
Předurčeno k úspěchu
A-dec 200



Na rozměrný a praktický podnos se vejde vše potřebné.



Nejlepší způsob, jak zjistit, co zubní lékaři očekávají od křesla a distribučního systému, je zeptat se jich. My jsme to udělali. 

Křeslo A-dec 200™ bylo navrženo tak, aby vyhovělo vašim požadavkům a bylo obrazem vašeho osobního stylu. Víme, jak 

důležitá je každá minuta strávená s pacientem. Každý detail hraje zásadní roli. Naším společným cílem je úspěšné fungování 

vaší ordinace. Vybavení, které používáte, odráží vaše schopnosti a kvalitu poskytované péče. Sami zjistíte, že účelem každé 

křivky, každého zaoblení a každého detailu A-dec 200 je zajistit pacientu co nejlepší péči.

Navrženo podle vašich představ

Maximální pohodlí pacienta zajišťuje dvou kloubová opěrka hlavy a 
jemné čalounění beze švů.



Naším cílem je dlouhá životnost



Vybavení, které používáte, s vámi musí spolupracovat. A-dec proto dohlíží na 

výrobní proces, abychom byli schopni zajistit lékařům spolehlivé vybavení s dlouhou 

životností. Provádíme výrobu, testování a hodnocení každého válce křesla od suroviny až po 

smontovaný výrobek. A sami vyrábíme vysoce kvalitní vedení našich distribučních systémů. Naše 

výrobní systémy jsou pod neustálou kontrolou, aby byly splněny požadavky na kvalitu A-dec. Řešení A-dec 200 vám 

přináší silný a robustní systém, který vám zajistí léta intenzivního užívání.

Lampa má tři osy nastavení, což umožňuje souměrné osvětlení, 
vyvážený kontrast a potřebný úhel pohledu.





Naším cílem je výkon

•	Hlava lampy disponuje třemi osami, které umožňují nastavení 
vhodného úhlu osvětlení pro vás i vašeho pacienta.

•	Díky čtyřem přednastaveným polohám můžete pacienta v 
křesle umístit dle potřeby.

•	Dodatečný prostor vám umožňuje doplnit vybavení v případě 
budoucího rozšíření vaší ordinace.

•	Pacientovo pohodlí zajišťuje dvoupolohová loketní opěrka a 
polohovatelná sedací část křesla.

•	Hladký potah umožňuje udržet křeslo stále čisté.

A-dec 200 není jen systém, který dlouho vydrží, ale který se bude vyvíjet společně s vaší 

ordinací. Detaily, jako je plivátko odolné proti korozi, které lze natočit směrem k pacientu, 

teleskopické asistentské rameno usnadňující lepší přístup, a ovládací panel, pomocí nějž 

lze ovládat křeslo i plivátko, pomáhají lékaři při práci. Pro případ budoucího rozšíření či 

změny vybavení je u křesla ponechán volný prostor. Vaše služby tak budou za několik let 

stejně spolehlivé jako dnes.



Distribuční systém
Mějte všechny potřebné nástroje na dosah, urychlí 

to průběh zákroku. Snadný přístup k nástrojům 

získáte díky polohovatelnému držáku.

Ovládací panel
Nastavení křesla, osvětlení a plivátka nemůže 

být snazší.
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Plivátko a centrální blok
Porcelánové plivátko lze natočit do požadované 

polohy. Dvoulitrová láhev na vodu se snadno 

naplní a zajistí neustálý přísun tekutiny pro velký 

počet zákroků. V centrálním bloku je dostatek 

místa pro uložení doplňujících materiálů, jako jsou 

separátory amalgámu a vakuové systémy.

Bezešvé čalounění
Hladký, vakuově tvarovaný potah bez viditelných 

švů usnadňuje čištění a údržbu.

Asistentská instrumentace
Podtlakové nástroje můžete díky držáku se 

třemi polohami nastavení a teleskopickému 

rameni umístit tak, aby byl přístup k pacientu 

co nejsnazší.

Jeden držák se třemi polohami nastavení, na obrázku s 
volitelným ovládacím panelem a pistolí.

Láhev na vodu s uzavřeným systémem.



Vytváříme vztahy
Sídlo společnosti A-dec je v Newbergu, ve státě Oregon v USA, ale naši zákazníci 

se nacházejí na šesti světadílech - tedy všech kromě Antarktidy. Školy a ústavy ve 

více než 75 zemích světa spoléhají na vybavení A-dec, které vydrží i několikaletou 

každodenní zátěž. Vybavení A-dec vám však nabízí více než jen vysokou kvalitu. 

Našim zákazníkům poskytujeme po nákupu a instalaci výrobku komplexní služby a 

podporu po celou dobu jeho užívání. Vždy se budete moci obrátit na autorizované 

prodejce a odborníky, kteří vám budou k dispozici, abyste mohli nadále vykonávat 

vaši činnost. Dále budete mít výhodu více než 45 let zkušeností, díky nimž bude růst 

i vaše ordinace. Pokud máte jakýkoli dotaz či nápad, jak vylepšit naše služby, stačí 

nám zatelefonovat. Jsme tu, abych vám pomohli k úspěchu, neboť cílem společnosti 

A-dec není jen vytvářet vybavení. My vytváříme vztahy.

A-dec a logo A-dec jsou ochranné známky registrované u Úřadu pro patenty a 
ochranné známky USA. A-dec 200 je ochranná známka A-dec Inc. Všechny ostatní 
výrobky nebo služby jiných firem, které jsou zmiňovány v tomto dokumentu, jsou 
chráněny ochrannými známkami, servisními značkami nebo výrobními názvy, které 
navrhly společnosti, jež je uvádějí na trh. Symboly ovládacího panelu jsou patentově 
chráněny společností A-dec Inc.

Zobrazené barvy a produkty se mohou lišit od skutečných materiálů a podléhají 
změnám bez upozornění. Vzorník a barev a přesné informace o výrobku vám poskytne 
autorizovaný prodejce A-dec.
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