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Diferenţa A-dec
Construit pe viaţă  

Niciun detaliu nu este prea mic, nici măcar şuruburile uniturilor noastre. Acesta e motivul pentru care producem 
majoritatea componentelor echipamentelor noastre direct din materiile prime – un factor esenţial în asigurarea 
calităţii.

Aceste piese nu sunt întotdeauna la vedere, dar fac diferenţa în durata de viaţă, confortul şi funcţionalitatea 
fiecărui produs care ne poartă numele. Iar pentru afacerea Dumneavoastră, aceasta inseamnă totul.

Blocuri de control – Design 
patentat pentru un tratament sigur şi fără 
contaminare, la fiecare activare. 

Cilindru hidraulic – Proiectat şi 
construit de A-dec cu hidraulică robustă şi 
piese puţine.

Senzor de poziţionare a scaunului 
Tehnologia A-dec utilizează senzori 
electronici de înaltă precizie şi semnale 
digitale.
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A-dec 300: O nouă evoluţie 
Design 

O talpă solidă este fundaţia unui scaun solid. Sigur pe “picioare”, A-dec 300 asigură poziţionarea exactă, silenţioasă şi 
lină a pacienţilor, folosind un cilindru hidraulic proiectat sa dureze mai bine de 20 de ani. 

Valoare

Proiectat ca soluţie modulară, A-dec 300 reprezintă un întreg sistem tehnologic, care vă permite alegerea caracteristicilor 
pe care le doriţi, în limita de preţ pe care o vizaţi. 

Flexibilitate  

Traditional sau Continental, alegerea vă aparţine. Fie că alegeţi o unitate de medic dedicată dreapta/stânga sau 
configuraţia ambidextră Radius®-style, piesele de mână şi cele auxiliare vor fi întotdeauna la îndemână. 

Confort

Harta punctelor de presiune, suprafeţele conturate anatomic şi punctul virtual de pivotare – toate asigură pacientului o 
experienţă confortabilă şi relaxată. Capacitate de susţinere a pacienţilor cu greutăţi de până la 181 kg. 

Acces 

În timp ce pacientul stă confortabil în scaun, susţinut de tetiera dublu-articulată, accesul Dumneavoastră este optimizat 
de profilul ultra-subţire al spătarului. Rezultat al multor ani de experienţă, această combinaţie încurajează poziţionarea 
optimă a medicului, pentru acces mai bun la cavitatea orală. 
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Ergonomic şi
Economic
Cine spune că nu putem avea confort maxim? Fiecare 
fotoliu de pacient, scaun pentru medic sau asistentă 
pe care îl proiectăm, este susţinut de zeci de ani de 
cercetare, discuţii, teste şi îmbunătăţiri. Ne uităm 
la fiecare formă, linie şi contur, să ne asigurăm că 
întotdeauna livrăm maximă eficienţă şi confort. Fiţi 
liniştiţi: A-dec 300 nu face excepţie!
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A-dec 300 
Suport central

Unităţile de medic Traditional sau 
Continental – infuzie de tehnologie în 
cabinetul dentar. Configurare dedicata 
pentru utilizatori stângaci sau dreptaci, 
acces facil la separatorul de amalgam, 
cutie de conexiuni cu design ergonomic 
pentru ca toate piesele funcţionale să 
fie ascunse vederii şi protejate.

vă doriţi. 
Suport central sau Radius-style, Dumneavoastră alegeţi. 
Ambele opţiuni amplasează instrumentele la îndemână, 
pentru o atenţie neîntreruptă asupra pacientului. 

Configurabil. Exact aşa cum 
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A-dec 300 
Sistemul Radius-style

Schimbare cu uşurinţă între operatorii 
stângaci şi dreptaci. Tipul de montare 
Single- sau dual-Radius – mişcare de 
rotire prin faţa fotoliului de pacient, 
pentru un permanent acces optim în 
timpul procedurilor de tratament.

Pedala cu levier 
Control deplin cu noua opţiune A-dec 
pentru pedala cu levier. Poziţionările 
intuitive umed/uscat şi buton de chip 
blower/accesoriu vă permit păstrarea 
focusului asupra pacientului, fără să fie 
nevoie să mutaţi privirea de la câmpul 
operator. Modulare precisă a pieselor 
de mână electrice şi pneumatice – 
printr-o mişcare minimă a piciorului.
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Tapiţerie şi cotiere
Toate încep cu un fotoliu bun. Aveţi 
mai multe opţiuni: de la variantele 
elegante cu cusături sau cele uşor 
de curăţat fără cusături, la cele 
cu cotiere cu două poziţii sau fără 
cotiere.

Unităţi de medic
Cum lucraţi? Unităţile Traditional 
şi  Continental integrează o sursă 
de lumină intraorală pentru patru 
instrumente şi două echipamente 
auxiliare.

Tastatură
Accesul rapid şi la îndemână 
simplifică şi centralizează toate 
comenzile unitului. Opţional: tastatura 
deluxe aduce un plus de control 
pentru chiuvetă, reflector, piese de 
mână şi auxiliarele suplimentare.

Continental

Traditional Tastatură Standard Pedală standard

Tastatură Deluxe Pedală cu levier

Control la pedală
Pedală standard cu opţiunea chip 
blower — sau noul design A-dec cu 
levier, pentru modularea precisă 
a pieselor de mână electrice si 
pneumatice.

Tapiţerie cu cusături şi cotiere

Tapiţerie fără cusături şi fără cotiere

Atât de multe variante
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Chiuvete
Ce preferaţi, sticla sau porţelan? 
Fixă sau mobilă? Ambele boluri sunt 
detaşabile, includ funcţii de umplere 
temporizată a paharului si clătire.

Chiuvetă de sticlă fixă

Suporturi pentru monitoare
Consultaţi. Educaţi. Revedeţi.  
Suporturile pentru monitoare asigură 
o pivotare optimă pentru a se adapta 
unghiurilor de vizualizare din poziţiile 
şezut sau întins. Configuraţi-vă 
opţiunile: modul de blocare, mişcarea 
pivotantă, mânerul de poziţionare, 
precum şi variantele multiple de 
montare pe suport.

Chiuvetă de porţelan mobilă

Reflector
Iluminarea corectă şi precisă este 
esenţială. Fie halogen, fie LED, veţi 
beneficia de o lumină echilibrată ca 
intensitate, uniformă şi fără umbre. 
Pornire şi oprire automată, în funcţie 
de poziţionările memorate ale 
fotoliului.

Suport instrumente 
asistentă
Amplasaţi instrumentele chiar acolo 
unde e nevoie de ele. Suporturi 
ajustabile cu 3 sau 4 poziţii – 
disponibile cu montare pe suportul 
central sau pe braţ telescopic. 

Suport 3 poziţii Suport monitor frontal (tip Radius)

Suport 4 poziţii Suport monitor pe stâlp reflector

Suport dual cu câte 2 poziţii Suport monitor pe stâlp reflector cu braţ 
de extensie

Reflector LED

Reflector Halogen
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Comandaţi mostrarul Dvs. la  
a-dec.com/InspireMe

* Culori ale tapiţeriilor cu cusături, complementare celor fără cusături

Culorile efective pot diferi faţă de prezenta broşură. Contactaţi distribuitorul 
autorizat A-dec, pentru consultarea mostrarului şi pentru a vă menţine la curent 
cu toate informaţiile privind produsele A-dec.

Tapiţerii cu cusăturiTapiţerie fără cusături

Culorile fac toată diferenţa în crearea unui mediu care vă 
reprezintă. Din acest motiv, A-dec pune la dispoziţie o paletă 
generoasă de culori şi opţiuni de armonizare a tapiţeriilor cu 
sau fără cusături.
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Specificaţii
A-dec 300 Fotoliul dentar
Interval de mişcare pe înălţime 349 mm - 800 mm; Înălţime minimă 375 mm – în cazul suportului dual
Spătar subţire şi flexibil 32mm, fără cusături
Sistem acţionare Acţionare hibridă (înclinaţie electromecanică, mişcarea ridicare-coborâre hidraulică)
Switch oprire spătar si bază Da, opreşte mişcarea în jos la detectarea unui obstacol (deconectare actuator spătar)
Tetieră Dublu-articulată şi glisantă
Sursă alimentare integrată 
300Watt

Da

Tastatură sau pedală Ambele opţionale (tastatură disponibilă la unităţile de medic)

Posibilităţi de montare accesorii Fixare laterală pe şasiul scaunului (suport 2 inch), suport central sau frontal (Radius-style).
Opţiuni tapiţerie Cu sau fără cusături 

Unităţile de medic
A-dec 300 Continental A-dec 300 Traditional 

Blocurile de control Standard 3 poziţii  
Opţional 4 poziţii

Standard 3 poziţii  
Opţional 4 poziţii

Conversie dreapta/stânga Da Da
Opţiuni tubulaturi Vinil sau silicon Vinil sau silicon
Poziţii suport piese de mână 4 4
Mâner(e) de frânare 1 standard, al doilea – opţional 1 standard, al doilea – opţional
Opţiuni tastatură Fără, standard sau deluxe Fără, standard sau deluxe
Sursa de lumină intraorală quad-
voltage (pentru 4 terminale)

Opţional Opţional

Pedală Standard, cu chip-blower sau levier Standard, cu chip-blower sau levier
Sistem braţ Braţ articulat mobil echilibrat cu frână 

pneumatică  
     A-dec 333 – Montare frontală (Radius) 
     A-dec 335 – Suport central

Braţ articulat mobil echilibrat cu frână 
pneumatică  
     A-dec 332 – Montare frontală (Radius) 
     A-dec 334 – Suport central 
Reglare manuală pe înălţime   
     A-dec 336 – Montare frontală (Radius)
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A-dec, sigla A-dec, A-dec 500, A-dec 300, Cascade, Cascade Master Series, Century Plus, 
Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC 
si Radius sunt mărci înregistrate in Statele Unite ale Americii si alte state. A-dec 400, A-dec 
200, Preference Slimline, precum si reliablecreativesolutions sunt, de asemenea, marci 
comerciale ale A-dec Inc. 
Niciuna dintre marcile sau denumirile comerciale mentionate in acest document nu pot fi 
reproduse, copiate sau manipulate fara acordul expres si scris al proprietarului acestora.
Anumite simboluri ilustrate pe touchpad sunt proprietatea A-dec Inc. Orice utilizare a 
acestora, in intregime sau partial, fara acordul expres si scris al A-dec Inc. este strict interzis.

Culorile şi produsele ilustrate pot diferi faţă de materialele efectiv achiziţionate, acestea 
fac obiectul modificărilor fără o notificare prealabilă. Vă rugăm să contactaţi distribuitorul 
autorizat al A-dec, pentru mostre de culoare şi informaţii de produs exacte.

©2015 A-dec Inc. Toate drepturile rezervate
85.0389.00/Cofin/300/1-15/ROM/Rev B

Sediul A-dec 
2601 Crestview Drive 
Newberg, Oregon 97132 SUA
Tel: 1.800.547.1883 din interiorul SUA/CANADA
Tel: 1.503.538.7478 din afara SUA/CANADA
Fax: 1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec AUSTRALIA 
Tel: 1.800.225.010 din interiorul AUSTRALIEI
Tel: +61.(0)2.8332.4000 din afara AUSTRALIEI

A-dec CHINA 
Tel: +1.503.538.7478

A-dec MAREA BRITANIE
Tel: 0800.ADEC.UK (2332.85) din interiorul MARII BRITANII
Tel: +44.(0).24.7635.0901 din afara MARII BRITANII
a-dec.co.uk

Faceţi cunoştinţă cu 
familia
Fie că e vorba despre vârful gamei – A-dec 500, de contemporanul şi versatilul A-dec 400, sau de 
accesibilul A-dec 300, întreaga noastră gamă de echipamente pentru stomatologie asigură soluţii pentru 
toate necesităţile şi exigenţele Dumneavoastră.  Contactaţi reprezentanţii A-dec şi aflaţi totul despre 
suita de echipamente dentare: fotolii pentru pacienţi, scaune pentru medic/asistent, unităţi de medic şi 
variantele de montare.

De-acum e oficial. Contactaţi 
distribuitorul dumneavoastră. A-dec 
pentru detalii legate de garanţia de 5 
ani a echipamentelor şi mobilierului 
A-dec.


