
A-dec 300
Twoja praktyka może być…zdrowsza
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Komfort pracy w centrum 
uwagi
Unit A-dec 300 zaprojektowano z myślą o komforcie pracy 
stomatologa i wygodzie pacjenta. Na każdym etapie procesu 
projektowania zadawaliśmy sobie pytanie: „Jak sprawić, by pod 
koniec dnia pracy lekarz czuł się lepiej niż dotychczas?” 
Najważniejszym było aby fotel unitu stomatologicznego A-dec 300 
umożliwiał dentyście zachowanie prawidłowej postawy podczas 
zabiegów. Natomiast konsolę lekarską unitu A-dec 300 można było 
łatwo ustawiać, a wszystkie końcówki i inne elementy pomocnicze 
wyposażenia były w zasięgu ręki. Wybierając A-dec 300 poczujesz, 
co znaczy komfort pracy.

Wykorzystaj swój

potencjał

Pełna integracja
Konsola lekarska unitu A-dec 300 to technologiczna „perełka”- nieduże 
rozmiary, a duże możliwości integracji różnych urządzeń. Poza dmuchawką 
i końcówkami, pozwala na zamontowanie kamery wewnątrzustnej, lampy 
polimeryzacyjnej lub skalera. Za pomocą przycisków umieszczonych na 
panelu deluxe można sterować unitem, końcówkami i innymi elementami 
wyposażenia. Przewidziano również możliwości rozbudowy konsolety  
w przyszłości.

Wygląd też ma znaczenie
 Prowadząc praktykę dentystyczną warto zadać sobie pytanie: „Czy mój 
gabinet w pełni odzwierciedla poziom moich umiejętności?” Czy jego 
wygląd kojarzy się pacjentowi z jakością, bezpieczeństwem i wysokim 
poziomem świadczonych usług? Nowoczesny wygląd unitu A-dec 300  
z pewnością wywrze korzystne wrażenie na pacjentach i personelu,  
stanowiąc harmonijne połączenie stylu i funkcjonalności. 
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Esencja

Prostota konstrukcji 
Czasami mniej znaczy więcej. I tak jest właśnie z A-dec 300: prosta, 
złożona z mniejszej liczby elementów konstrukcja ułatwia wiele 
procedur. Jest mniej elementów do konserwacji, wymiany i 
czyszczenia. Zyskuje się w ten sposób większą efektywność pracy.

Lepszy dostęp
A-dec 300 umożliwia lepszy dostęp do pacjenta 
niż jakikolwiek inny produkt tej kategorii. Cienkie, 
wąskie oparcie, niska dolna pozycja siedziska oraz 
niewielka, wyprofilowana podstawa umożliwiają bliskie 
dojście do pacjenta. Brak konieczności nachylania się w 
stronę pacjenta przekłada się na mniejsze napięcie mięśni 
podczas zabiegów i co za tym idzie mniejsze zmęczenie.

Zwarta konstrukcja
Unit A-dec 300™ realizuje wszystkie potrzebne funkcje i zajmuje niewiele 
miejsca w gabinecie. Sprawdza się doskonale tam, gdzie trzeba maksymalnie 
wykorzystać przestrzeń. Kompaktowa konsoleta, niewielka płyta podstawy, 
zintegrowana obudowa i prawostronnie lub lewostronnie montowany 
blok spluwaczki tworzą jeden z najmniejszych dostępnych obecnie unitów 
stomatologicznych.
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funkcjonalności
Tylko to, co potrzebne
A-dec 300 łączy najistotniejsze funkcje w jedno kompleksowe rozwiązanie: proste, inteligentne, 
stylowe. Oprócz tego, stomatolog ma pewność, że pracuje na sprzęcie firmy A-dec słynącej z 
produkcji niezawodnych unitów.
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bilans
Zadbaj o właściwy

Rachunek ekonomiczny
Jakość stosowanego sprzętu przekłada się bezpośrednio na rentowność gabinetu. Pozwala na skrócenie 
przestojów, zwiększanie efektywności i poprawę jakości usług. A-dec 300 zawiera nie tylko potencjał 
wyższej rentowności, ale umożliwia także maksymalizację korzyści z inwestowania w sprzęt niezawodny o 
innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych.

6



7 8

możliwosci 
Usprawnij pracę
Wybierz  z dostępnych opcji to, co jest Ci potrzebne. Modułowa 
konstrukcja unitu A-dec 300 umożliwia skonfigurowanie unitu jak 
najlepiej dostosowanego do potrzeb i stylu pracy użytkownika.

Skorzystaj z

Zagłówki
Fotel unitu A-dec 300 jest wyposażony w 
wyprofilowane oparcie, do którego można 
dobrać zagłówek dwuprzegubowy lub 
zagłówek zintegrowany z oparciem 
(regulowane podparcie szyi).

Cienkie profilowane oparcie fotela z zagłówkiem  
dwuprzegubowym

Standardowy panel sterowaniaRekawy od góry 
(Continental)

Rękawy od dołu 
(Traditional)

Cienkie profilowane oparcie fotela z regulowanym 
podparciem szyi

Konsole 
lekarskie
Charakteryzuje je zwarta kompaktowa 
konstrukcja i wielofunkcyjność. Zarówno 
do konsoli Traditional z rękawami od 
dołu, jak i do konsoli Continental® z 
rękawami od góry można podłączyć 
zasilacz światła z czteropoziomowym 
wyborem napięcia zasilania i dwa 
dodatkowe urządzenia.

Panele 
sterowania
Panele sterowania są wyposażone 
w wygodne w użyciu, intuicyjnie 
rozpoznawalne ikony. Panel sterowania 
deluxe nie tylko steruje fotelem, 
spluwaczką i lampą, ale także narzędziami 
dodatkowymi i końcówkami zasilanymi 
elektrycznie. Ponadto, panel ten 
posiada funkcje przydatne w zabiegach 
endodontycznych*..
* *Wymaga silnika elektrycznego EA-51LT.

Panel sterowania deluxe 

Konsole asysty
Można wybrać konsolę 3-pozycyjną lub 
4-pozycyjną montowaną na bloku 
spluwaczki lub na ramieniu 
teleskopowym. Wersja z ramieniem 
teleskopowym umożliwia wygodne 
sięganie po ssaki podczas pracy bez 
asysty. Pracę asysty ułatwia panel 
sterowania.

Konsola 3-pozycyjna

Konsola 4-pozycyjna

Podwójna konsola 2-pozycyjna
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Lampy stomato-
logiczne
Lampę A-dec 300 można obracać w 
poziomie i w pionie – dysponuje ona 
dwoma poziomami natężenia 
oświetlenia. Lampę A-dec 500 można 
obracać także wokół trzeciej osi – ma 
ona trzy poziomy natężenia oświetlenia. 

Ramię monitora
Ramię umożliwia wygodne ustawienie 
monitora nad pacjentem, co ułatwia 
konsultowanie przebiegu zabiegu i 
udzielanie pacjentowi wyjaśnień.

Spluwaczka
Nowoczesna spluwaczka jest wyposażona 
w stylową, zdejmowaną misę szklaną. 
Jest łatwo dostępna dla pacjenta. Posiada 
funkcje automatycznego napełniania 
kubka oraz spłukiwania misy.

Lampa A-dec 300

Lampa A-dec 500

Unowocześnienia
Zastanawiasz się nad unowocześnieniem gabinetu, 
ale chcesz zachować dotychczasowy fotel? Blok 
spluwaczki unitu A-dec 300 i konsolę lekarską 
można połączyć z istniejącym fotelem, w łatwy 
sposób przeprowadzając integrację z pozostałym 
wyposażeniem gabinetu.

Na ilustracji: Fotel Decade z blokiem spluwaczki i stolikiem 
lekarza A-dec 300 (rękawy od dołu).
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więcej
Sprzęt A-dec – gwarancja bez 
ograniczeń
Oferujemy naszym klientom pomoc i wsparcie praktycznie przez cały okres  
użytkowania urządzenia. 

Obsługa na światowym poziomie
Dbamy o naszych Klientów, ich gabinety i działamy na rzecz ich sukcesu. Dzwoniąc do 
nas, uzyskasz informacje, jakich potrzebujesz. Rozwiążemy problemy i skonsultujemy 
pomysły. To nas wyróżnia. I właśnie, między innymi, dzięki temu A-dec jest światowym 
liderem w dziedzinie techniki dentystycznej.

Możesz oczekiwać
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wyobrazić
Wystarczy sobie

Doskonałe środowisko pracy
Zapraszamy do odwiedzenia stron www.a-dec.pl, www.a-dec.com, gdzie można dowiedzieć się, jak w 
pełni wykorzystać możliwości unitu A-dec 300 i przełożyć je na sukces własnej praktyki i zadowolenie 
pacjentów, a także zlokalizować najbliższy salon wystawowy firmy Amadar.
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A-dec 300
Charakterystyka unitu

Ramię montażowe 

(montowane z prawej lub lewej 

strony fotela)
Ramie montazowe montowane do podstawy fotela 99
A-dec 300 jest wykorzystywane do zamontowania 
konsoli lekarskiej, lampy dentystycznej, narzędzi asysty, 
uchwytu monitora i spluwaczki.

W  fotelach innych niż A-dec 300, ramię montażowe 99
stanowi element, na którym instaluje się konsolę lekarską 
i wyposażenie dodatkowe.

Fotel
 Do wyboru: zagłówek dwuprzegubowy lub zintegrowany 99
z oparciem

Wyprofilowane oparcie o grubości 25 mm99
Zakres ruchów fotela: 349 mm - 749 mm99
Podłokietniki dwupozycyjne ułatwiające siadanie i 99
schodzenie z fotela

Wysunięty podnóżek pacjenta ułatwiający czyszczenie99
Tapicerka bezszwowa99
Zintegrowana obudowa podstawy i skrzynki przyłączeniowej99
Zasilacz99

Wyposażenie dodatkowe
Do wyboru: 3-pozycyjna lub 4-pozycyjna konsola asysty montowana do 99
spluwaczki lub na ramieniu teleskopowym

Szklana misa spluwaczki z automatycznym systemem sterującym 99
napełnianie kubka i płukanie miski

Lampa dentystyczna z dwoma poziomami natęzenia oświetlenia i 99
dwiema osiami obrotu umożliwiającymi regulację w pionie i poziomie

W uchwycie monitora można zamontować większość płaskich 99
monitorów 15” (381 mm), 17” (432 mm) i 19” (483 mm)

Obrotowe ramię umożliwia pochylenie monitora i ustawienie jego 99
ekranu pod różnymi kątami

Konsola lekarska
Do wyboru: stolik Continental (z rękawami od góry) lub Traditional  99
(z rękawami od dołu)

Czteropozycyjna konsola na końcówki + dmuchawka99
Trójpozycyjny blok sterowania (trzy funkcje z wodą)99
Zrównoważone ramię konsolety z hamulcem pneumatycznym99
Dmuchawka, którą można sterylizować w autoklawie99
Zasilacz do końcówek ze światłem z regulowanym napięciem99
Sterownik nożny99
Do wyboru: standardowy panel sterowania lub panel deluxe99
Dwa rodzaje półek99
Wewnętrzny obieg wody destylowanej ze zbiornikiem o pojemności 2 l  99
(szybkie mocowanie zbiornika)
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A-dec, logo A-dec i A-dec 500 są znakami towarowymi zastrzeżonymi w Amerykańskim Urzędzie 
Patentów i Znaków Towarowych (U.S. Patent and Trademark Office). Wszystkie inne produkty i 
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 sterowania są zastrzeżone dla firmy A-dec Inc.

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

© 2009 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 85.6152.18/vendor/20M/1-09/Rev A

Unity A-dec 300, A-dec 500
A-dec oferuje pełną gamę unitów stomatologicznych. Poszukujesz czegoś więcej. Zapoznaj się z linią 
unitów A-dec 500.

A-dec 300 A-dec 500

Siedziba firmy A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Tel.: 1.800.547.1883 w USA/Kanadzie
1.503.538.7478 spoza USA/Kanady
Faks: 1 503 538 0276
www.a-dec300.com 
www.a-dec.com

Międzynarodowe Centra Dystrybucji
A-dec Australii
Tel.: 1.800.225.010 w Australia
Tel.: + 61 (0)2 8332 4000 spoza  
Australii
www.a-dec.com.au

A-dec Wielka Brytania
Tel.: 0800 ADECUK (233285) 
w Wielkiej Brytanii
Tel.: + 44 (0) 24 7635 0901 
spoza Wielkiej Brytanii
www.a-dec.co.uk
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