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5 YEARWARRANTY

Korzystając ze sprzętu A-dec, można liczyć na jego niezmiennie wysoką jakość działania. Dzięki temu 
można skoncentrować się na tym, co najważniejsze: na pacjentach.

Brak przestojów w pracy gabinetu. Niskie koszty eksploatacji. Trwałość i niezawodność.

Żaden producent unitów dentystycznych nie przykłada tak wielkiej wagi jak my do konsultacji 
i badań przed rozpoczęciem produkcji danego modelu, a następnie samej produkcji oraz opieki 
posprzedażowej. Dlatego właśnie dentyści, uczelnie stomatologiczne i kliniki na całym świecie 
wybierają markę A-dec.

Co wyróżnia unity A-dec?

Objęty 5-letnią gwarancją.
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Wygoda. Solidność. Styl.
Fotel A-dec 400 wyróżnia się wyglądem i funkcjonalnością, które upraszczają obsługę i oferują 
elegancki styl po atrakcyjnej cenie. Nie trzeba już wybierać pomiędzy ergonomią dostępu do jamy 
ustnej a komfortem pacjenta. 

Co więcej, dzięki solidnej konstrukcji, nowoczesnemu wzornictwu oraz konfiguracji dostosowanej 
do potrzeb osób zarówno prawo- i leworęcznych, jest najbardziej opłacalną inwestycją na rynku.

A-dec 400 — efekt przemyślanego podejścia do konstrukcji unitu dentystycznego.

Niezawodność od zawsze.
Przemyślana konstrukcja. Funkcjonalność minimalizująca zmęczenie. 
Sprawdzona niezawodność. Podstawą filozofii projektowania w A-dec jest dążenie 
do innowacyjności, a nie komplikacji. Kupując unit A-dec 400, inwestujesz w swój 
komfort pracy. Dzień po dniu. Rok po roku.
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Maksymalny komfort
Komfort pacjenta wpływa decydująco na zmniejszenie lęku w trakcie zabiegu. Konstrukcja fotela 
A-dec 400 sprzyja uspokojeniu pacjenta.

Wirtualna oś obrotu. Specjalna konstrukcja umożliwia synchronizowanie ruchu oparcia i siedziska 
fotela (tzw.„ruch kołyskowy”), a to odpowiada naturalnym ruchom pacjenta.

Zagłówek z podwójną regulacją. Łatwa regulacja umożliwia wybór optymalnej pozycji pacjenta.

Dwupozycyjne podłokietniki. Ułatwiają pacjentowi wchodzenie na fotel i schodzenie z niego, 
zapewniając wygodne oparcie przedramion i łokci oraz wysoką odporność na nacisk. 

Profilowane siedzisko. Umożliwia wygodne ułożenie dolnych partii nóg.

Elegancka tapicerka. Zarówno gładka tapicerka bezszwowa, jak i miękka, luksusowa tapicerka 
szwowa są dostępne w różnych designerskich kolorach.
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Zadbaj o własne zdrowie
Podstawą efektywności i długiej kariery jest wygodne miejsce pracy. Dlatego właśnie opracowaliśmy 
fotel A-dec 400 z myślą o płynności ruchów i ergonomii.  

Bardzo cienkie, elastyczne oparcie fotela. Gdy pacjent wygodnie opiera się na zagłówku z podwójną 
regulacją, stomatolog może łatwo schować kolana pod cienkim oparciem fotela. Ta kombinacja, 
będąca efektem naszego wieloletniego doświadczenia, zapewnia wygodną i komfortową pozycję 
pracy oraz ułatwia dostęp do jamy ustnej pacjenta.  

Możliwość niskiego pozycjonowania siedziska. Zapewnia komfortowe warunki pracy niezależnie 
od wzrostu lekarza.

Ergonomiczne opcje konsolety lekarza. Końcówki są dostępne na wyciągnięcie ręki. Eliminuje to 
konieczność wykonywania dodatkowych ruchów powodujących dekoncentrację.
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A-dec 400 uniwersalność 
i niezrównana niezawodność

Jak wszystkie produkty firmy A-dec, unit A-dec 400 zapewnia nieograniczony dostęp zespołu 
dentystycznego do pola zabiegowego, wyjątkowy komfort pacjenta i lata niezawodnego działania. 

Konfiguracja unitu dla stomatologów lewo- lub praworęcznych zwiększająca efektywność pracy. 

Wszechstronne możliwości konfiguracji zapewniają wygodę lekarzom zarówno prawo-, jak i leworęcznym. 
Konsoletę typu Radius (ramię mocowane pod fotelem) można szybko i łatwo obracać wokół fotela, 
dostosowując ją w pełni do potrzeb lewo- i praworęcznych stomatologów.

Wbudowana ochrona przed infekcjami. Blok sterowania końcówkami opracowano z myślą o zdrowiu 
pacjentów i bezproblemowej obsłudze. Zastoje wody są eliminowane, a woda jest wprowadzana 
w obieg po każdym uruchomieniu końcówki.

System kontroli higieny zamkniętego obiegu wody. Przewody A-dec są wykonane z zastosowaniem 
zwalczającego drobnoustroje dodatku AlphaSan®, który zapobiega powstawaniu przykrego zapachu 
i smaku oraz pogorszeniu jakości wody. Dwulitrowa butelka na wodę zawiera wewnętrzną rurkę 
pobierającą i szybkozłączkę, które ułatwiają zdejmowanie i zakładanie oraz minimalizują ryzyko 
zakażenia krzyżowego.

Zawsze po Twojej stronie.
Konfiguracje zgodne z Twoim stylem pracy. Konsolety można mocować z przodu 
na fotelu lub z boku albo z tyłu na szafkach lub ścianie. Z lewej bądź prawej strony 
można także mocować instrumenty asysty na krótkim lub długim ramieniu.
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Harmonijna integracja
Fotel dentystyczny A-dec 400 i konsoleta A-dec 300 są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale również 
funkcjonalne. Konsoleta A-dec 300 ma niewielkie rozmiary, ale kryje w sobie duże możliwości.

Łatwe, pomysłowe sterowanie. Panel sterowania Deluxe i sterownik nożny zapewniają sprawne 
sterowanie funkcjami końcówek, akcesoriów, fotela stomatologicznego i lampy głównej. Można 
zamontować i zaprogramować ustawienia kamery wewnątrzustnej, skalera, lampy polimeryzacyjnej, 
turbiny oraz 1 lub 2 mikrosilników elektrycznych.

Gotowość do modernizacji. Konstrukcja konsolety umożliwia dodawanie 
pojawiających  
się w przyszłości innowacyjnych produktów klinicznych.

Przycisk blokady położenia ramienia konsolety (określone 

modele). W celu zapewnienia optymalnej ergonomii i łatwości 
obsługi można zablokować położenie konsolety na określonej 
wysokości.

Harmonijnie dopasowana konsoleta. 
Wszystkie końcówki znajdziesz dokładnie tam, gdzie są Ci potrzebne.  
Konsolety są dostępne w stylu Continental i Traditional. 

17



A-dec 400 — opcje 
Konsolety lekarskie
Do wyboru są cztery typy ergonomicznych konsolet lekarza: model 300 z rękawami od góry (Continental) 
i podwieszanymi (Traditional), a także model 500 12-o'clock Duo montowana do mebli oraz side (boczna).

Lampa główna
Niezależnie od tego, czy wybierzesz lampę A-dec 300 lub 500 LED, zapewniają one zrównoważone 
natężenie światła oraz jednolite pole oświetlania bez niepożądanych cieni. Lampa A-dec włącza się 
automatycznie podczas rozkładania fotela oraz wyłącza, gdy fotel powróci do pozycji wejście/zejście. 

Konsolety asysty montowane do fotela
Dostępne w wersji z krótkim i długim ramieniem oraz zintegrowanym panelem sterowania. Do wyboru 
pojedyncza konsoleta trój- lub czteropozycyjna lub podwójna dwupozycyjna.

Ramię monitora
Ramię o dwóch osiach obrotu zawiera poprowadzone wewnątrz przewody HDMI i zasilania. Ramię 
monitora obraca się w zakresie 430° i pochyla w zakresie 85°, aby umożliwić oglądanie obrazu 
z pozycji siedzącej i leżącej.

Spluwaczka
Wykonana z odpornej na osadzanie się kamienia, nieporowatej ceramiki. Obraca się w zakresie ±90°, 
ułatwiając pacjentowi wygodny dostęp. Funkcje napełniania kubka i płukania miski spluwaczki są 
programowane za pomocą panelu sterowania.  
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Zamów próbki na stronie  
a-dec.com/InspireMe

* Kolory tapicerek szwowych zgodne z kolorami tapicerek bezszwowych.

Rzeczywiste kolory mogą się różnić. Z próbkami kolorów i najnowszymi informacjami 
na temat produktów można zapoznać się u autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec.

Tapicerka szwowaTapicerka bezszwowa

Kolor ma duże znaczenie w tworzeniu odpowiedniej atmosfery. 
To dlatego firma A-dec oferuje szeroki zakres kolorów i opcji 
do zastosowania ze szwowymi i bezszwowymi tapicerkami.
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Parametry
Fotel dentystyczny A-dec 411
Zakres podnoszenia Od 349 mm do 800 mm; najniższy punkt pozycjonowania 375 mm z dwiema opcjami montażu
Całkowita długość przy maksymalnym rozłożeniu 1 829 mm
Cienkie, elastyczne oparcie fotela 25 mm
Obrót fotela 60° (30° na lewo lub prawo od osi fotela)
Dostosowanie do potrzeb lewo- i praworęcznych stomatologów Tak
Wysuwany zagłówek z podwójną regulacją Tak
Wbudowany zasilacz 300 W Tak
Sterowanie ręczne lub nożne Oba
Napęd Napęd hybrydowy (pochylanie oparcia - siłownik elektro-mechaniczny, podoszenie fotela — 

siłownik hydrauliczny) 
Rodzaje tapicerek Szwowa lub bezszwowa
Opcje mocowania monitora Lampa, ramię monitora

Konsolety lekarskie
A-dec 500 12 o'clock, 
montowana centralnie

A-dec 500 side, 
montowana z boku

A-dec 300

Blok sterowania końcówkami 4-pozycyjny 4-pozycyjny Standardowy 3-pozycyjny, opcjonalny 4-pozycyjny
Przystosowanie do obsługi lewą/
prawą ręką

Tak Nie Tak

Ilość końcówek 4 4 4
Uchwyt(y) hamulca Nie dotyczy 1 1 standardowo, 2 opcjonalnie
Dostępny panel sterowania Deluxe Tak Tak Tak
Czteronapięciowy zasilacz światła 
wewnątrzustnego

Standard Standard Opcja

Sterownik nożny pracą końcówek Funkcja pracy z wodą/bez 
wody z funkcją przedmuchu 
na końcówkach lub dźwignią

Funkcja pracy z wodą/bez 
wody z funkcją przedmuchu 
na końcówkach lub dźwignią

Funkcja pracy z wodą/bez wody, funkcja pracy z wodą/bez 
wody z funkcją przedmuchu na końcówkach lub dźwignią

Ramię konsolety z hamulcem 
pneumatycznym położenia

Nie dotyczy Tak Tak, za wyjątkiem A-dec 336

Modele A-dec 541 12 o'clock duo, 
montowana centralnie

A-dec 542 side, montowana 
z boku

Ramię konsolety z hamulcem pneumatycznym położenia
  A-dec 333 — Continental, mocowanie Radius
  A-dec 335 —  Continental, mocowanie na nieruchomym 

bloku spluwaczki
  A-dec 332 — Traditional, mocowanie Radius
  A-dec 334 —  Traditional, mocowanie na nieruchomym 

bloku spluwaczki
Ręczna regulacja wysokości
  A-dec 336 — Traditional, mocowanie Radius
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5 YEAR
WARRANTY

A-dec, logo A-dec, A-dec 500, A-dec 300, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, 
ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC i Radius są znakami 
towarowymi firmy A-dec Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach. A-dec 400, A-dec 200, 
Preference Slimline i reliablecreativesolutions są również znakami towarowymi firmy A-dec Inc. 
Zabrania się powielania i kopiowania znaków towarowych oraz nazw handlowych zawartych 
w tym dokumencie, a także wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej 
zgody właściciela znaku towarowego.
 
Niektóre symbole znajdujące się na panelu sterowania są własnością firmy A-dec Inc. 
Jakiekolwiek użycie tych symboli, w części lub w całości, bez pisemnej zgody firmy A-dec Inc. 
jest surowo zabronione.

Kolory i produkty przedstawione w niniejszej broszurze mogą różnić się od rzeczywistych 
i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zapoznania się z najnowszą ofertą oraz 
kolorystyką tapicerek zapraszamy do salonów autoryzowanych 
dystrybutorów firmy A-dec.

© 2017 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
85.0393.18/BT/3.5M/6-13(4-17)/wer. A7

Partner w drodze do sukcesu
Firma A-dec jest partnerem stomatologów w ciągu całego okresu działalności gabinetu. Oprócz siedziby 
głównej w Newberg w Oregonie, firma A-dec ma rozległą sieć oddziałów i zaangażowanych sprzedawców 
w ponad 100 krajach na całym świecie. 

Dowiedz się, co nas wyróżnia. Odwiedź stronę a-dec.com/TheDifference, aby przekonać się, dlaczego 
każdy szczegół rozwiązań A-dec zapewnia trwałość i niezawodność zakupionego sprzętu.

Siedziba firmy A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Tel: 1.800.547.1883 w USA/Kanadzie
Tel: +1.503.538.7478 spoza USA/Kanady
Faks: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australii
Tel: 1.800.225.010 z Australii
Tel: +61.(0)2.8332.4000 spoza Australii

A-dec Chiny
Tel: +400.600.5434 z Chin
Tel: +86.571.89026088 spoza Chinami

A-dec Wielkiej Brytanii
Tel: 0800.233285 z Wielkiej Brytanii
Tel: +44.(0).24.7635.0901 spoza Wielkiej Brytanii


