


přichází na náš trh s novou 
stomatologickou soupravou





•nová stomatologická souprava A-DEC 500 je 
prvním unitem, na jehož konstrukci se přímo 
podíleli zubní lékaři

•modulární systém dovedený do překvapující 
dokonalosti

•nejvíce variabilní souprava na trhu



Křeslo model 511

• klouzavý podhlavník
svým pohybem zvyšuje komfort pacienta a je 
vybaven dvoukloubovým mechanismem 
jednoduše ovladatelným jednou rukou

• ultratenká ohebná opěrka zad
která je společně s polstrem v některých místech 
tenčí než 25 mm nabízí křeslo daleko více místa 
pro kolena lékaře a práci na ležícím pacientovi v 
pohodlnější pozici



Křeslo model 511

•tvarovaný polster
redukuje otlačné body a tím poskytuje 
optimální komfort většině pacientům

• styly a barvy polstrů
nabízejí možnost výběru mezi bezešvým 
a šitým polstrem a 24 standardními 
barvami



Křeslo model 511

šitý

bezešvý



Křeslo model 511

• pohyblivé opěrky rukou
je možné jednoduše nastavovat 
jednou rukou mezi třemi 
polohami. Krajní polohy slouží k 
pohodlnému nasednutí a 
sesednutí pacienta z křesla a k 
přímému a pohodlnému přístupu 
lékaře k pacientovi



Křeslo model 511

•hladký pohyb křesla
je vytvořen pomocí virtuálního otáčivého bodu a 
křeslo tak sleduje přirozený pohyb pacienta. 
Zvýšení pohodlí pacienta je též dosaženo 
zpomaleným startem a zastavením křesla

• zvětšení rozsahu pohybu křesla
od 34,5 cm do 77,7 cm zlepšuje viditelnost a 
přístup k pacientovi



Křeslo model 511

• pevná odlitá základna křesla
svým tvarem umožňuje pohodlný přístup k pacientovi i s 
lékařskou stoličkou. Šest styčných bodů zajišťuje stabilitu 
soupravy i na nerovné podlaze. Uretanový nátěr vylepšuje 
odolnost proti korozi a chrání podlahu v ordinaci 

• 300 wattový napájecí zdroj 
s hlavním vypínačem lehce dostupným
na spodní části soupravy

• bezpečnostní koncové spínače
zajišťují bezpečný pohyb křesla a
jeho zastavení v případě střetu s
překážkou 



Unit model 532/533

• model 532 Traditional – spodní vedení hadic
nabízí pět pozic pro koncovky včetně standardní 
pistole

• model 533 Continental – horní vedení hadic
pět pozic pro stomatologické koncovky (jedna 
pozice pistole) umístěných na horním bičovém 
vedení. Uložení kloubů bičů na přední straně řídící 
hlavy umožňuje společně s bočním výkyvem daleko 
větší dosah koncovek



Unit model 532/533

• nový vylepšený ovládací blok
s minimálním počtem mechanických dílů (bez 
vzduchové cartridge) je krokem k větší spolehlivosti 
a jednoduché instalaci, ovládání a servisu

• mimořádné zvětšení rozsahu pohybů
bylo docíleno pomocí umístění centrálního kloubu  
na řídící hlavě, levo nebo pravotočivého ramene 
pod křeslem a zvětšením dosahu hadic 

• integrovaný systém s optickými vlákny
zajišťuje nezávislé nastavení napětí až čtyř pozic 



Unit model 532/533

• silionové hadice koncovek
zabezpečují vynikající odolnost proti korozi 
a stárnutí a jejich pružnost a ohebnost 
snižuje napětí v zápěstí při práci

• Standard a Deluxe ovládací panely
pro ovládání  křesla, lampy, plivátka a 
dalších volitelných funkcí. Deluxe ovládací 
panel vybavený LCD displejem navíc ovládá 
funkce bezuhlíkového mikromotoru
(vzduchové a vodní chlazení), OZK a nabízí 
další funkce (možnost uložení nastavení 
pro dva lékaře) 



Unit model 532/533

• velký úložný prostor
umožňuje do nízké řídící hlavy integrovat 
řídící jednotky pro další příslušenství včetně 
intraorální kamery, dvou elektrických 
motorů, odstraňovače zubního kamene a 
vytrvrzovací lampy – vše najednou

• nový datový komunikační systém
používá 6-ti žilový telefonní kabel se 
standardním konektorem a malé, nezávislé 
elektronické obvodové desky. Tím se 
snižuje možnost vysokých nákladů na 
opravy a zjednodušuje se možnost přidání 
nových budoucích funkcí soupravy

• proplach hadic
je možný provádět nezávisle na 
jednotlivých pozicích nebo současně   



Unit model 532/533

• přídatný držák koncovky
lze nainstalovat na bok řídící hlavy 
a  využít jí například pro zavěšení 
polymerizační lampy

• pneumatická brzda v madle
řídící hlavy umožňuje aretaci jejího 
pohybu i při položení těžších 
nástrojů na tácek. Madla mohou 
být nainstalována dvě nebo pouze 
jedno



Unit model 532/533

• držáky tácků pro odkládání nástrojů a materiálu
jsou k dispozici pro lékaře i asistentku na horní i spodní 
vedení hadic ve dvou velikostech (malý 262x363mm a 
velký 318x439mm) 



551 asistentská instrumentace

• dlouhé asistentské rameno
nabízí vyjímečný rozsah pohybů a 
téměř nekonečné množství 
nastavitelných poloh díky pěti 
kloubům (včetně nastavení výšky 
ramene a plné pravo levé rotace)

• krátké asistenstké rameno
se díky čtyřem kloubům jednoduše 
ovládá tak, aby se kompletní 
assistentská instrumentace dostala 
blíže ke křeslu (bez nastavení výšky)  



551 asistentská instrumentace

• samostatně nastavitelné držáky koncovek
je možné vertikálně otáčet až o 340° a tím nastavit pro každou 
koncovku její ideální pozici

• několik stylů držáků koncovek
nabízí optimální rozložení koncovek podle individuálních 
potřeb. K dispozici jsou držáky pro tři, čtyři a 2x2 pozice v 
kombinaci elektrického, sacího a ostatního příslušenství (velká 
a malá savka, pistole, vytvrzovací lampa…)



551 asistentská instrumentace

• asistentský ovládací panel
na konci asistentského ramene 
umožňuje ovládání ovládání křesla, 
lampy a plivátka nebo dalších dvou 
volitelných funkcí

• Sací lapač
má otáčivou konstrukci a 
zjednodušuje tak práci se savkami 
Pro snadnou údržbu a čištění je 
vybaven velkoobjemovým
výměnným sítkem a rychloupínacím 
zakončením hadic 



561 Plivátko

• vysoce kvalitní porcelán
chrání proti vzniku barevných 
skvrn a jeho hladký povrch je 
lehce omyvatelný

• rozsah otočení 180°
nabízí co nejpohodlnější 
nastavení plivátka pro pacienta

• otáčející podpěrné rameno
plivátka umožňuje jeho 
umístění na obou stranách 
křesla v případě konfigurace 
křesla pro praváka nebo leváka



561 Plivátko

• ovládání plivátka
je umožněno jak z místa lékaře a 
asistenta tak z místa pacienta. 
Ovládací panely umožňují 
pohodlné manuální nebo 
naprogramované ovládání funkcí 
oplachu plivátka a plnění kelímku

•zakrytý prostor pod 
plivátkem
umožňuje pohodlné umístění 
nádoby s destilovanou vodou pro 
vodní chazení a příslušenství 
napájeného 24 V



561 Kryt pro separátor amalgámu

• universální skříň
umožňuje umístění separátoru 
amalgámu všech světových 
výrobců – Dürr, Cattani a 
Metasys 

• otočné podpěrné rameno
nabízí umístění na levé nebo 
pravé straně soupravy a 
usnadňuje přístup k separátoru

• oblý a estetický tvar krytu
usnadňuje čištění a desinfekci



571 Operační světlo

• plné ovládání světla
(zapnutí-vypnutí, tři intenzity světla)je 
umožněno ze tří míst – z lékařského a 
assistenckého ovládacího panelu a 
zároveň klasicky pod světlem

• intenzita pro práci s fotokompozity
umožňuje delší práci s výplňovými 
materiály bez jejich předčasného 
vytvrdnutí



571 Operační světlo

• tři osy rotace lampy
nabízejí přesné a pohodlné nasvícení pracovního pole v celé 
ústní dutině

• konzistantní a vyvážené osvětlení
pracovního pole zajisťuje jasný a zřetelný pohled na povrch 
zubů



531/561 Držák monitoru

• umístění držáku monitoru
je variabilní. Přední montáž (531) i 
montáž na straně nad plivátkem (561) 
pro levou nebo pravou konfiguraci 
soupravy nabízejí pohodlné nastavení 
monitoru pro konzultace, diagnostiku 
nebo práci s ordinačním softwarem

• kompatibilita montáže
umožňuje připevnit všechny LCD 
monitory se standardem VESA velikostí 
15",17" a 19"



531/561 Držák monitoru

•plná rotace a nastavitelné 
naklonění
v rozsahu ± 30° vylepšuje jednoduché 
nastavení zorného úhlu pro lékaře, 
lékařský tým i pacienta. Na spodu 
montáže je umístěno madlo.

•držák tácku pod monitor (pouze 
561)
nabízí příhodné místo pro umístění např. 
klávesnice a myši nebo nástrojů a 
materiálu



Nádoba na destilovanou vodu

• větší objem a vhodný tvar
2 litrové láhve

• jednoduché a bezpečné odpojení a 
připojení
láhve je zabezpečeno bajonetovým 
připojení. Stačí pouze čtvrt otáčka k 
uvolnění

• ploché vnější dno
zvětšuje stabilitu láhve oproti dřívějšímu 
modelu  

• umístění nádoby
je variabilní. Možno zvolit umístění v krytu 
pod plivátkem nebo na rameni k řídící 
hlavě 

• průsvitná nádoba
umožňuje jednoduchou kontrolu hladiny 
vody  



ICX tablety

• efektivní a jednoduché použití
tablet pro úpravu vody, která brání 
kontaminaci a udržuje rozvod vody v 
soupravě v čistotě

• šetří čas
šumivá tableta se sama rozpustí a tím 
odpadá jakékoliv měření, míchání nebo 
nepořádek

• kompatibilní a bezpečné
v nabídce jsou dvě velikosti tablet (barevně 
odlišené) pro 2 l nádobu nebo 0,7l nádobu 
pro starší soupravy

• dlouhotrvající efekt

• neovlivňuje chuť ani vůňi vody



Stoličky
• nastavitelné opěradlo
ve výšce a sklonu a trvalým 
tlakem na bederní oblast

• nastavitelná výška stoličky
pomocí pístu a možnost použití 
podnožníku

• komfortní sedadlo
skládající se ze dvou vrstev pěny a 
oblého okraje, který redukuje 
stlačení stehenních cév

• jednoduchá montáž
a obrácení ovládání pro 
levorukého lékaře nebo asistentku

• kolečka
zajišťující velmi hladký a plynulý 
pohyb stoličky










