1 • • • • • 5341570 69.5473.02
E 491 • • • • • 7600210 68.5491.01
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Houders en filters
Testkits

AUF 1  
Geschikt voor de G 7881  
en G 7891
•  houder voor behandelings

instrumenten in bovenrek O 177/1
•  bestaande uit: dichting, draadbus, 

klem, ondergedeelte houder, bo
vengedeelte houder, 5 filter platen

FP filterplaat geschikt  
voor de AUF 1 en AUF 2
•   20 stuks.
•  porositeit 2
•  diameter 30 mm

ADS 1 adapter/silicon geschikt 
voor de AUF 1 en AUF 2
•  adapter voor het plaatsen van 

behandelingsinstrumenten
•  voor hand en hoekstukken en 

turbines met een diameter van 
ca. 20 mm

•  kleur: wit

ADS 2 adapater/silicon geschikt 
voor de AUF 1 en AUF 2
•   adapter voor het plaatsen van 

behandelingsinstrumenten
•  voor hand en hoekstukken en 

turbines met een diameter van 
ca. 16 mm

•  kleur: groen

ADS 3 Adapter/silicon geschikt 
voor de AUF 1 en AUF 2
•   adapter voor het plaatsen van 

behandelingsinstrumenten
•  voor hand en hoekstukken en 

turbines met een diameter van 
ca. 22 mm

•  kleur: rood

AUF 2 
Geschikt voor de G 7831
•  houder voor behandelings

instrumenten in bovenrek O 801/2
•   bestaande uit: dichting, draadbus, 

klem, ondergedeelte houder, bo
vengedeelte houder, 5 filter platen

Toebehoren G 7831 PG 8581 PG 8591 Bovenrek Onderrek Artikel Materiaalnr. Artikelnr.
AUF 1 • • Bovenrek 177/1 5159510 68.5511.01
AUF 2 • Bovenrek 801/2 5282470 68.5517.01

FP AUF 1/AUF 2 6059480 69.7512.01

ADS 1, 20 mm Ø AUF 1/AUF 2 5159530 68.7513.01
ADS 2, 16 mm Ø AUF 1/AUF 2 5159540 68.7514.01
ADS 3, 22 mm Ø AUF 1/AUF 2 5159550 68.7515.01
ProCare proteïnecheck 9635510 69.9101.02
TK/1 Testkit voor proteïnebepaling 6157330

Testkit TK/1
•  voor proteïnebepaling en rei

ningscontrole van chirurgische 
instrumenten

• inhoud voor 48 controles
•  met codeerstrips voor reflecto

meter (reflectometer wordt niet 
meegeleverd)

•  via afdeling Verkoop Onderdelen 
verkrijgbaar (art.nr. 6157330).

ProCare proteïnecheck
•  voor de controle op proteïneres

ten na thermische desinfectie
•  aantonen en inschatten van 

(de hoeveelheid) eventuele resten
•  kan met indicatorstift nauwkeurig 

worden aangebracht
• korte inwerktijd van 3 minuten
• 3 stiften per verpakking

Sokkels

UG 30-60/60-85 sokkel
•  roestvrijstalen sokkel voor de PG 8581  

en PG 8591 voor PG 8581 en PG 8591
•  sokkel kan aan het apparaat worden  

gemonteerd
•  afmetingen:  

h 300, b 600, d 600 mm

UG 30-90/60-85 sokkel
•  roestvrijstalen sokkel voor de PG 8581  

en PG 8591 in combinatie met de PG 8595  
of PG 8596

•  sokkel kan aan het apparaat worden  
gemonteerd

•  afmetingen:  
h 300, b 900, d 600 mm

Toebehoren Materiaalnr. Artikelnr.
UG 3060/6085 10087350 69.3060.01
UG 3090/6085 10087360 69.3090.01
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Toebehoren voor het doseren  
van de proceschemie

PG 8596 DOS-kast
Kast voor de proceschemie en  
doseermodule.
•  compatibel met PG 8581 en PG 8591
•  vrijstaand model, geschikt voor  

onderbouw
•  kast met afneembare deur
•  ommanteling naar keuze in  

roestvrij staal of wit
•  binnenafmetingen: h 690/380/285 mm 

(bovenste lade gedemonteerd)
•  binnenafmetingen lades: b 250 mm, 

d 555 mm (zonder lekbak en  
doseermodules), 
d 425 mm (met lekbak en  
doseermodules)

•  afmetingen: h 835 (820), b 300, d 600 mm

Ingedeeld in 2 niveaus:
uittrekbare laden waarin reservoirs voor 
proceschemie kunnen worden geplaatst, 
op telescooprails, met lekbak.

Reservoirs  (l x b x h)
In totaal passen 6 reservoirs  
van 5 liter inhoud (245 x 145 x 225 mm*)  
in deze kast. De onderste lade biedt  
bovendien opslagmogelijkheid voor  
grotere verpakkingen:
2 à 10 l: 140 x 193 x 307 mm
2 à 10 l: 223 x 203 x 321 mm
2 à 10 l: 229 x 193 x 323 mm
2 à 10 l: 194 x 204 x 353 mm
1 à 20 l: 289 x 233 x 396 mm
1 à 25 l: 288 x 234 x 456 mm

*  Alleen mogelijk met doseermodule  
DOS K 85/1 met korte zuiglans.

DOS K 85 /1 doseermodule
•  voor vloeibare reinigingsmiddelen zoals 

alkalische reinigers, chemische desinfec
tiemiddelen en neutralisatiemiddelen

•  slangdoseerpomp, regelbaar via de  
elektronische besturing van het apparaat

•  geïntegreerde doseercontrolefunctie  
voor hogere proceszekerheid conform  
EN ISO 15883

•  korte zuiglans (200 mm) voor 5 liter 
reservoirs incl. controle vulniveau van  
het reservoir

•  lengte aansluitkabel: 3,00 m
•  lengte zuigleiding: 1,80 m

DOS K 85 doseermodule
•  als DOS K 85/1 echter met zuiglans van 

300 mm voor reservoirs van 5 en 10 liter 
inhoud (lange zuiglans)

•   optioneel: ombouwset (Nr. 5 45 80 34) 
voor zuiglans (1030 liter reservoirs)  
verkrijgbaar via Verkoop Onderdelen

Toebehoren Materiaalnr. Artikelnr.
PG8596 D AW DOSkast 10087330 69.8596.01
PG8596 D AE DOSkast 10087340 69.8596.02
DOS K 85/1 09961080 69.7470.51
DOS K 85 09961070 69.7470.50

Toebehoren voor de verwerking 
met gedemineraliseerd water

PG 8595  Aqua Purificator
Kast voor twee demineralisatiepatronen  
VE P 2000/VE P 2800:
•  compatibel met PG 8581 en PG 8591
•  algemeen geadviseerde kwaliteit voor  

de naspoelfase < 19 μS/cm 
•  vrijstaand apparaat, geschikt voor  

onderbouw
•  ommanteling naar keuze leverbaar in 

roestvrij staal of wit
•  afmetingen: h 835 (820), b 300, d 600 mm

CM ConductivityMeter
Geleidbaarheidsmeter voor demiwater
patronen VE P 2000 en VE P 2800.
•  éénregelig verlicht display
•  10 schakelpunten in het meetbereik 

0199,9 μS/cm
•  optisch en akoestisch signaal wanneer 

wisselen van de patronen noodzakelijk is
•  optische en akoestische foutmelding
•  wandhouder
•  aansluiting op externe LED (optioneel)
•  meegeleverd worden een meetcel en 

druk slangen ¾” voor de aansluiting  
op patronen en apparaat

•  ingang: 100240 V, 50/60 Hz, 85 mA; 
uitgang 9V, 400 mA, 3,6 VA

•  afmetingen: h 118, b 235, d 110 mm

LP 2800 Demineralisatiepatroon, leeg
•  vulbaar met 19 liter wegwerpharsen

E 315 Wegwerphars
•  20 liter homogeen gemengde harsen  

voor  LP 2800
•  doos met 2 zakken à 10 liter, vacuüm 

verpakt in kunststof zakken, geseald
•  filterzak voor vervanging

E 316 Vulset
•  kunststof vat met deksel en trechter  

voor 30 liter wegwerpharsen

VE P 2800 Demineralisatiepatroon, 
gevuld
•  drukvast roestvrijstalen patroon
•  compleet met ontluchtings en  

overdrukventiel
•  gevuld met 19 liter homogeen  

gemengde, regenereerbare harsen
•  afmetingen: h 570, Ø 230 mm

VE P 2000 Demineralisatiepatroon, 
gevuld
•  drukvast roestvrijstalen patroon
•  compleet met ontluchtings en  

overdrukventiel
•   gevuld met 12,5 liter homogeen  

gemengde, regenereerbare harsen
•  afmetingen: h 410, Ø  230 mm

SK Snelkoppelingen voor water patronen
Ombouwset voor eenvoudige vervanging 
van de patronen, bestaande uit:
•  2 x VA aansluitingen 3/4ʹʹ/SK die recht

streeks op de patronen kunnen worden 
geschroefd

•  2 x snelkoppelingen met 3/4ʹʹ dubbele 
pvc nippel, inclusief dichtingen voor de 
bestaande slangset

UfZ Ombouwset voor tweede  
patroon
Wanneer er twee patronen worden ge
bruikt, kunnen deze 2 x VA aansluitingen 
¾”/SK op het tweede patroon worden 
geschroefd. Hierdoor hoeven de aansluitin
gen van het eerste patroon niet te worden 
gedemonteerd.

Toebehoren Materiaalnr. Artikelnr.
PG8595 D AW Aqua Purificator 10087310 69.8595.01
PG8595 D AE Aqua Purificator 10087320 69.8595.02
SK Snelkoppelingen voor waterpatronen 09782600 69.4319.01
UfZ Ombouwset voor tweede patroon 10020100 69.4319.05
CM ConductivityMeter 10008360 69.4500.01
LP 2800 Demineralisatiepatroon, leeg 09782590 69.4318.05
E 315 Wegwerphars 03830350 69.4315.01
E 316 Vulset 03830360 69.4316.01
VE P 2800 Demineralisatiepatroon, gevuld 09782560 69.4310.05
VE P 2000 Demineralisatiepatroon, gevuld 09773410 69.4311.01
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Toebehoren

Seriële module  
XKM RS232 10 Med
•  communicatiemodule voor aansluiting 

op de software Segosoft Miele Edition 
USBoplossing of op de protocolprinter 
PRT 100.

•  buffergeheugen voor  
max. 25  procesprotocollen.

•  er kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen korte en lange protocollen:  
de lengte van het protocol kan zo worden 
aangepast aan klantspecifieke vereisten.

•  overdrachtssnelheid: max. 38 kBits.
•  lengte aansluitkabel: 1,5 m.
•  kabel kan tot max. 13 m worden  

verlengd. 
 
Optioneel verkrijgbaar bij de apparaten 
PG 8581 & PG 8591.

Ethernetmodule  
XKM 3000 L Med
•  communicatiemodule voor aansluiting op 

de software Segosoft Miele Edition of een 
andere procesdocumentatiesoftware.

•  buffergeheugen voor maximaal 30 pro
cesprotocollen en 2 grafische protocollen.

•  directe aansluiting mogelijk op bijvoor
beeld een netwerk. Hiervoor hoeven geen 
extra onderdelen besteld te worden.

•  ondersteund door DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) voor het automa
tisch instellen van de netwerkparameters.

•  voorbereid voor het gebruik van Remote 
Vision voor automatische foutmelding.

•  overdrachtssnelheid: 10/100 Mbit/s.
•  lengte aansluitkabel: 1,5 m.
•  kabel kan verlengd worden. 

 
Wordt meegeleverd bij de apparaten 
PG 8581 & PG 8591.

Zacht water, chemicaliën op maat:
perfecte resultaten

Waterontharding van meet af aan
De mineralen in het leidingwater kunnen het reinigingsproces 
verstoren en zorgen voor afzettingen op de instrumenten en in 
het apparaat. De thermodesinfectoren van Miele zijn standaard 
uitgerust met een ProfiMonoblocwaterontharder die de ionen die 
de hardheid van het water bepalen, grotendeels uit het leidingwater 
verwijdert. In het geval van zeer hard leidingwater en in praktijken 
waarbij veel instrumenten moeten worden gereinigd, kan het gun
stig zijn om het water volledig te demineraliseren.

•  Optimale werking van de proceschemie voor een uitstekende 
reiniging en desinfectie.

•  Instrumenten en apparaten behouden langer hun waarde en 
blijven langer goed functioneren.

•  Module voor volledige demineralisatie is als optie verkrijgbaar.

Optimale proceschemie
De ProCare Dentproceschemie legt de basis voor een grondige en 
tegelijkertijd behoedzame behandeling van uw kostbare instrumen
ten. Overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant van de 
instrumenten biedt Miele Professional diverse speciale producten 
voor het reinigen en desinfecteren van standaard instrumenten 
maar ook hand en hoekstukken. Al deze middelen zijn zorgvuldig 
afgestemd op de afzonderlijke fases van de reiniging en desinfectie 
in de thermodesinfectoren van Miele.

•  Effectieve reiniging en desinfectie van standaard instrumenten 
alsmede hand en hoekstukken.

•  De materialen worden bij routinematig gebruik volgens de  
aanbevelingen van de fabrikant optimaal ontzien

•  Houdt verkleuringen en vlekken tegen en verhindert de  
kalkafzetting.

•  Verbeterde droging.
•  Nauwkeurige dosering via standaard en optioneel  

verkrijgbare DOSpompen.
•  Kleurcoderingen en stickers om verwisselen te voorkomen.

Nadere informatie op 
www.miele-professional.nl
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ProCare Dentproceschemie

Toebehoren Verpakkingsgrootte Materiaalnr. Artikelnr.
ProCare Dent 10 MA Can, 5 l 9313850 66.9132.02
ProCare Dent 10 A Can, 5 l 9051960 66.9122.01
ProCare Dent 11 A Emmer, 10 kg 9051940 66.9112.01
ProCare Dent 30 C Can, 5 l 9052110 66.9153.01
ProCare Dent 30 C Fles, 1 l (voor G 7831) 9052100 66.9152.01
ProCare Dent 30 P Can, 5 l 9052080 66.9143.01
ProCare Dent 30 P Fles, 1 l (voor G 7831) 9052070 66.9142.01
ProCare Dent 40 Fles, 1 l 9052130 66.9171.01
ProCare Universal 61 Verpakking, 6 kg 9195780 66.9161.02
Opener – 9066810

ProCare Dent 10 A
•  Alkalisch reinigingsmiddel,  

vloeibaar concentraat
•  Can, 5 l

ProCare Dent 11 A
•  Alkalisch reinigingsmiddel,  

poedervorming
•   Emmer, 10 kg

ProCare Dent 10 MA
•   Mildalkalisch reinigingsmiddel,  

vloeibaar concentraat
•   Can, 5 l

ProCare Dent 30 C
•  Zuur neutralisatiemiddel,  

vloeibaar concentraat
•  Can, 5 l
•   Fles, 1 l (met vuldop voor G 7831)

ProCare Dent 40
•  Naspoelmiddel, vloeibaar  

concentraat, 
•  Fles, 1 l (met vuldop)

ProCare Dent 30 P 
•   Zuur neutralisatiemiddel,  

vloeibaar concentraat
•  Can, 5 l
•   Fles, 1 l (met vuldop voor G 7831)

ProCare Universal 61 
•  Grofkorrelig zout voor het 

regenereren van de ingebouwde 
ontharder

•  Verpakking van 6 kg (3 x 2 kg)

Opener
•  Voor het eenvoudig en veilig 

openen van 5lcans die uit veilig
heidsoverwegingen stevig zijn 
dichtgedraaid

ProCare Dentproceschemie

Product Beschrijving Toelichting Verpakkingsgrootte

Reinigen

ProCare  
Dent 10 MA

Vloeibare reiniger,  
mildalkalisch

•  Instrumentbeschermend 
•  Uitermate geschikt voor hand en hoekstukken

5 l can

ProCare  
Dent 10 A

Vloeibare reiniger,  
alkalisch

•  Hoge reinigende werking
•  Niet geschikt voor hand en hoekstukken 

5 l can

ProCare  
Dent 11 A

Poederreiniger,  
alkalisch

•  Hoge reinigende werking
•  Niet geschikt voor hand en hoekstukken

10 kg emmer

Neutraliseren

ProCare 
Dent 30 C

Zuur vloeibaar  
neutralisatiemiddel

•  Uitermate geschikt voor hand en hoekstukken 
•  Op basis van citroenzuur

5 l can 
1 l fles (met vuldop voor G 7831)

ProCare  
Dent 30 P

Zuur vloeibaar  
neutralisatiemiddel

•  Verwijdert verkleuring en in zuur oplosbare  
verontreinigingen

•  Niet geschikt voor hand en hoekstukken 
•  Op basis van fosforzuur

5 l can 
1 l  fles (met vuldop voor G 7831)

Naspoelen

ProCare  
Dent 40

Vloeibaar  
naspoelmiddel

•  Verbetert en verkort de droging 1 l  fles (met vuldop)

Regenereren

ProCare  
Universal 61

Grofkorrelig zout voor 
het regenereren van de 
ingebouwde ontharder

•  Verhindert kalkafzetting en beschermt  
de instrumenten

6 kg verpakking

Advies voor het reinigen en  
desinfecteren van de  
standaardinstrumenten.
Programma: Vario TD
Reinigingsmiddel vloeibaar:  
ProCare Dent 10 A
Reinigingsmiddel poeder:  
ProCare Dent 11 A
Neutraliseren:  
ProCare Dent 30 P
Naspoelen:  
ProCare Dent 40

Advies voor het reinigen en  
desinfecteren van de standaard-  
of behandelingsinstrumenten.
Programma: Vario TD
Reinigingsmiddel vloeibaar:  
ProCare Dent 10 MA
Neutraliseren:  
ProCare Dent 30 C
Naspoelen:  
ProCare Dent 40 
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Nieuw: de tabletopsterilisator PS 1201B EXCELLENCE – 
betrouwbare verwerking van instrumenten

Grote verwerkingscapaciteit
•  Zeer korte procestijden, bijvoorbeeld 21 min./134 °C  

bij het programma Universeel (incl. drogen) en 13 min./134 °C 
bij het programma Onverpakt (afhankelijk van de belading).

•  Inhoud van de kamer is 20 liter zodat per charge 6 kg belading  
kan worden verwerkt.

•  De Quickstartfunctie bespaart extra tijd bij de drukke dagelijkse 
werkzaamheden.

Optimale droging
•  Krachtige vacuümpomp en volledig verwarmde kamer.
•  Snelle en uiterst efficiënte droging van gesteriliseerde  

voorwerpen en sterilisatiekamer.

Geïntegreerde waterbehandeling
•  Vaste wateraansluiting met waterproofsysteem (WPS).
•  Geïntegreerde ReverseOsmoseinstallatie levert  

gedemineraliseerd water voor het opwekken van stoom.
•  Er hoeft geen gedemineraliseerd water te worden toegevoegd.

Tabletopsterilisator PS 1201B

De uitmuntende reputatie van Miele Professional op het gebied  
van medische reiniging en desinfectie komt door de decennialange 
ervaring en het leveren van de allerhoogste kwaliteit. Deze traditie  
zet zich voort bij de introductie van de Mieletabletopsterilisator  
PS 1201B EXCELLENCE. Deze sterilisator is voorzien van innovatieve 
techniek, levert krachtige prestaties en is  tegelijker tijd uiterst  
betrouwbaar en energiezuinig.

Nadere informatie op
www.miele-professional
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Nadere informatie op:
www.miele-professional.nl

Toebehoren die worden meegeleverd:
•  ZS 110 6/3 trayhouders voor de verwerking  

van 6 trays of maximaal 3 containers 
(maximale afmetingen: b 190 x d 340 x h 48 mm);

•  ZS 131 tray, 3 stuks;
•  Beugel voor trays;
•  Aan en afvoerslang, aansluitkabel. 

Optioneel:
•  ZS 111 6/2 trayhouders voor de verwerking 

van 6 trays of maximaal 2 containers 
(maximale afmetingen: b 190 x d 340 x h 65 mm);

•  ZS 1501 Helixtest;
•  ZS 171 deurdichting;
•  ZS 172 steriel luchtfilter;
•  Procesdocumentatie.

NIEUW: bediening via PerfectTouchControl
•  Touchscreen.
•  Glasoppervlak is bestand tegen chemicaliën.
•  Kan eenvoudig gedesinfecteerd worden door afvegen.
•  Snelle start van de sterilisatie met de Quickstartfunctie.

Betrouwbare techniek
•  Door stoom verwarmd, dubbelwandig drukvat dat men anders 

alleen aantreft bij grote sterilisatoren.
•  Optimale temperatuurverdeling in de kamer en zodoende een 

betrouwbare sterilisatie van alle in de tandartspraktijk gebruikte 
instrumenten.

De Miele tabletopsterilisator –
krachtig en betrouwbaar

Tabletop-sterilisator PS 1201B EXCELLENCE

Soort apparaat tabletopmodel (kan worden opgesteld op een 50 cm diep werkblad)
Afmetingen  [mm] h 542, b 565, d 620
Afmetingen kamer [mm] Ø 250, d 400
Capaciteit per charge max. 6 kg instrumenten, max. 2 kg textiel

121 °C Universeel [min.]* 33
134 °C Universeel [min.]* 21
134 °C Onverpakt [min.]* 13
134 °C Prionen [min.]* 35
Testprogramma‘s HelixB&Dtest, vacuümtest

Procesdocumentatie seriële interface 
Elektrische aansluiting AC 230 V 50 Hz, aansluitkabel van 2 m
Wateraansluitingen Vaste wateraansluiting met  WPS, waterafvoer
Normconformiteit DIN EN 13060, EN 1717, EN610101, EN 610102040, EN 613261
* programmaduur inclusief drogen
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Toebehoren

ZS 150-1 Helixtest
•  procescontrole van de table

topsterilisator door het contro
leren van de stoompenetratie 
met behulp van een chemische 
indicator

•  resultaten worden door kleur
veranderingen weergegeven

•  1 exemplaar met 250 indicatoren

ZS 172 Steriel beluchtingsfilterZS 131 Tray
•  afmetingen: 

h 20, b 184, d 285 mm

ZS 111 Trayhouder 6/2
•  voor het plaatsen van 6 trays 

ZS 131 of 2 containers met een 
maximale hoogte van 65 mm

Apparaat Materiaalnr. Artikelnr. 
PS 1201B EXCELLENCE Tabletopsterilisator 9585440 63.1201.02

In de prijs van de tabletopsterilisator is de technische meting ter plekke bij inbedrijfstelling door de Mieleservicedienst inbegrepen..

ZS 111 Trayhouder 6/2 7876500 68.9111.01
ZS 131 Tray 7876510 68.9131.01
ZS 1501 Helixtest 09910260 68.9150.02

ZS 171 Deurdichting 7984812
ZS 172 Steriel beluchtingsfilter 7657370 68.9172.01
ZS 173 Smeermiddel voor draaispil 7956470 68.9173.01
ZS 135 Ionenwisselaar LC 117 (set) 

De patronen van de ionenwisselaar gaan 3 jaar of 4.000 cycli mee.
Toebehoren voor procesdocumentatie: zie pagina 3237

ZS 171 Deurdichting
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Feilloze documentatie –
betrouwbaar en systematisch

Individuele documentatiemogelijkheden
In het kader van System4Dent kunnen verschillende documenta
tieoplossingen worden gerealiseerd, volledig afgestemd op de be
hoeften van de praktijk en de technische mogelijkheden ter plekke. 
Hart van het documentatiesysteem wordt gevormd door de soft
ware Segosoft Miele Edition. Doordat deze zorgvuldig is afgestemd 
op het gebruik in de dagelijkse praktijk, zorgt de software voor een 
traceerbare en wettelijk erkende documentatie van de verwerking 
van instrumenten, die niet valt te manipuleren.

Elektronische documentatie: directe aansluiting op een pc
De reinigings en desinfectieautomaat en tabletopsterilisator 
worden rechtstreeks met een kabel (maximaal 13 m lang) met een 
pc verbonden, waarop de documentatiesoftware geïnstalleerd is. 
Hierbij kan het gaan om een eigen pc voor de hygiënische ruimte 
of om een pc in een aangrenzende ruimte.

Elektronische documentatie: directe aansluiting  
op het netwerk
De reinigings en desinfectieautomaat en tabletopsterilisator 
worden via het interne netwerk in de praktijk met een pc met 
geïnstalleerde documentatiesoftware verbonden, bijvoorbeeld met 
een pc bij de receptie. Na de automatische overdracht kunnen de 
protocolgegevens centraal worden gearchiveerd.

Elektronische documentatie via USB-stick
De procesgegevens van reinigings en desinfectieautomaat en 
tabletopsterilisator worden tussendoor opgeslagen op een USB
stick, die vervolgens op een pc met de geïnstalleerde documenta
tiesoftware uitgelezen wordt.

Procesdocumentatie via de printer
De procesgegevens worden geprint via een protocolprinter in de 
hygiënische ruimte. De gegevens worden voor langere tijd in papie
ren vorm opgeslagen. 

Dat een succesvolle reiniging traceerbaar kan worden gedocumen
teerd, biedt de tandarts niet alleen gecertificeerde rechtszekerheid. 
Het maken van protocollen bij alle processtappen levert namelijk 
ook nog eens gedetailleerde analyses op. Zeer effectief kwaliteits
management dus, en een extra pluspunt voor zowel patiënten als 
het praktijkteam.

Nadere informatie op
www.miele-professional.nl

Segosoft Miele Edition 7
Als enige documentatiesoftware in de medische branche heeft 
Segosoft Miele Edition 7 een certificaat ontvangen van het Duitse 
instituut voor digitale veiligheid (BSI) volgens Common Criteria. 
Door deze certificering wordt van onafhankelijke overheidszijde 
naar internationaal geldende criteria de hoge veiligheidsstandaard 
alsmede de betrouwbaarheid van de vastgelegde gegevens be
vestigd. Met Segosoft Miele Edition 7 beschikt de tandartspraktijk 
zowel over gecertificeerde software als over een toekomstbesten
dig product. Voor de eerste keer werd Segosoft in heel Europa 
aangemerkt als actief medisch product in de klasse IIb. Dit soft
warepakket biedt de klant complete service  uniek op dit gebied 
 met updates, volledige technische en individuele ondersteuning 
per email en telefoon, en onderhoud op afstand door onze part
nerorganisatie Comcotec.

Procesdocumentatie,  
documentatiemogelijkheden

Segolabel Miele Edition: startpakket
Compleet pakket met soft en hardware 
voor het vervaardigen van labels voor 
steriele materialen. Geadviseerd wordt om 
Segolabel te gebruiken in combinatie met 
Segosoft Miele Edition.

Inhoud pakket:
•  Softwarecd, installatiehandleiding
•  labelprinter PRT 200 inclusief adapter  

(kabellengte 3,8 m) en USBkabel  
(lengte 2 m)

•  1 rol à 1.000 etiketten en kleurentrans
ferband (beide als toebehoren bij Miele 
verkrijgbaar)

Verbinding met pc Verbinding met netwerk Documentatie via USB-stick Printer
Documentatie: procesprotocol • • • •
Documentatie: temperatuur en drukcurves • • – –
Documentatie: routinecontroles • • • –
Documentatie: onderhoud • • • –
Geavanceerde digitale handtekening met gebruikerherkenning • • • –
Handmatige vrijgave door ondertekening – – – •
Digitale vrijgave met gebruikersnaam en wachtwoord • • • –
Praktisch door korte lijnen in de praktijk +++ ++ + ++
Papierloze opslag van gegevens • • • –
Backupfunctie voor het veilig opslaan van data, b.v. op server • • • –
Vervaardigen van labels voor steriele materialen optie optie optie –
• = beschikbaar – = niet beschikbaar + = beoordelingsschaal

Software voor identificatie van  
steriele materialen
Met de Segolabel Miele Editionsoftware 
kunnen zeer eenvoudig labels worden 
gemaakt voor de betrouwbare identifica
tie van steriele materialen. De etiketten 
worden na de sterilisatie met een speciale 
printer vervaardigd en vermelden char
genummer en productie en vervaldatum 
evenals de naam van de verantwoordelijke 
medewerker. Indien gewenst kan infor
matie over de inhoud van de verpakking 
worden toegevoegd. De identificatie via 
een barcode maakt het mogelijk om later 
snel procesgegevens aan patiëntgegevens 
te koppelen, waardoor de succesvolle 
sterilisatie van de bij een behandeling ge
bruikte instrumenten traceerbaar wordt.

Koppeling met patiëntendossier: 
SegoAssign Plus
SegoAssign Plus maakt het mogelijk de 
Segosoft Miele Edition te koppelen met 
het pa tiëntenbeheersysteem dat in de 
praktijk wordt gebruikt, en zorgt op die 
manier voor een papierloze, eenvoudige 
en snelle toekenning van de charges aan 
de patiënt.  SegoAssign Plus kan worden 
geïntegreerd via de VDDSmediainterface, 
die standaard aanwezig is in alle gangbare 
praktijk en patiëntenbeheersystemen van 
het Verband Deutscher Dentalsoftware 
Unternehmen (VDDS). De chargeinforma
tie in de praktijksoftware is vanaf iedere 
behandelingsplek toegankelijk, waarbij met 
het openen van het SegoAssign Plusin
voerscherm in het behandeldossier de 

patiënt en behandelgegevens automatisch 
kunnen worden overgenomen. Via het 
inlezen van de op de steriele materialen 
aanwezige barcodeetiketten wordt de 
chargeinformatie evenals sets of losse 
instrumenten uit een charge toegewezen 
aan de te behandelen patiënt. 
Doordat SegoAssign Plus rechtstreeks 
toegankelijk is vanuit het digitale patiënten 
en behandeldossier, is het te allen tijde 
mogelijk om de sterilisatiecharges die bij 
de desbetreffende patiënt zijn gebruikt, te 
controleren. In het geval van onregelmatig
heden of een aansprakelijkheidskwestie, 
kan zo per patiënt worden aangetoond dat 
de herverwerking van instrumenten op de 
juiste wijze heeft plaatsgevonden.
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Alles in één oogopslag

Procesdocumentatie

Directe koppeling van pc en apparaat Koppeling via praktijknetwerk Documentatie via 
USBstick

Optie 1: Optie 2: Optie 3:  Optie 4: 

pckoppeling 
aan apparaat 
met seriële 
interface

pckoppeling aan 
apparaat met 
netwerk interface 
van apparaat

Netwerkkoppeling 
aan apparaat met 
seriële interface

Netwerkkoppeling 
aan apparatuur met 
netwerkinterface van 
apparaat

bijvoorbeeld 
Miele thermo
desinfector 
G 78xx/table
topsterilisator

bijvoorbeeld Miele 
thermodesinfector
PG 85xx (met XKM 
3000 L Med)

bijvoorbeeld Miele  
thermodesinfector
G 78xx/tabletop  
sterilisator

bijvoorbeeld Miele  
thermodesinfector  
G 78xx, PG 85xx  
(metXKM RS232 
10 Med)/tabletop
sterilisator

Software Materiaalnr.

Segosoft Miele Edition¹ 
(eerste licentie) 10019070 X X X X

Segosoft Miele Edition¹ 
(aanvullende licentie) 10019160 optie optie optie optie

Segosoft Miele Edition, 
USBoplossing¹ 10019220 X

Hardware

Verbindingskabel type 1,  
serieel, 3 m 7951420

X
(type 1 of type 
2, afhankelijk 
van het type 
apparaat, zie 
pagina 32)

X
(type 1 of type 2, 
afhankelijk van het 
type apparaat, zie 
pagina 32)

Verbindingskabel type 2,  
serieel, 3 m 7951410

Serieel industrieconverter 9574000 X

Verlengsnoer type 3, 3 
m, voor verbindingskabel 
type 1 of 2

7951430 optie

Verlengsnoer type 4, 5 m, 
voor verbindingskabel type 
1 of 2

7951440 optie

Verlengsnoer type 5, 10 
m, voor verbindingskabel 
type 1 of 2

7951450 optie

Netwerkconverter Net500 
(RS 232 op Netzwerk 
RJ45)

9687440 X

Netwerkkabel type 6, 3 m 
(netwerkkoppeling) 7951470 X

(type 6 of type 7, 
afhankelijk van de 
gewenste lengte. Type 
apparaat: zie p. 33)

X
(type 6 of type 7, 
afhankelijk van de 
gewenste lengte. Type 
apparaat: zie p. 33))

Netwerkkabel type 7, 5 m 
(netwerkkoppeling) 7951480

Netwerkkabel type 8, 
crossover, 3 m (recht
streekse koppeling pc)

7951490
X
(type 8 of type 9, 
afhankelijk van de 
gewenste lengte. 
Type apparaat: zie 
p. 33)

Netwerkkabel type 9, 
crossover, 5 m (recht
streekse koppeling pc)

7951500

X = nodig voor de procesregistratie. Wij adviseren u een servicecontract af te sluiten voor ondersteuning en softwareupdates.

Product Materiaalnr. Artikelnr.
Segosoft Miele Edition (eerste licentie)¹  10019070 68.8120.02
Segosoft Miele Edition (aanvullende licentie)¹  10019160 68.8130.02
Segosoft Miele Edition, USBoplossing¹  10019220 68.8110.08
SegoAssign Plus 10106600 68.8141.01
Bevestiging voor  USBmodule, netwerkconverter Net500, serieel industrieconverter  9573570 68.8110.04
Verbindingskabel, serieel, lengte 3 m (type 1’)  7951420 68.8152.01
Verbindingskabel, serieel, lengte 3 m (type 2’)  7951410 68.8151.01
USBserieel adapterkabel  7951460 68.8156.01
Serieel industrieconverter (2x serieel, 1x USB, galvanisch gescheiden, voor twee apparaten)  9574000 68.8156.02
Verlengsnoer 3 m (type 3) voor verbindingskabel type 1 of 2  7951430 68.8153.01
Verlengsnoer 5 m (type 4) voor verbindingskabel type 1 of 2  7951440 68.8154.01
Verlengsnoer 10 m (type 5) voor verbindingskabel type 1 of 2  7951450 68.8155.01
Adapter „Gender Changer” voor Hawosealapparaat  7986870 68.8155.06
Verbindingskabel Melag (Vacuklav 24, 31, Autoclav 25), lengte 3 m, tesamen met verbindingskabel type 1  9573240 68.8125.05
Adapter W&H (Lisa 317, 322, 517, 522), lengte 3 m, tesamen met verbindingskabel type 2  9553890 68.8125.03
Adapter W&H/Madrimed (Lisa MB17, MB22, Madrimed), lengte 3 m, tesamen met verbindingskabel type 1  9554370 68.8125.04
Netwerkconverter Net500 (RS 232 op netwerk RJ45)  9687440 68.8159.02
Netwerkkabel, lengte 3 m (netwerkkoppeling) (type 6)  7951470 68.8157.01
Netwerkkabel, lengte 5 m (netwerkkoppeling) (type 7)  7951480 68.8157.05
Netwerkkabel, crossover, lengte 3 m (rechtstreekse koppeling pc) (type 8)  7951490 68.8158.01
Netwerkkabel, crossover, lengte 5 m (rechtstreekse koppeling pc) (type 9)  7951500 68.8158.05
Segolabel Startpakket, inclusief software/printer/etiketten  7951400 68.8140.01
Kleurentransferband voor etikettenprinter  PRT 200  7951520 68.8161.01
Etiketten, 1 rol à 1.000 etiketten, voor etikettenprinter PRT 200  7951530 68.8162.01
¹ Extra benodigd: ServiceCard (softwareonderhoud en support)

Procesdocumentatie: koppelingsmogelijkheden

Elektronische documentatie: 
directe  koppeling van apparaat 
aan pc
De Mielethermodesinfector resp. 
de sterilisator wordt rechtstreeks 
via een kabel met een computer 
(zoals een netbook, laptop of pc) 
met geïnstalleerde documenta
tiesoftware verbonden.

Standplaats pc:
Reinigingsruimte of desgewenst 
gebruik van een in een aangrenzend 
vertrek aanwezige pc (max. kabel
lengte: 13 m).

Koppeling apparatuur:
Koppeling via seriële kabel of net
werkkabel (optie 2), afhankelijk van 
de interface van de apparatuur.

Elektronische documentatie: 
koppeling aan het netwerk van 
de praktijk
De thermodesinfector resp. de 
sterilisator wordt via het interne 
netwerk van de praktijk aan een 
computer met geïnstalleerde 
documentatiesoftware gekoppeld, 
bijvoorbeeld aan een centrale pc  
bij de receptie.

Koppeling apparatuur:
Koppeling via netwerkconverter 
(optie 3) of netwerkkabel (optie 4), 
afhankelijk van de interface van de 
apparatuur.

Elektronische documentatie via 
USB-stick
De tussentijdse opslag van de 
procesgegevens van thermodes
infector of sterilisator vindt plaats 
via een USBstick, die aansluitend 
wordt uitgelezen in de documenta
tiesoftware.

Procesdocumentatie via  
de printer
De procesgegevens worden door 
een protocolprinter afgedrukt. De 
afdrukken worden gearchiveerd.
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Procesdocumentatie: artikeloverzicht

USB seriële adapterkabel
Voor de verbinding van een seriële 
kabel met een USBinterface van 
de pc, lengte 0,8 m
•  te gebruiken voor kabels  

type 1 t/m 5

Verlengsnoer type 3-5 voor ver-
bindingskabel type 1/2
Voor het verlengen van  
verbindingskabels type 1 en 2.
•  verlengsnoer serieel, 3 m  

(type 3)
•  verlengsnoer serieel, 5 m  

(type 4)
•  verlengsnoer serieel, 10 m  

(type 5)
Compatibiliteit apparatuur
•  kan gebruikt worden bij alle ap

paraten met een seriële interface

Netwerkconverter Net500
Koppeling van apparaten met 
seriële interface aan het netwerk 
van de praktijk (netwerkkoppeling 
volgens optie 3).
•  omzetting van seriële gegevens 

RS 232 in netwerkgegevens 
(TCP/IP)

Meegeleverd worden:
•  meegeleverd worden een adapter 

en een elektriciteitssnoer met een 
lengte van 1,4 m

Verbindingskabel voor Net500
•  kabel van het apparaat
•   seriële verbindingskabel (type 1 

of 2, afhankelijk van het model 
apparaat) voor verbinding van 
Net500 met apparaat

•  kabel van het netwerk: netwerk
kabel (type 6 of 7, afhankelijk van 
de gewenste lengte) voor verbin
ding van Net500 met het netwerk 
van de praktijk

•  afmetingen:  
h 31 x b 100 x d 90 mm

Netwerkkabel type 6 en 7 
Deze netwerkkoppeling kan  
worden gebruikt voor:
•  optie 3 voor aansluiting van  

netwerkconverter Net500 aan  
het netwerk van de praktijk

•  optie 4 voor aansluiting van een 
apparaat met netwerkinterface 
aan het netwerk van de praktijk

•  netwerkkabel 3 m (type 6)
•  netwerkkabel 5 m (type 7) 

 
 
 
 
 

Attentie: bij Melag-sterilisatoren 
wordt type 8 of type 9 gebruikt 
voor pc-koppeling.

Netwerkkabel type 8 en type 9 
Deze pckoppeling kan  
worden gebruikt voor:
•   optie 2 voor aansluiting van een 

apparaat met netwerkinterface 
aan pc

•  netwerkkabel, crossover,  
3 m (type 8)

•   netwerkkabel, crossover,  
3 m (type 9)

•  compatibiliteit apparatuur
•  Mielethermodesinfector type  

PG 8581 met ethernetmodule 
XKM 3000 L Med, en PG 8591 
met ethernetmodule XKM 3000 
L Med 

Attentie: bij Melag-sterilisatoren 
wordt type 6 of type 7 gebruikt 
voor pc-koppeling.

Segolabel Miele Edition:  
Startpakket
Compleet pakket, bestaande uit 
soft en hardware voor het vervaar
digen van etiketten voor steriele 
voorwerpen
•  Dit pakket bestaat uit een soft

ware cd*, installatiehandleiding, 
labelprinter PRT 200 incl. adapter 
(lengte kabel 3,8 m) en een 
USBkabel (lengte kabel 2 m),  
1 etikettenrol à 1.000 etiketten  
en een kleurentransferband

Kleurentransferband
•   kleurentransferband voor 

 etikettenprinter PRT 200  
(kan nabesteld worden)

Etiketten
•  etiketten voor etikettenprinter  

PRT 200 
Leveringsomvang
•  1 rol à 1.000 etiketten

Serieel industrieconverter
 Om maximaal twee apparaten met 
seriële aansluiting, bijvoorbeeld 
thermodesinfector en sterilisator, 
direct aan te kunnen sluiten op de 
USBpoort van een pc of laptop.
•   galvanische scheiding voor  

storingsvrije werking
•  Dit pakket bestaat uit een  

voedingsadapter, elektriciteits
snoer met een lengte van 1.4 m 
en een USBkabel van 0,5 m

Compatibiliteit apparatuur
•  Mielethermodesinfectoren  

G 7831, G 7881, G 7891 
tabletopsterilisatoren

•  koppeling met apparaten van ande
re fabrikanten is mogelijk

•  afmetingen:  
h 31 x b 109 x d 90 mm

Procesdocumentatie: artikeloverzicht

Segosoft Miele Edition
Deze aanvullende licentie kan 
worden geleverd voor
•  documentatiesoftware met soft

warepakket Comfort Plus
•  het aansluiten van extra apparaten 

Geleverd wordt:
•  licentiekaart

Segosoft Miele Edition: 
USB-oplossing
Procesdocumentatiesoftware voor 
gegevensoverdracht per USBstick.
Bij deze procesdocumentatiesoft
ware wordt een compleet pakket 
voor 1 apparaat meegeleverd:
•  software cd*
•  softwarepakket Comfort Plus, 

installatiehandleiding, USV 
memorymodule incl. adapter 
(230 V), elektriciteitssnoer (lengte 
1,4 m), seriële interfacekabel 
voor verbinding van apparaat en 
memorymodule (lengte 3 m) en 
een USBstick

Compatibiliteit apparatuur
•  Mielethermodesinfector  

G 7831, G 7881, G 7891
•  Mielethermodesinfector  

PG 8581 met seriële module  
XKM RS 232 10 Med

•  Mielethermodesinfecto PG 8591 
met seriële module XKM RS 232 
10 Med

•  Mieletabletopsterilisator  
PS 1201B en  
PS 1201B EXCELLENCE

•  afmetingen:  
h 31 x l 90 x d 109 mm

SegoAssign Plus:
Optionele licentie voor de koppe
ling van Segosoft Miele Edition 
met het patiëntenbeheersysteem 
in de praktijk voor de papierloze, 
eenvoudige en snelle toekenning 
van de charges aan de patiënt. 

Verbindingskabel (type 1)
Deze seriële verbindingskabel  
heeft een lengte van 3 meter  
en is geschikt voor:
•  optie 1, een directe koppeling  

van pc aan apparaat met een 
seriële interface

•  optie 3, een netwerkkoppeling  
van seriële interface met netwerk
converter Net500

Compatibiliteit apparatuur:
•  Mielethermodesinfector G 7831, 

G 7881, G 7891, PG 8581  
met seriele module XKM RS 232 
10 Med, 

•  Mielethermodesinfector PG 8591 
met seriele module XKM RS 232 
10 Med,

•  Mieletabletopsterilisator
•  Melag
•  Cliniklav 25
•  Euroklav 23S, Euroklav 23VS
•  Euroklav 23S+, Euroklav 23VS+
•  Euroklav 29VS+, Euroklav 29VS
•  Vacuklav 23B, Vacuklav 24B
•  Vacuklav 24B/L, Vacuklav 24B/L+
•  Vacuklav 30B, Vacuklav 31B
•  Vacuquick 13B, Vacuquick 14B
•  Vacuklav 23B+, Vacuklav 24B+
•  Vacuklav 30B+, Vacuklav 31B+
•  MELAtronic 15EN
•  MELAtronic 17EN
•  MELAtronic 23EN Sirona
•  DAC Professional W&H
•  Lisa MB 17, Lisa MB 22
•  Hawozegelapparaat, extra adap

ter nodig (materiaalnr. 7986870) 
Verbindingskabel (type 2)  
optioneel
Deze seriële verbindingskabel  
heeft een lengte van 3 meter  
en is geschikt voor:
•  directe koppeling pc: optie 1
•  koppeling van pc aan apparaat 

met seriële interface
•  netwerkkoppeling: optie 3
•  verbinding van seriële interface

apparaat met netwerkconverter 
Net500

Compatibiliteit apparatuur
•  Sirona
•  DAC Universal, DAC 2000,  

Siroclave B, Siromini B W&H
•  Lisa 317, Lisa 517, Lisa 322, Lisa 522

* Systeemvoorwaarden voor alle softwaresystemen
•  CPUkloksnelheid van minimaal 1,6 GHz, geadviseerd vanaf 2,0 GHz
•  grafische kaart SVGA 1024 x 768, 17ʹʹ monitor of groter
•  werkgeheugen van minimaal 1 GB, geadviseerd 4 GB
•  harde schijf met minimaal 1 GB vrije geheugencapaciteit,  

geadviseerd vanaf 10 GB
•  cd/dvdromstation voor installatie
•  minimaal 2 USBinterfaces, geadviseerd 3 USBinterfaces,  

netwerkinterface
Besturingssystemen
•  Microsoft Windows 7 Professional, Windows 8.1
•  Adobe Acrobat Reader vanaf versie 6.0.2, geadviseerd versie 9.0 of hoger

Extra benodigdheden van de Mieleservicedealer
ServiceCard waarin is begrepen:
•  update van de digitale handtekening met rechtsgeldigheid voor twee jaar
•  telefonische ondersteuning en softwareupdates gedurende een jaar
•  jaarlijkse kosten per praktijk: € 215,– (zonder SegoAssign Plus)
•  jaarlijkse kosten per praktijk: € 295,– (inclusief SegoAssign Plus)
Opmerking: in Segosoft Miele Edition is een rechtsgeldige digitale 
handtekening inbegrepen tot twee jaar na installatie. Aan een verlen-
ging van de rechtsgeldigheid van de digitale handtekening zijn kosten 
verbonden (jaarlijkse kosten per praktijk: € 215,– / zonder SegoAssign 
Plus).

Segosoft Miele Edition
Procesdocumentatiesoftware  
voor directe koppeling met pc  
of netwerkkoppeling.
Bij deze procesdocumentatie
software wordt het volgende 
meegeleverd:
•  software cd*
•  software pakket Comfort Plus, in

stallatiehandleiding, licentiekaart 
voor 1 apparaat

•  optioneel leverbaar is een aanvul
lende licentie voor extra appara
ten (zie aanvullende licentie)

Maximaal aantal aansluitbare  
apparaten
•  seriële verbinding: 4 apparaten
•  netwerkkoppeling: willekeurig 

aantal apparaten
Gegevensoverdracht
•  rechtstreekse koppeling van 

apparaat en pc of van apparaat 
en netwerk van de praktijk  
(optie 1–4)

Compatibiliteit apparatuur
•  Mielethermodesinfector
•  Mieletabletopsterilisator
•  apparaten van de fabrikaten: 

Melag, Sirona, W&H, overige op 
aanvraag
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Uitmuntende service –
betrouwbaar functioneren

Het System4Dent wordt gecompleteerd door uitgebreide  
adviesmogelijkheden en een doeltreffende service ter plekke.  
Ook hier hanteert Miele Professional de allerhoogste maatstaven.

Complete service vanaf het eerste begin
Al voordat de apparaten in bedrijf worden genomen, staat Miele de 
tandarts met uitgebreid advies terzijde. Ervaren vakmensen helpen 
bij het uitzoeken van apparaten en configuratie die optimaal zijn 
afgestemd op de wensen en vereisten. Indien gewenst maken zij 
een uitvoerige efficiencyberekening en bieden individuele financie
ringsmogelijkheden aan.

Verder biedt Miele nog diverse tests aan, die op verschillende 
tijdstippen gedurende de levensduur van de apparaten kunnen 
worden uitge voerd. Speciaal opgeleide technici op het gebied 
van medische apparatuur voeren testprocedures uit zoals een 
veiligheidsmeting of een reinigingstest in overeenstemming met 
wettelijke vereisten en richtlijnen en conform de Nederlandse 
aanbevelingen. 

Service die voldoet aan professionele vereisten
Gekwalificeerde technici op het gebied van medische apparatuur 
zien toe op de levering en inbedrijfname van de apparaten en 
voeren tijdens het dagelijks werk in de praktijk routinecontroles uit. 
Op deze manier kunnen storingen aan de apparaten al van tevoren 
worden voorkomen en kunnen de bedrijfsparameters voortdurend 
geoptimaliseerd worden.  Ten slotte draagt regelmatige controle en 
onderhoud van de apparaten bij aan waardebehoud van de gedane 
investering.

•  Landelijk dekkende servicedienst met op het gebied van medi
sche techniek gespecialiseerde technici (in Nederland 40 technici) 

•  Korte reactietijden en service ter plaatse binnen 24 uur.
•  90% van de servicegevallen wordt direct bij het eerste bezoek 

afgehandeld.
•  Betrouwbare onderdelenservice: originele vervangende onder

delen die essentieel zijn voor het juist functioneren, zijn gegaran
deerd 15 jaar nadat de serie uit productie is genomen, verkrijg
baar.

Individuele servicecontracten en controles
Miele Professional biedt een aantal op maat gemaakte servicecon
tracten aan. In het kader van deze contracten worden de apparaten 
regelmatig getest door de technici van de Miele servicedienst. 
Afhankelijk van het gekozen contract worden bij deze controle 
functies en betrouwbaarheid van alle belangrijke onderdelen ge
analyseerd, en worden eventueel onderdelen vervangen. 
Regelmatige inspectie en regelmatig onderhoud voorkomt uitval, 
verhoogt de levensduur van de apparaten en draagt bij aan waar
debehoud van de gedane investering.

Miele-servicecontracten

Inspectiecontract
•  inspectie

Onderhoudscontract
•  inspectie
•  onderhoud

Onderhoudscontract all-in
•  inspectie
•  onderhoud
•  reparaties

Nadere informatie op
www.miele-professional.nl
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„Mijn patiënten vertrouwen dagelijks op  
mijn kundigheid en vakkennis. Het is goed  
dat ik op Miele Professional vertrouwen  
kan - als tandarts, maar ook als ondernemer.” 

Jan Kersken, tandarts

Miele Professional –
kwaliteit en service voor professionals

Prestaties
•  Grondige reiniging met betrouwbare  

resultaten, waarbij de instrumenten  
zoveel mogelijk worden ontzien.

•  Het procesverloop is optimaal afgestemd 
op de apparatuur en instrumenten.

•  Alles uit één hand met perfect op elkaar 
afgestemde componenten (apparatuur, 
chemie, software, service).

Kwaliteit en milieubewust
•  Allerhoogste kwaliteit van materiaal  

en wijze van verwerken.
•  Uitstekende levensduur en weinig  

onderhoud nodig.
•  Verwerken van grote aantallen charges en 

spaarzaam gebruik van water en energie.

Betrouwbaarheid en comfort
•  Ergonomische bediening voor een  

moeiteloos gebruik bij het dagelijks  
werk in de praktijk.

•  Praktische, gebruikersvriendelijke  
besturing voorkomt fouten bij de  
bediening.

•  Grote, gemakkelijk afleesbare  
LCDdisplays.

•  Volledig automatisch aanmaken van 
protocollen en documentatie van het 
verwerkingsproces.

Service
•  Uitmuntende Mieleservicedienst met 

dicht, landelijk dekkend netwerk.
•  Uitgebreid advies, ook in de plannings

fase, bij de evaluatie van de behoeften  
en bij een eventuele financiering.

•  Op maat gemaakte servicecontracten 
zodat u zeker weet dat het apparaat goed 
blijft functioneren en zijn waarde behoudt.

Decennialange ervaring, kwaliteit als absoluut uitgangspunt en 
innovatiekracht  Miele zet de norm. De krachtige thermodesinfec
toren van Miele Professional worden aanbevolen door toonaange
vende fabrikanten voor de verwerking van hun instrumenten. Met 
de tabletopsterilisator en het System4Dent kan nu ook voor het 
eerst de gehele instrumentenkringloop feilloos plaatsvinden, op 
een uniform hoog niveau.
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Immer besser
Al sinds 1899 opereert het familiebedrijf
Miele volgens het credo „Immer besser”.
Twee woorden die het fundament vormen
voor de hoogste, gegarandeerde kwali
teitsstandaarden en die professionele
gebruikers de zekerheid geeft dat zij het
juiste product hebben gekozen.

Uitstekend
De allerbeste kwaliteit en betrouwbaarheid – 
met dat consequente oogmerk worden alle 
Miele producten vervaardigd. Dat is ook  
de reden dat Miele door Mielegebruikers  
regelmatig tot het beste en meest betrouw  
bare merk wordt gekozen – zo ook in 2012.  
In grootschalige enquetes onder klanten  
behaalde het merk bovendien de eerste  
plaats in de categorie „Fair Trade”.

Alles onder een dak
Miele Professional biedt schoonmaak
professionals wasautomaten en was
drogers met een lange levensduur. Ook 
accessoires en advies zijn van hoogwaar
dige kwaliteit en op het hoogste niveau. 
Dat geldt ook voor, de Miele Service die 
al sinds jaar en dag herhaaldelijk tot beste 
onderhoudsdienst werd gekozen, is snel 
ter plaatse (jaarlijks vastgesteld door de 
ServiceBarometer AG in Munchen).


