
Konstrukcja zapewniająca sukces
A-dec 200



Na dużej, wygodnej tacce można umieścić wszystko, co jest potrzebne.



Aby się dowiedzieć, czego stomatolodzy wymagają od unitu — wystarczy zapytać. My zapytaliśmy. Unit A-dec 200™ został 

skonstruowany tak, aby spełniać szczególne wymagania stomatologów i odzwierciedlać osobisty styl pracy każdego z nich. 

My rozumiemy, że liczy się każda minuta spędzona z pacjentem. Każdy detal ma znaczenie. Tak samo, jak Państwo, my też 

chcemy, aby Wasze gabinety były na możliwie najwyższym poziomie. Ich wyposażenie podkreśla umiejętności stomatologa i 

jakość świadczonych usług. Przekonacie się Państwo, że stylistyka oraz każdy detal w unicie A-dec 200 zostały zaprojektowane 

z myślą zwiększenia komfortu zabiegu.

Zaprojektowano z myślą o Tobie

Komfort pacjenta zapewnia miękka, bezszwowa tapicerka i 
dwuprzegubowy zagłówek.



Wytrzymała konstrukcja



Sprzęt musi pracować — kiedy Ty pracujesz. Dlatego właśnie firma A-dec zarządza 

procesem produkcyjnym tak, aby zapewnić stomatologom najtrwalszy, najbardziej 

niezawodny sprzęt. Przykładowo: Produkujemy, testujemy i kwalifikujemy każdy siłownik 

do foteli, począwszy od surowca, aż do gotowego wyrobu. Produkujemy również własne, wysokiej 

jakości przewody powietrzne i wodne. Nasze systemy produkcji są nieprzerwanie monitorowane, aby zapewnić 

im spełnianie norm jakościowych A-dec. Nabywając unit A-dec 200 otrzymujesz mocny, solidny unit przeznaczony do 

nieprzerwanego użytkowania przez wiele lat.

Lampa z głowicą ustawianą w trzech płaszczyznach pozwala 
na precyzyjne ustawianie w celu uzyskania równomiernego 

oświetlenia, właściwego kontrastu i dobrej widoczności.





Rozwiązania do pracy

•	Obracana w 3-ch płaszczyznach głowica lampy pozwala na jej 
ustawianie pod najdogodniejszym kątem dla lekarza i pacjenta.

•	Cztery programowalne położenia fotela zapewniają dodatkową 
elastyczność ustawiania pacjenta.

•	Pojemna konsoleta pozwala na dodawanie / wymianę nowego 
osprzętu w miarę rozwoju Państwa gabinetu.

•	Dwupozycyjny podłokietnik fotela i łamane siedzisko fotela 
zapewniają wygodę pacjenta.

•	Gładka tapicerka sprzyja zachowaniu czystości powierzchni.

Unit A-dec 200 został zaprojektowany nie tylko do wieloletniej pracy, ale również do 

rozbudowy wraz z rozwojem Państwa praktyki. Na komfort pracy wpływają takie funkcje jak 

odporna na plamy spluwaczka, obracająca się w stronę pacjenta, teleskopowe ramię asysty 

zapewniające wygodę pracy stomatologowi pracującemu również solo, panel dotykowy 

sterujący pracą fotela, lampy i spluwaczki. Konstrukcja konsolety lekarza zapewnia możliwość 

zmiany jej wyposażenia w przyszłości. Dzięki temu, zarówno teraz jak i w przyszłości, 

korzystacie Państwo z najnowszych osiągnięć w technologii urządzeń dentystycznych.



Konsola lekarza
Wszystko, co potrzebne do zabiegu jest pod ręką i 

dzięki temu zwiększa efektywność leczenia. Dostęp do 

końcówek będzie jeszcze lepszy, jeśli nastawny panel 

zostanie ustawiony pod najdogodniejszym kątem.

Panel dotykowy
Obsługuje fotel, lampę i spluwaczkę poprzez 

sterowanie dotykowe.
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Miska spluwaczki i blok 
spluwaczki centralny
Porcelanowa miska spluwaczki obraca się do 

położenia najdogodniejszego dla pacjenta. Łatwa 

do napełniania, 2-litrowa butelka zapewnia 

dopływ wody w trakcie wielu zabiegów. Pojemny 

blok spluwaczki może pomieścić dodatkowe 

podzespoły, takie jak separator amalgamatu i 

separator pompy ssącej.

Tapicerka bezszwowa
Formowana podciśnieniowo, gładka tapicerka bez 

szwów ułatwia czyszczenie i konserwację.

Konsola asysty
Dzięki umieszczeniu na ramieniu teleskopowym, 

3-pozycyjny panel asysty może być 

pozycjonowany w dogodnym miejscu  

względem pacjenta.

Pojedyńczy 3-pozycyjny panel asysty z opcjonalnym 
panelem dotykowym i dmuchawką.

Butelka do zamkniętego obiegu wody.



Budujemy relacje
Firma A-dec mieści się w Newberg, w stanie Oregon USA, ale nasi klienci znajdują sie na 

6-ciu kontynentach — wszędzie, oprócz Antarktydy. Akademie Medyczne i instytucje 

w ponad 75 krajach polegają na sprzęcie A-dec, który wytrzymuje ciężkie warunki 

nieprzerwanej pracy dzień za dniem i rok za rokiem. Wraz z unitem A-dec zyskujecie 

Państwo nie tylko pewność, że kupiliście sprzęt wysokiej jakości. Przez cały czas po 

sprzedaży i instalacji zapewniamy pełny serwis i obsługę handlową. Lokalni dealerzy 

i serwis reagują na zgłaszane potrzeby, tak aby zapewnić płynność pracy. Ponadto, w 

trakcie rozwoju praktyki będziecie mogli Państwo korzystać z ponad 45 lat naszego 

doświadczenia. Zawsze czekamy na zapytania, a nawet pomysły na udoskonalenie 

sprzętu; wystarczy do nas zadzwonić. Jesteśmy po to, aby pomóc Państwu odnieść 

sukces ponieważ w A-dec nie tylko budujemy sprzęt. Budujemy relacje.

Logo A-dec i A-dec są znakami towarowymi zarejestrowanymi w Patent and 
Trademark USA. A-dec 200 jest znakiem towarowym A-dec Inc. Wszystkie inne 
produkty lub usługi, o których mowa w tym dokumencie są objęte znakami 
towarowymi, znakami usługowymi lub nazwami produktów określonymi przez 
przedsiębiorstwa oferujące te produkty na rynku. Symbole stosowane na panelach 
dotykowych są zastrzeżone dla firmy A-dec Inc.

Kolory i produkty przedstawione w niniejszej broszurze mogą różnić się od 
rzeczywistych i podlegają zmianom bez powiadamiania. Z próbkami kolorów 
i najnowszymi informacjami na temat produktów można zapoznać się u 
autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec. 
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