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ROTO-ARM

Konsoleta lekarza
Dost´pne sà dwie wersje konsolet:
1. R´kawy od do∏u (pi´ç pozycji na konsoli)
2. R´kawy od góry (pi´ç pozycji na konsoli)
Mo˝liwoÊci wyposa˝enia konsoli sà praktycz-
nie nieograniczone. W unicie A-DEC 500 za-
stosowano sprawdzonà technologi´ SPS (sys-
tem pneumatycznego sterowania) oraz 
technologi´ DCS (data communication sys-
tem). DCS to system automatycznie i niezawod-
nie koordynujàcy prac´ podzespo∏ów unitu. 

Oparty jest na sprawdzonej w technikach trans-
misji danych technologii CANbus (Controller 
Area Network). Technologia ta jest od lat stoso-
wana w urzàdzeniach medycznych, automa-
tach przemy-s∏owych i innych wymagajàcych 
bezb∏´dnej transmisji danych.
Sterowanie funkcjami fotela i nap´dem koƒ-
cówek odbywa si´ zarówno przy pomocy 
sterownika no˝nego jak i panela r´cznego 
sterowania. Ponadto z panela r´cznego stero-
wania mo˝na aktywowaç lamp´ oÊwietlenia 

g∏ównego, nalewanie wody do kubka, sp∏uki-
wanie miski oraz prac´ 12 innych urzàdzeƒ (np. 
w∏àczenie wentylacji / klimatyzacji, zamykanie 
drzwi, podÊwietlenie ostrze˝enia nad drzwiami 
„nie wchodziç – rentgen” itp.). Panel ten 
wyst´puje w dwóch wersjach: jako standard 
i deluxe. Panel deluxe posiada dodatkowo 
wyÊwietlacz ciek∏okrystaliczny informu-jàcy o 
statusie pracy (tzn. czy w∏àczony jest spray, jaki 
jest kierunek obrotów i szybkoÊç obrotowa mi-
krosilnika elektrycznego ze Êwiat∏em W&H itp.)



Zamocowanie konsoli, panelu asystenta 
i bloku spluwaczki na fotelu jest tak skonstru-
owane, ˝e ka˝dy z tych elementów obraca 
si´ o ponad 270 stopni. Pozwala to uzyskaç 
doskona∏y dost´p do pacjenta z ka˝dej stro-
ny fotela, np. przy zabiegach chirurgicznych, 
przy asyÊcie anestezjologa itp. Ponadto 
rozwiàzanie to,  niedost´pne w przypadku 
innych unitów , stwarza mo˝liwoÊç pracy le-
karzom prawo- i lewor´cznym bez jakiejkol-
wiek potrzeby interwencji ze strony serwisu. 

Blok spluwaczki
W podstawowej wersji posiada zapro-
gramowane funkcje nalewania wody do 
kubka ( czas 5 sek ) i przep∏ukiwania splu-
waczki (15 sek ). Czasy te mo˝na jednak 
zaprogramowaç dowolnie. 2 litrowa butelka 
na wod´ destylowanà jest schowana w 
przedniej cz´Êci bloku spluwaczki. Porcela-
nowa spluwaczka jest odchylana.

ROTO-BLOCK

Panel asysty
Standardowo jest wyposa˝ony w panel  
umo˝liwiajàcy sterowanie przez asyst´ 
wszystkimi funkcjami fotela, blokiem 
spluwaczki i lampà. Na pulpicie asysty 
oprócz ssaka i Êlinociàgu mo˝na umieÊciç 
praktycznie ka˝de urzàdzenie (lamp´ 
polimeryzacyjnà, skaler itd.). Do wyboru 
dwie, trzy lub cztery pozycje.

ROTO-HOLD
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Fotel
Podstawa fotela wykonana jest z jednej p∏yty 
wysokojakoÊciowej stali i pokryta specjalnie 
utrwalanà farbà. Do podstawy wbudowany jest 
si∏ownik odpowiadajàcy za podnoszenie fotela. 
Szkielet ca∏oÊci siedziska i oparcia jest stalowy. 
Przy tak sztywnej konstrukcji zaistnia∏a mo˝liwoÊç 
stworzenia bardzo cienkiej (5 cm!) tapicerki 
bezszwowej. Cienka tapicerka umo˝liwia bliskie 
podejÊcie do pacjenta. Ponadto dzi´ki odpo-
wiedniemu profilowi, fotel jest bardzo wygodny 
dla pacjenta.

Pod∏okietniki zamocowano po obu stronach fote-
la, ka˝dy z nich jest ruchomy i mo˝na ca∏kowicie 
je z∏o˝yç do przodu bàdê do ty∏u. Mo˝na je rów-
nie˝ zdemontowaç. Pod∏okietniki wykonane sà w 
60% z w∏ókna szklanego z domieszkà specjalnej 
˝ywicy i w 40% z polypropylenu. Oprócz gwaran-
cji trwa∏oÊci sà przyjemne w dotyku dla pacjenta 
i ∏atwe w utrzymaniu czystoÊci.
Fotel ma mo˝liwoÊç obrotu wokó∏ podstawy w 
p∏a-szczyênie poziomej o 30 stopni w lewo lub 
w prawo. Stwarza to wiele dodatkowych 
mo˝liwoÊci m.in.: zaj´cie dogodnej pozycji za-
biegowej, zbli˝enie pacjenta do g∏owicy rentgena 
Êciennego itp.

Zakres ruchów fotela: 
34 cm-min/80 cm-max
niedost´pny w innych unitach

ROTO-SWING

Tak dzia∏a funkcja swing

ROTO-REST



Tapicerka oparcia przymocowana jest do ela-
stycznego, nie ∏amliwego i nie odkszta∏cajàcego 
si´ oparcia pleców. Rozwiàzanie to pomyÊlnie 
przesz∏o rygorystyczne testy wytrzyma∏oÊciowe.

Nowy zag∏ówek (slide-side), prócz standardo-
wych regulacji ma mo˝liwoÊç bezobs∏ugowego 
przesuwania si´ wraz z ruchem g∏owy pacjenta 
podczas zmiany pozycji fotela.

Lampa
Lampa jest sterowana centralnie z pulpitu 
lekarza bàdê asysty. Posiada trzy poziomy 
Êwiecenia oraz specjalnie zaprogramowanà 
funkcj´ oÊwietlenia do zak∏adania wype∏nieƒ 
(zmniejszenie nat´˝enia Êwiat∏a i zmiana po-
laryzacji). Ponadto lampa, aby nie oÊlepiaç 
lekarza i pacjenta, automatycznie wy∏àcza 
si´ przy w∏àczeniu ruchu fotela na program 
„pozycja 0” i program 3 „last position”(pozy-
cja spluwaczkowa, potem powrót do ostatniej 
pozycji zabiegowej) i w∏àcza si´ po aktywacji 
programów zabiegowych „1” lub „2”.

FLEXIBACK

MEMORY FOAM

ROTO-LAMP



AMADAR Sp. z o.o., ul. Âwi´tokrzyska 14, 00-050 Warszawa, tel.: (022) 826-43-81, fax: (022) 826-91-52 
Oddział w Katowicach: ul. Korfantego 195, 40-153 Katowice, tel./fax: (032) 730-28-85, (032) 730-28-86 
Oddział w Szczecinie: ul. Pomorska 61-65, 70-812 Szczecin, tel./fax: (091) 469-53-43, (091) 469-53-44

www.amadar.pl, e-mail: amadar@amadar.pl 
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Najprostszy i najefektywniejszy 
sposób ochrony Twojego unitu

ICX – to najnowszy patent firmy A-DEC w zakresie syste-
mów kontroli higieny.

System ICX – skutecznie eliminuje osady w przewodach 
wodnych unitu, pojemniku na wod´, w zaworach, na 
membranach itd. Patent ten jest niewàtpliwie kolejnym 
znaczàcym krokiem naprzód firmy A-DEC powsta∏ym 
na bazie ponad 40 letniego doÊwiadczenia oraz troski 
o zapewnienie bezpieczeƒstwa lekarzom i pacjentom.

ICX wykorzystuje system wewn´trznego obiegu wody 
w unicie. Do pojemnika (butelki) na wod´ destylowanà wrzu-
camy 1 tabletk´ ICX za ok. 2 z∏., wlewamy wod´ – nie potrzeba 
wstrzàsaç, mieszaç itp. a tabletka ICX sama rozpuszcza si´ 
w ciàgu 60 sekund. Uwolnione w ten sposób sk∏adniki 
czynne eliminujà osady, mikroorganizmy, usuwajà nie-
przyjemny zapach. 

DoÊwiadczenia potwierdzajàce skutecznoÊç tej metody 
przeprowadzono na Uniwersytecie w Maryland. 

Efficacy of A-dec’s ICX TM Dental Unit Waterline Treatment Solution in the 
Prevention and Treatment of Microbial Contamination in Dental Units 
Timothy F. Meiller, DDS, PhD
Jacqueline I. Kelly, MS 
Ming Zhang, MD
Louis G. DePaola, DDS, MS
University of Maryland at Baltimore Dental Shool, Baltimor, MD, USA

Effect of a Dental Unit Waterline Treatment Solution on Composite-Dentin 
Shear Bond Strengths
J.A. von Fraunhofer, MSc, PhD, FADM, FICorr, FASM, FRSC
Jacqueline I. Kelly, MS Ming Zhang, MD
Louis G. DePaola, DDS, MS
Timothy F. Meiller, DDS, PhD 
University of Maryland Dental Shool, Baltimor, MD, USA

A-DEC – najczęściej wybierana marka 
unitów stomatologicznych na świecie

Sukces kliniczny jest finalnym testem



Unit A-DEC 500 
– wyró˝nia si´ pi´knà linià i pod wzgl´dem 
stylistycznym gwarantuje atrakcyjnoÊç syl-
wetki na wiele lat. Twórcy unitu poÊwi´cili 
5 lat na wykonanie pe∏nej analizy potrzeb 
lekarzy, asystentów oraz zespo∏ów serwiso-
wych. Unit A-DEC 500 wykonano zgodnie 
z tradycjà firmy, tak aby jego produkcja 
mog∏a byç zaplanowana na okres co naj-
mniej 20 lat. Daje to bowiem u˝ytkownikowi 
najlepszà gwarancj´ pe∏nej obs∏ugi serwi-
sowej. Twórcy unitu by podkreÊliç trwa∏oÊç 
konstrukcji wyposa˝yli fotel w nap´d elektro-
hydrauliczny obj´ty 10-letnià gwarancjà.

bezcieniowa lampa zabiegowa 
z mo˝liwoÊcià redukcji nat´˝enia 
przy zak∏adaniu wype∏nieƒ (funkcja 
dost´pna z panela lekarza i asysty)

obrotowa, porcelanowa 
miska spluwaczki

konsola asysty z panelem 
sterowania na ergonomicznym 
ramieniu

uchwyty typu roto 
u∏atwiajàce 
wyjmowanie narz´dzi

mechanizm zag∏ówka slide-side 
umo˝liwiajàcy automatycznà zmian´ 
po∏o˝enia podczas ruchu fotela

tapicerka memory foam 
dopasowujàca zag∏ówek 
do kszta∏tu g∏owy pacjenta

programowanie pozycji fotela dla 
dwóch lekarzy: 
pozycja „0”, „spluwaczkowa” wraz 
z powrotem do ostatniej pozycji pracy 
oraz dwie pozycje programowalne 
przez lekarzy
pozycja Trendelenbourga

zabezpieczenia 
najazdowe 



du˝a, obrotowa pó∏ka

dwa hamulce elektro-pneumatyczne 
konsolety (dla lekarza i asysty)

programator i wyÊwietlacz 
parametrów pracy instrumentów

system anty-retraction 
(przedmuch po 
zakoƒczeniu pracy)

mikrosilnik elektryczny W&H ze Êwiat∏em 
wysokiej mocy (62 W), od 300 obrotów/min 
- ENDO funkcja, waga tylko 79g

silikonowa podk∏adka pod instrumenty, 
przystosowana do sterylizacji

system wewn´trznego 
obiegu wody

oparcie flexiback o gruboÊci zaledwie 3 cm 
znacznie u∏atwiajàce dost´p do pacjenta

profesjonalna kamera wewnàtrzustna

A-DEC 500 wspó∏pracuje 
z RTG, radiografià cyfrowà, 

kamerà wewnàtrzustnà 
(wraz z oprogramowaniem)

obrotowe rami´ do monitora 3600
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