A-dec 300

V čom je A-dec odlišný
Vytvorený pre život  

A-dec nepovažuje žiaden detail za bezvýznamný, pretože aj tie najmenšie prvky vytvárajú naše produkty. Z tohto
dôvodu si vyrábame  väčšinu prvkov stomatologickej súpravy od základného materiálu, čo je podstatný faktor pre
dodržanie kvality. Hoci detaily súpravy nevidieť na prvý pohľad, sú podstatné pre životnosť, komfort, funkčnosť
súpravy i každého produktu, ktorý nesie meno A-dec. A to je to podstatné aj pre Váš biznis.

Riadiaca jednotka – Patentovaná
konštrukcia zabezpečuje dokonale čisté
ošetrenie pri každej aktivácii koncovky.

Pohon pre zdvih súpravy – A-dec ho
zabezpečil silnou a spoľahlivou hydraulikou
s minimálnym počtom súčiastok.

Senzor na presné programovanie
kresla – A-dec používa precízne
elektronické senzory a najnovšie digitálne
technológie.

2

3

4

A-dec 300: Zdokonalený
Konštrukcia
Pevná základňa kresla je základom pre stabilitu súpravy. Nový tvar základne umožňuje lepší prístup k pacientovi. Pohyb
kresla A-dec 300 s hydraulickým pohonom, ktorý je skonštruovaný na 20 rokov práce, je nehlučný a dokáže jemne
nastaviť požadovanú polohu kresla.

Hodnota
A-dec 300 je komplexný modulárny systém umožňujúci vybrať si rôzne príslušenstvo podľa ceny, ktorú preferujete.

Flexibilita
Môžete si vybrať visiace alebo bičové vedenie hadíc. Či sa rozhodnete pre ľavostranný alebo pravostranný unit s nástrojmi
alebo konfiguráciu Radius - s možnosťou rýchlej zmeny pre ľavo rukého alebo pravo rukého lekára, Vaše násadce
a ďalšie vybavenie bude vždy na dosah.

Komfort
Podľa tlakovej mapy presne vytvarované plochy sedáka a opierky chrbta a špeciálny virtuálny pohyb kresla zabezpečuje
relax a pohodlie pre pacienta. Kreslo komfortne zvládne pacienta do 181 kg (400 libier).

Prístup
Kým Váš pacient komfortne relaxuje v opierke hlavy s dvojsmerným polohovacím systémom, Váš prístup k pacientovi
je optimalizovaný ultra tenkou opierkou chrbta. Dlhoročné skúsenosti našich konštruktérov a ich snaha o optimálne
polohovanie pacienta Vám umožňuje lepší prístup do úst pacienta.
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Ergonómia
a ekonómia
Kto tvrdí, že vysoký komfort nie je dostupný ? Každá naša
súprava, lekárska a asistentská stolička, ktorú sme vyvinuli,
je výsledkom dlhoročných výskumov, odborných konzultácií,
testovania a vylepšovaní. Nikdy sme sa neprestali zaoberať
každou jednoduchou krivkou, pravidelnými líniami
a kontúrami, ktoré prinášajú maximálnu efektivitu a komfort.
Buďte si istý: Cenovo dostupný A-dec 300 nie je výnimkou.
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Funguje podľa Vašich potrieb spôsobom, ktorý Vám vyhovuje
Unit s nástrojmi na pevnej základni alebo v štýle Radius, výber je
na Vás. Obe možnosti umožňujú umiestnenie inštrumentária pre
nerušené ošetrenia pacienta.
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A-dec 300
S pevnou základňou unitu s
nástrojmi
Umožňuje výber visiacich alebo bičových
hadíc koncoviek. Umiestnenie základne
je možné na ľavej alebo pravej strane
kresla. Prístup k separátoru amalgámu
je veľmi jednoduchý. Zaoblený a
kontúrovaný kryt kresla chráni všetky
technické pripojenia kresla na zdroje.

A-dec 300 v štýle Radius
S uchytením unitu na kresle pod nohami
pacienta. Veľmi jednoduché a rýchle
prestavenie unitu na ľavú alebo pravú
stranu kresla. Uchytenie unitu „Radius“
umožňuje veľkú škálu pohybov unitu
pre lepší prístup k pacientovi počas
ošetrenia.

Nožný ovládač koncoviek
Ponúkame Vám nový A-dec nožný
ovládač pre lepšiu kontrolu koncoviek.
Intuitívne ovládanie chladenia
koncoviek alebo práce bez chladenia a
a funkcie „chip blower“– vyfúknutie
kavity ,umožňujú nerušenú prácu bez
zbytočných pohybov. S minimálnym  
pohybom chodidla precízne ovládate
elektrické aj vzduchové násadce.
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Veľa možností

Šité čalúnenie s opierkami rúk

Spodné – visiace vedenie hadíc

Ovládač Štandard

Diskový nožný ovládač

Bezšvové čalúnenie bez opierok rúk

Vrchné- bičové vedenie hadíc

Ovládač Deluxe

Pákový nožný ovládač

Čalúnenie a opierky rúk

Unity

Ovládač súpravy

Nožný ovládač koncoviek     

Všetko to začína skvelým kreslom.
Máte veľa možností výberu. Luxusné
šité čalúnenie  alebo bezšvové
čalúnenie, ktoré sa ľahko čistí.
Dvojpolohové opierky rúk alebo kreslo
bez opierok rúk.

Aký štýl práce preferujete? Máte
na výber spodné alebo vrchné
vedenie hadíc. V unite  môžete mať
integrovaný svetelný zdroj a výber
koncoviek podľa Vášho želania.

Dotykom prsta ovládate nastavenie
a programy kresla. Voliteľný ovládač
Deluxe má navyše ovládanie pľuvadla,
svetla, násadcov a pomocných
zariadení.

Na výber máte diskový nožný ovládač
s možnosťou funkcie Chip blower
alebo nový A-dec páčkový nožný
ovládač pre precízne ovládanie
elektrických alebo vzduchových
násadcov.
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3-pozičný držiak

Pevné sklenené pľuvadlo

Držiak monitora v štýle Radius

Halogénové svetlo

4-pozičný držiak

Rotačné keramické pľuvadlo

Pľuvadlá
Čo považujete za dôležité, sklenené
alebo keramické pľuvadlo? Pevné
alebo rotačné? Obe pľuvadlá majú
vyberateľné sitká vrátane časového
ovládača napúšťania a oplachu
pľuvadla.

Duálny 2-pozičný držiak

Držiaky na strane
asistenta
Umiestnite si asistentské vybavenie
kde to najviac  potrebujete.
Nastaviteľné 3 alebo 4-pozičné
držiaky sú dostupné ako upevnené
na kresle, na pľuvadle alebo na
teleskopickom ramene.

Držiak monitora na stĺpe svetla

LED svetlo

Držiak monitora na stĺpe svetla s
ramenom

Stomatologické svetlá

Držiaky monitorov

Správne svetlo je nevyhnutné.
Nezáleží na tom, či si vyberiete
halogénové alebo LED svetlo, získate
vyváženú intenzitu a svetelný lúč bez
tieňov. Automatická funkcia ON/OFF
pri pohybe kresla do základnej alebo
pracovnej pozície.

Konzultácia. Vzdelávanie.
Zhodnotenie. Držiak monitora
umožňuje sledovanie snímok z
kresla v sediacej aj ležiacej polohe.
Nakonfigurujte si Vaše podmienky
vrátane výberu pohybov, držiaka
ovládania alebo výberu uchytenia
držiaka monitora.
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* Farby šitého čalúnenia, ktoré sú zároveň farbami bezšvového čalúnenia.

Inšpirujte sa na
a-dec.com/Inspire Me
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Zobrazené farby sa môžu líšiť. Kontaktujte Vášho A-dec predajcu pre aktuálne
vzorkovníky farieb a ďalšie informácie o produktoch.
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Farby určujú rozdiely a vytvárajú prostredie, ktoré na Vás vplýva.
To je dôvod, prečo A-dec ponúka širokú farebnú škálu
a možnosť výberu bezšvového alebo šitého čalúnenia.
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Bezšvové čalúnenie

Technické údaje
A-dec 300 stomatologická súprava
Rozsah dvihu

13,75“ až 31,5“ (349 mm – 800 mm); najnižší bod 14,75“ (375 mm) s duálnym
namontovaním

Tenká pružná opierka chrbta

1,25“ (32mm), bezšvové čalúnenie

Prevodový systém

Hybridný pohon (elektromechanický zdvih opierky chrbta, hydraulický zdvih kresla)

Opierka chrbta a bezpečnostný
spínač základne

Áno. Bezpečnostná poistka zastaví pohyb kresla dole, ak je v blízkosti prekážka

Opierka hlavy

S dvojitým nastavením a kĺzavým pohybom ( otočný ovládač )

Zabudovaný zdroj 300-watt

Áno

Ručný ovládač súpravy alebo
nožný ovládač

Áno

Možnosti montáže unitu

2“ pripojenie neseného unitu, stacionárny blok unitu alebo štýl Radius

Možnosti čalúnenia

Šité alebo bezšvové

Unity
A-dec 300 horné bičové vedenie hadíc

A-dec 300 spodné vedenie hadíc

Riadiaci blok

Štandardný 3-pozičný,
voliteľný 4-pozičný

Štandardný 3-pozičný,
voliteľný 4-pozičný

Ľavá/pravá konverzia

Áno

Áno

Možnosti hadíc

Vinyl alebo silikón

Vinyl alebo silikón

Počet držiakov na pracovné
nástroje

4

4

Rúčky s brzdou

1 štandardná, druhá voliteľná

1 štandardná, druhá voliteľná

Možnosti ovládania súpravy

Žiadny ovládač, štandard alebo Deluxe

Žiadny ovládač, štandard alebo Deluxe

Svetelný zdroj koncoviek

Voliteľný

Voliteľný

Nožný ovládač

Štandardný diskový, chip blower alebo
páčkový

Štandardný diskový, chip blower alebo
páčkový

Systém ramena

Vyvážené flexirameno so vzduchovou brzdou
   A-dec 333 – Štýl Radius
   A-dec 335 – Štýl Stacionárna základňa

Vyvážené flexirameno so vzduchovou brzdou
   A-dec 333 – Štýl Radius
   A-dec 334 – Štýl Stacionárna základňa
S manuálne nastaviteľnou výškou unitu
   A-dec 336 – Štýl Radius
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Spoznajte celú rodinu

Je to potvrdené. Kontaktujte Vášho     
A-dec zástupcu pre ďalšie informácie
o novej 5-ročnej záruke na vybavenie a
nábytok.

Či sa jedná o prémiovú top radu A-dec 500, súčasný a univerzálny A-dec 400, alebo osvedčený a cenovo
dostupný A-dec 300, naša kompletná ponuka stomatologického príslušenstva ponúka riešenie, ktoré spĺňa
Vaše požiadavky. Kontaktujte A-dec pre získanie informácií o súpravách, stomatologickom príslušenstve
vrátane kresiel, stoličiek, unitov a podporných centier.

A-dec, logo A-dec, A-dec 500, A-dec 300, Cascade, Cascade Master Series, Century Plus,
Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Colection, Preference ICC
a Radius sú ochranné známky A-dec Inc. a sú zaregistrované patentovým úradom USA a v
ďalších krajinách. A-dec 400, A-dec 200, Preference Slimline a reliablecreativesolutions
sú taktiež ochrannými známkami spoločnosti A-dec Inc.  Žiadna z ochranných známok a
žiadny z obchodných názov sa nesmie reprodukovať, kopírovať alebo s nimi manipulovať  bez
výslovného písomného súhlasu vlastníka ochrannej známky.

A-dec Headquarters
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Tel: 1.800.547.1883 within USA/CAN
Tel: 1.503.538.7478 outside USA/CAN
Fax: 1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australia
Tel: 1.800.225.010 within AUS
Tel: +61.(0)2.8332.4000 outside AUS
A-dec China
Tel: +1.503.538.7478
A-dec United Kingdom
Tel: 0800.ADEC.UK (2332.85) within UK
Tel: +44.(0).24.7635.0901 outside UK

Niektoré symboly ovládacieho panela s chránené patentom spoločnosti A-dec Inv. Akékoľvek
používanie týchto symbolov vcelku i čiastočne je bez výslovného písomného súhlasu
spoločnosti A-dec Inc. prísne zakázané.
Zobrazené farby a produkty sa môžu líšiť od skutočných materiálov a podliehajú zmenám bez
upozornenia. Požiadajte prosím autorizovaného predajcu A-dec, aby Vám poskytol presné
vzorky farieb a poskytol najaktuálnejšie informácie o produktoch.
2015 A-dec Inc. Všetky práva vyhradené.
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