
A-dec 300
Zdravé srdce vaší praxe



2

Důraz na vaše pohodlí
Systém A-dec 300™ jsme navrhli s myšlenkou na vaše pohodlí. 
Při každém kroku v procesu jeho konstrukce jsme si kladli 
otázku, „Co lékař na konci pracovního dne nejvíce ocení?“. Díky 
tomu křeslo A-dec 300 umožňuje, abyste zachovávali zdravý 
postoj během zákroků. Proto se odkládací prvky systému 
A-dec 300 snadno nastavuje do různých poloh a všechny 
násadce i přídavná zařízení jsou v dosahu. Vyzkoušejte si na 
systému A-dec 300, co znamená pracovat v pohodlí. 

Dosáhněte

Všechno je funkčně sladěné
Unit křesla A-dec 300 využívá nejnovější technologii. Kompaktní velikost, 
rozsáhlá a hladká integrace funkcí. Kromě pistole a násadců můžete integratovat 
až dvě další přídavná zařízení, včetně intraorální kamery, polymerizační lampy 
nebo ultrazvukového nástroje. Konstrukce unitu navíc v budoucnosti umožňuje 
přidávat další produkty. Využijte plně výhod integrace pomocí nadstandardního 
ovládacího panelu A-dec 300. Zařízení, násadce a integrovaná přídavná 
zařízení můžete ovládat stisknutím tlačítka.

Vzhled je důležitý
Co se týče vaší stomatologické ordinace, položte si otázku, „Odpovídá má současná 
praxe mým schopnostem?“ Vyvolává dojem vysoké kvality, bezpečnosti a využití 
nejnovější technologie? Moderní řešení systému A-dec 300 zajišťuje, že na 
pacienty i personál uděláte příznivý dojem. Dokonalá kombinace stylu a funkce.

svého potenciálu
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Opatřete si, co potřebujete
Nejzákladnější prvky jsme sloučili do jednoho čistého řešení. Jednoduché. Inteligentní. Elegantní. Systém 
A-dec 300 nabízí přesně to, co potřebujete, navíc s tou výhodou, že díky jeho původu si budete jisti, že 
vám vydrží dlouho.

Vyzkoušejte si základníprovedení
Robustní provedení
Někdy méně znamená více. Toho dosáhnete u systému A-dec 300. 
Robustní provedení s méně částmi, které toho docílí více. Méně 
součástí k údržbě, méně součástí k výměně a méně součástí k čištění. 
Přitom získáte zvýšené pohodlí pro sebe i pro pacienta a integraci 
přídavných zařízení dnes i v budoucnosti.

Lepší přístup
U systému A-dec 300 budete mít lepší přístup k 
práci, než u jiné soupravy v této kategorii. Nízká, tenká 
základna a malá vyprofilovaná základní deska umožňují 
bližší přístup k pacientovi. Nemusíte se už nad něj naklánět, 
což snižuje napětí a únavu.

Málo zabraného prostoru
Systém A-dec 300 dokáže všechno, co potřebujete a přitom nepřekáží v 
cestě. Je ideální, pokud potřebujete maximální využití prostoru nebo pokud 
chcete vytvořit čisté, minimalizované pracovní prostředí. Kompaktní řídicí hlava, 
integrovaný energoblok, malá základní deska a vyhrazený ovládací blok na levé 
nebo pravé straně vytvářejí jeden z nejmenších systémů stomatologického 
zařízení, který je dnes k dispozici.

4



5

Dosáhněterovnováhy
Najděte si čas pro své priority
Pokud by vám každý zákrok zabral méně času, jak byste mohli využít ušetřený čas během 
dne? Zvýšit počet vykonaných zákroků za den? Nebo třeba zkrátit počet pracovních hodin, 
abyste mohli více času věnovat své rodině nebo svému koníčku? Bez ohledu na to, čemu 
dáte přednost, systém A-dec 300 vám umožní udělat víc z toho, co je pro vás důležité.
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Pracujte svým způsobem
Vyberte si to, co se vám hodí. Modulární řešení systému A-dec 300 umožňuje 
zvolit kombinaci možností, která nejlépe vyhovuje tomu, jak pracujete.

možností
Využijte nabízejících se

Opěrky hlavy
Křeslo A-dec 300 má úzké opěradlo, 
ke kterému si můžete vybrat 
dvouklobovou opěrku hlavy 
nebo pacientem nastavitelnou 
podporu krku.

Tenké opěradlo s dvoukloubovou 
opěrkou hlavy

Standardní ovládací panelContinental

Traditional

Úzké opěradlo a pacientem nastavitelná  
podpora krku

Stomatologické 
unity
Kompaktní velikost. Rozsáhlá funkčnost. 
Ovládací hlavy Traditional a Continental® 
mohou integrovat zdroj světla o čtyřech 
různých napětích a dvě přídavná zařízení.

Ovládací panely
Přídavné ovládací panely mají intuitivní, 
snadno ovladatelné ikony. Nadstandardní 
ovládací panel ovládá nejen křeslo, 
plivátko a operační světlo, ale také 
přídavná zařízení a elektrické násadce.
Kromě toho může být používán 
v endodontickém módu*.
*Vyžaduje elektromotor EA-51LT.

Nadstandardní ovládací panel

Assistentské 
držáky
Zvolte si 3nebo 4polohové držáky 
namontované buď na plivátko nebo 
teleskopické rameno. Toto výsuvné řešení 
umožňuje pohodlný přístup k odsávacím 
nástrojům, pokud byste pracovali bez 
asistenta. Ovládací panel asistentské 
instrumentace je také k dispozici.

3 polohy držáku

4 polohy držáku

Dvojitý 2-polohový držák (jen mezinárodní verze)
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Operační světla
Svítidlo A-dec 300 má vodorovné i svislé 
natáčení a dvě intenzity světla. U systému 
A-dec 500 má svítidlo tři osy natáčení a tři 
intenzity světla. 

Úchyt monitoru
Monitor lze snadno nastavit nad pacienta, 
pro konzultace s pacientem a jeho osvětu.

Plivátko
Moderní řešení plivátka zahrnuje 
stylovou vyměnitelnou skleněnou misku. 
Je připevněná k ovládacímu bloku a 
umožňuje pacientům snadný přístup. 
Zahrnuje funkce časovaného napouštění 
kelímku a oplachu misky.

Svítidlo A-dec 300

Svítidlo A-dec 500

Kompatibilita
Chcete zmodernizovat svou ordinaci, ale ponechat 
si své stávající křeslo? Ovládací blok a unit A-dec 300 
lze uchytit k vašemu stávajícímu křeslu a tím 
snadno dosáhnout vyšší integrace ve vaší ordinaci.

Zobrazeno: křeslo Decade s ovládacím blokem A-dec 300 
a tradičním unitem A-dec 300.
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Je to od společnosti A-dec
Můžete se spolehnout, že naše zařízení bude fungovat den za dnem, rok za rokem. 
Od společnosti A-dec však dostanete víc, než jen kvalitní vybavení. Dostane se vám 
i podpory dlouho po nákupu. Některé společnosti nabízejí záruku, která trvá několik 
málo let, a tvrdí, že je dobrá. My nabízíme našim zákazníkům celoživotní vztah a 
říkáme tomu A-dec.

Servis světové úrovně
Stojíme za vámi, vaší praxí i vaší úspěšností. Když nám zavoláte, dostanete odpověď, 
kterou potřebujete. Nabízíme řešení vašich problémů. Nasloucháme vaším nápadům. 
Tím se odlišujeme od ostatních. A to je také jeden z důvodů, proč je společnost A-dec 
celosvětovým lídrem stomatologických řešení.

Očekávejtevíce
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Jen si topředstavte
Vaše ideální pracovní prostředí
Zařízení, které je určeno pro vás a pro to, jak pracujete. Především však zařízení, které vám umožní vykonávat praxi 
nejlepším způsobem a zvyšovat úroveň péče, kterou věnujete svým pacientům. Pro seznámení se se vším, co dokáže 
systém A-dec 300 vykonat pro vás, vaši praxi a vaše pacienty navštivte webovou stránku www.a-dec300.com, 
kde jsou další informace, včetně vám nejbližšího autorizovaného prodejce společnosti A-dec.
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přehledRychlý

Ovládací blok
U všech křesel A-dec 300 se vyžaduje na křeslo uchytitelný 99
ovládací blok pro připevnění odkládacího zařízení, svítidla, 
asistentské instrumentace, úchytu monitoru a plivátka; buď 
na levou nebo pravou stranu

U všech křesel A-dec 300 má ovládací blok bod úchytu pro unit 99
A-dec 300 a další zařízení; buď na levou nebo pravou stranu

Křeslo
Volba dvoukloubové opěrky hlavy nebo pacientem 99
nastavitelné podpory krku

Tenká, 25 mm silná opěrka zad99
Rozsah výšek svítidla: 349 mm - 749 mm (13,75 - 29,5 palců) 99
2 polohy područek umožňují snadný příchod/odchod 99
pacienta

Podnožka bez čalounění, usnadňující čištění99
Bezešvé čalounění99
Integrovaný podlahový energoblok a technické vybavení99
Integrované napájení99

Přídavné zařízení
Možno99 st volby istrumentace uchycené na plivátko nebo na 
teleskopické asistentské rameno s 3- nebo 4-polohovými držáky 

Skleněná miska plivátka s nastavitelným seřízením časování průtoku 99
vody při napouštění kelímku a oplachu misky

Operační světlo má dvě nastavení intenzity světla a dvě osy 99
natáčení pro vodorovné a svislé nastavení

Úchyt monitoru je vhodný pro většinu 15" (381 mm),17" (432 mm), 99
a 19" (483 mm) monitorů typu plochého panelu

Úchyt monitoru je nastavitelný do různých poloh a náklonů, aby 99
umožnil více úhlů pohledu

Stomatologický unit
Vo99 lba unitu Continental nebo Traditional

Čtyři polohy držáku stomatologické koncovky99
Volba třípolohového nebo čtyřpolohového řídicího bloku99
Vyvážené pružné rameno s pneumatickou brzdou99
Řídicí hlava udrží dvě integrovaná přídavná zařízení99
Pistole sterilizovatelná v autoklávu 99
Zdroj intraorálního světla o čtyřech různých napětích s nezávislými 99
nastaveními do 4 poloh

Nožní ovládání ve vlhkém i suchém prostředí99
Možnost volby standardních nebo nadstandardních ovládacích panelů99
Velké nebo malé držáky táců99
2-litrový systém uzavřeného okruhu vody s lehce odpojitelnou 99
lahví na vodu
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A-dec, A-dec logo, and A-dec 500 jsou registrované obchodní známky u Patentového úřadu 
USA. Všechny ostatní výrobky nebo služby, které jsou zmiňovány v této příručce, jsou chráněny 
ochrannými známkami, servisními značkami nebo výrobními názvy, které navrhly společnosti, 
jež je uvádějí na trh. Symboly ovládacích panelů jsou chráněny patentem společnosti A-dec Inc.

Zobrazené barvy a produkty se mohou lišit od skutečných materiálů a podléhají změnám bez 
upozornění. Požádejte prosím autorizovaného prodejce společnosti A-dec, aby vám předvedl 
aktuální vzorky barev a poskytl nejčerstvější informace o produktech. 

©2009 A-dec Inc. Všechna práva vyhrazena. 85,6152.11_CZ/Dodavatel/20M/1-09/Rev A

Generální ředitelství A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Tel: 1.800.547.1883 v USA/Kanadě
1.503.538.7478 mimo USA/Kanadu
Fax: 1-503-538-7276
www.a-dec300.com 
www.a-dec.com

Mezinárodní distribuční střediska
A-dec Austrálie
Tel: 1.800.225.010 v Austrálii
Tel: + 61 (0)2 8332 4000 mimo Austrálie
www.a-dec.com.au

A-dec Velká Británie
Tel: 0800 ADECUK (233285) 
ve Velké Británii
Tel: +44 (0)24 7635 0901 mimo 
Velké Británie
www.a-dec.co.uk

Seznamte se i s dalšími modely
A-dec 300 je teprve začátek. Společnosti A-dec nabízí kompletní řadu efektivních řešení 
stomatologického zařízení. Pokud hledáte vysoce kvalitní řešení včetně integrace dalších 
přídavných zařízení, vyzkoušejte si náš systém A-dec 500® stomatologického zařízení 
sestávajícího z křesla, odkládacího zařízení a podpůrných systémů.

A-dec 300 A-dec 500

Blank on purpose


