
Variante A-dec
Care vi se potrivește?



A-dec 500
A-dec 500 | Premium. Eleganţă. Confort. Când aveţi nevoie de cel mai bun.

A-dec 500 reprezintă marca stomatologică pentru confortul şi performanţa din 
sala de tratament. A-dec 500 vă oferă o biotehnologie optimă susţinută de 
o gamă completă de posibilităţi integrate. Dotat cu un scaun extraordinar de 
moale, A-dec 500 este de neegalat în materie de inovaţie şi eleganţă.

• Confort remarcabil şi suport, plus un spătar ultra-subţire de 25mm care 
facilitează accesul optim la cavitatea bucală şi un spaţiu extins pentru 
picioare.

• Integrare auxiliară fără cusături pentru a răspunde nevoilor de schimbare în 
stomatologie.

• Contururi în formă anatomică care reduc punctele de presiune asupra 
pacientului. 

• Recipient incorporat de 2 litri de apă care reduce riscul de contaminare 
încruciţată.

• Gamă excepţională de mişcare plus poziţie “joasă” care îmbunătăţeşte 
accesul, vizibilitatea şi postura.

• Touchpad integrat pentru a vă oferi un control liber asupra scaunului, 
cuspidorului şi lămpii dentare.

• Puncte de pivotare pentru controlul capului care oferă o poziţionare 
excelentă a instrumentelor.



A-dec 400 | Accesibil. Puternic. Elegant.  
Design contemporan într-un pachet versatil.   

Lux accesibil cu o fiabilitate dovedită. A-dec 
400 combină forma şi funcţiile pentru a obţine 
un confort şi un acces optim al pacienţilor 
şi medicului. Compatibilitatea ambidextră a 
sistemului de livrare Radius® oferă flexibilitate 
şi productivitate pentru fiecare sală de 
tratament. Şi dacă luaţi în considerare cotierele 
sale unice portante şi pivotante, designul 
contemporan al scaunului şi un ax de 60°, vă 
veţi convinge de valoarea excepţională a A-dec 
400.

• Spătarul ultra-subţire vă permite să vă 
îndoiţi genunchii sub scaun pentru un acces 
ergonomic optim.  

• Designul robust cu două poziţii al cotierei 
oferă pacientului un sprijin sigur şi poate 
fi îndepărtat cu uşurinţă pentru a permite 
accesul direct al echipei de medici 
stomatologi.   

• Zona verticală de 1349-794mm este 
potrivită pentru practicarea stomatologiei la 
nivel vertical. 

• Modulele de suport de tip Radius se rotesc 
rapid şi uşor în jurul scaunului pentru o 
compatibilitate stânga/dreapta completă.    

A-dec 400



A-dec 300 | Inteligent. Sensibil. Simplu.         
Performanţă verificată, pentru toate bugetele. 

  A-Dec 300 trece cu eleganţă la un nou nivel. 
Deşi unit-ul A-dec 300 pare compact, este 
extrem de versatil şi cu multiple posibilităţi de 
integrare. Aşa cum tu te dezvolţi, la fel şi unit-ul 
tău dentar o va face. Scaunul A-dec 300 este 
disponibil în varianta de tapiţerie cu şi fără 
cusături.

• Design simplificat cu puţine părţi ce pot fi in 
mişcare, pentru o mai mare durată de viaţă 
şi o întreţinere uşoară.

• Centrul de suport montat pe baza scaunului 
pentru o amprentă mai mică şi elegantă a 
scaunului.

• Posibilitatea integrării accesoriilor diverse 
permite echipamentului să întrunească 
necesităţile mereu în schimbare din 
domeniul stomatologic.

A-dec 300



A-dec 300 | Inteligent. Sensibil. Simplu.         
Performanţă verificată, pentru toate bugetele. 

  A-dec 300 Radius trece cu eleganţă la un nou 
nivel. Deşi unit-ul A-dec 300 pare compact, 
este extrem de versatil şi cu multiple posibilităţi 
de integrare.Combinând opţiunile specifice 
Radius pentru elementul medicului, braţul 
asistentei care se roteşte stânga/dreapta şi 
incluzând o gamă largă de accesorii posibile, 
acesta este sistemul inteligent pentru toate 
bugetele. Aşa cum tu te dezvolţi, la fel şi unit-ul 
tău dentar o va face. Scaunul A-dec 300 este 
disponibil in varianta de tapiţerie cu şi fără 
cusături.

•  Design simplificat cu puţine părţi ce pot fi in 
mişcare, pentru o mai mare durată de viaţă 
şi o întretinere uşoară.

•  Elementul medicului în varianta Radius 
ofera o mare compatibilitate stânga/dreapta

•  Centrul de suport montat pe baza scaunului 
pentru o amprenta mai mică şi elegantă a 
scaunului.

•  Posibilitatea integrarii accesoriilor diverse 
permite echipamentului să întrunească 
necesităţile mereu în schimbare din 
domeniul stomatologic.

A-dec 300



A-dec Performer | Confortabil. Construit să 
dureze.  

Proiectat să vă ofere flexibilitate, acces şi 
confort, Performer răspunde necesitaţilor 
oricărei variante de bază la care se poate 
adăuga o gamă largă de accesorii, destinate să-i 
susţină productivitatea.

•  Tetieră dublu-articulata, cu reglare uşoară
•  Varianta Radius pentru elementul medicului 

pentru compatibilitate totală dreapta/stânga
•  Sistem hidraulic de ridicare pentru o mişcare 

extrem de silenţioasă şi lină a fotoliului de 
pacient

•  Puterea consumată: 300 W
•  Control total prin touchpad, opţional.

A-dec Performer



A-dec 200 | Dovedit.  Eficient. Silenţios. 
Fiabilitate într-un pachet complet. 

A-dec original disponibil pentru fiecare buget. 
Conceput şi proiectat pentru a rezista unei 
utilizări constante, A-dec 200 reprezintă o 
soluţie tehnologică disponibilă, care include 
scaunul stomatologic, sistemul de livrare, 
instrumentele asistentului, lampa dentară şi un 
centru de suport cu cuspidor.

• Tetieră dublu-articulată cu reglare uşoară.
• Cotiere cu 2 puncte pivotante de blocare 

pentru a permite intrarea şi ieşirea 
pacientului.

• Sistem hidraulic de ridicare sigur pentru 
o mişcare ultra-silenţioasă şi uşoară a 
scaunului.

• Alimentare de 300-watt. 
• Control opţional total prin touchpad. 

A-dec 200



Scaunele A-dec
Postura sanatoasa 
Răspunsul nostru la necesităţile dumneavoastră 
începe cu ajustarea poziţiei în care staţi 
aşezat, pentru evitarea formei în “C” a coloanei 
vertebrale, care este dăunătoare. Această 
postură sănătoasă a şezutului se referă la o 

“atitudine atletica”. Când staţi aşezat cu şoldurile 
mai sus de planul de aşezare al genunchilor  iar 
spătarul se ridică uşor şi spre îaninte, coloana 
vertebrală poate menţine o postură corectă in 

“S”. Şezutul dinamic vă lasă să vă bucuraţi atât 
de confort cât şi de o performanţă îmbunătăţită.

Patru puncte de ajustare

Postura corectă reduce tensiunea din articulaţii 
şi coloana vertebrală şi asigură o circulaţie mai 
bună pentru picioare şi extremităţi. Scaunele 
A-dec 500 au padele pentru reglarea scaunului, 
foarte uşor de urmărit, care permit ajustări 
personalizate, pe parcursul zilei. Aceasta este 
o caracteristică foarte importantă, mai ales in 
cazul mai multor utilizatori.

Sistemul de şezut dinamic 

 Trei straturi flexibile ce se adaptează fiecărei 
mişcări şi schimbări de poziţie: 

1.  Strat de spumă (strat superior): formează 
nivelul final de confort. 

2.  Armătura flexibilă (stratul mijlociu): suprafaţă 
ce se pliază perfect pe formele corpului 
datorită sistemului bazat pe cele patru zone 
de performanţă. 

3.  Cadru flexibil (stratul inferior): susţine o 
gamă largă de mişcări.

Noile scaune de medic 500 de la A-dec au fost create să se muleze şi să se mişte 
împreună cu corpul dumneavoastră. De exemplu, priviţi poziţia dinamică. Totul, 
începând cu baza şi până la materialele flexibile, adaptate corpului dumneavoastră, 
au un rol. Confortul. Manetele uşor accesibile completează această personalizare şi 
vă ajută să menţineţi o postură ergonomică, sănătoasă pe tot parcursul zilei. 

Caracteristicile scaunului:

Înclinarea şezutului – Distribuie greutatea corpului, de la şezut la picioare, astfel 
încât să asigure o circulaţie corespunzătoare a sângelui.

Spătarul ergonomic – sprijină coloana vertebrală, permiţând circulaţia fluxului 
sangvin. Spătarul ergonomic este standard pentru scaunul de medic A-dec 521 şi 
opţional pentru scaunul de asistentă A-dec 522.

Tapiţeria – Cusăturile minime fac curăţarea uşoară. 

Inelul standard pentru sprijinul picioarelor (la scaunul pentru asistentă A-dec 522).
Ajută medicul să mentină postura corectă.

Scaune care asigura o postură sănătoasă. 

A-dec 521 
Scaun medic A-dec 522 

Scaun asistentă 

knees

hips

knees
hips

Seat HeightSeat Tilt

Backrest Tilt Backrest Height

dynamic seatstandard seat



Pedala cu levier
• Controlează cu precizie viteza motorului pentru piesele de mână.

• Permire relaxarea piciorului în timpul operării. 

• Operarea intuitivă in modul umed/uscat şi funcţia chip blower vă ajută să ramâneţi concentrat asupra pacientului. 

• Permite asigurarea “posturii atletice”, ergonomice.

• Compatibilă cu elementul medicului pentru unit-urile A-dec 500 si A-dec 300. 

• Recomandată şi de garanţia A-dec de 5 ani.

Lampa LED A-dec
Inteligentă. Rafinată. Reală | O sursă superioară de strălucire în tot ceea ce faceţi.

Noua lampă  LED A-dec combină iluminarea excepţională, un înalt nivel de redare al culorilor pentru 
o analiză precisă a ţesuturilor şi un sistem inovator, ce asigură iluminare completă fără polimerizarea 
prematură.

Iluminare excepţională
“Inundă” cavitatea orala pentru o vizualizare îmbunătăţită. Lampa LED A-dec prezintă trei intensităţi pre-
setate: 15.000, 25.000 si 30.000 Lux furnizând, fără compromis, o lumină albă, neutră, cu temperatura 
de 5000K.

Ergonomie de neegalat
Operarea automată hands-free porneşte lumina când spătarul se înclină şi o opreşte când scaunul 
ajunge in poziţia neutră, la utilizarea cu sistemele A-dec 300® şi A-dec 500®. Lampa  LED A-dec glisează 
fără efort, într-o multitudine de poziţii, datorită celor trei axe şi celor 540° de rotaţie. Liniile simple permit 
o curăţare uşoară.

Iluminare fără polimerizare
Sistemul de iluminare A-dec LED asigură o lumină galbenă strălucitoare la 25.000 Lux, permiţând echipei 
să lucreze fără răşini fotopolimerizabile. 



Specificaţii scaun 
CHAIR A-dec 200 A-dec 300 A-dec 400 A-dec 500

Alegerea unei tapiţerii cu sau 
fără cusături Exclusiv fără cusături • • •

Tetieră glisantă           
dublu-articulată

Mâner de blocare 
(Fără alunecare)

Mâner de 
blocare 

Mâner de 
blocare

sau mâner de
eliberare

Sau mâner 
de eliberare 

Spătar subţire (25-38mm) • • •

Pivot simulat pentru confortul 
suplimentar al pacientului • •

Sistem de pornire şi oprire 
ultra-silenţios •

Setări cotieră cu poziţii multiple 2 2 2 3
Ax (30◦ fiecare parte a 

centrului) • •

Acţionare hidraulică • •
Propulsie hibrid (bază 

hidraulică/înclinaţie electrică)  • •

Scaun la cel mai jos punct 343mm 349mm 349mm 343mm

Scaun la cel mai înalt punct 718mm 749mm 800mm 800mm

Sistem integrat de 300W  • • • •

DELIVERY SYSTEM

Module ale sistemului dentar A-dec 200 A-dec 300 A-dec 300 
A-dec 400

A-dec 300 
A-dec 400 
A-dec 500

Bloc de comandă cu trei poziţii Standard Standard Standard —

Bloc de comandă cu patru 
poziţii n/a Opţional Opţional Standard

Fixare auxiliară Yes 2 2 4
Alegerea unui touchpad 

programabil elementar sau 
avansat cu DCS 

Exclusiv varianta de 
bază • • •

Sistem incorporat pentru 
apă cu un recipient de 2 litri, 

schimbat zilnic

Recipient filetat de 
2 litri

(nu este schimbat 
zilnic)

• • •

Separator de amalgam fixat • • • •

Cuspidor pivotant • • •
Sincronizare programabilă 

pentru cupă şi recipient • • • •



Montare 
opţiune/scaun A-dec 200 A-dec 300/200 Piedestal A-dec 300 A-dec 300 Radius A-dec 400 A-dec 300/500 A-dec 500

Centru de suport 
(montat lateral) 200/300/LED 200/300/LED 300/500/LED N/A 300/500/LED* 300/500/LED 300/500/LED

Radius N/A N/A N/A N/A 300/500/LED 300/500/LED 300/500/LED

Bază N/A N/A 300/500/LED 300/500/LED N/A N/A N/A

Cabinet (exclusiv 
A-dec Preference) 500/LED 500/LED 500/LED 500/LED 500/LED 500/LED 500/LED

Canal 500/LED 500/LED 500/LED 500/LED 500/LED 500/LED 500/LED

Plafon 500/LED 500/LED 500/LED 500/LED 500/LED 500/LED 500/LED

Perete 500/LED 500/LED 500/LED 500/LED 500/LED 500/LED 500/LED

Specificaţii lampă

Compatibilitate montare lampă

Specificaţii Lampă LED A-dec 
LED 3 axe

Lampă A-dec 500 şi 6300
Halogen 3 axe

Lampă A-dec 200
Halogen 3 axe

Axă rotativă Orizontal, vertical, pe diagonală Orizontal, vertical, pe diagonală Orizontal, vertical, pe diagonală

Temperatura de 
culoare 5000k 5000k 4800k

Model de lampă 95mm x 145mm at 700mm distanţă focală
85mm x 160mm at 700mm distanţă 

focală
230mm x 110mm at 700mm 

distanţă focală

Intensitatea 
lămpii 

Scăzută: 15,000 lux (1394 fc) Medie: 25,000 lux 
(2323 fc) Ridicată: 30,000 lux (2787 fc) Compozit: 

25,000 lux (2323 fc) lumină galbenă

Compozit: 8,000 lux (743 fc) Medie: 
20,000 lux (1858 fc) Ridicată: 24,000 

lux (2230 fc)

Compozit: 5,500 lux 
(511 fc)

Ridicată: 17,000 lux (1394 fc)

BTU pe oră 24 325 325

Mod de 
compozit Cure-Safe Da Da

Consum de 
energie 15W 95W 95W

Sistem automat 
de oprire/

pornire
Da Da Da - Exclusiv cu touchpad

Control 
Touchpad Da Da Da

Control local Da Da Da

 * Atunci când este utilizat în combinaţie cu centrul de suport 361 



A-dec, logo-ul A-dec, A-dec 500, A-dec 300, Cascade, Cascade Master Series, Century Plus, Continental, Decade, ICX, 
ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC şi Radius sunt mărci comerciale înregistrate ale A-dec 
Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări.  A-dec 200, Preference Slimline şi reliablecreativesolutions sunt, de asemenea, 
mărci comerciale înregistrate ale A-dec Inc. Niciuna dintre mărcile comerciale sau denumirile comerciale din prezentul 
document nu pot fi reproduse, copiate, sau manipulate în orice mod, fără aprobarea în scris a proprietarului mărcii 
comerciale. Anumite simboluri ale touchpad-ului reprezintă proprietatea A-dec Inc. Orice utilizare a acestor simboluri, în 
totalitate sau parţial, fără acordul expres în scris al A-dec Inc. este strict interzisă. 

Culorile şi produsele specificate pot varia de la materialele prezentate şi pot fi modificate fără o notificare prealabilă.  Vă 
rugăm să consultaţi dealer-ul A-dec autorizat pentru mostre de culori exacte şi pentru cele mai recente informaţii legate 
de produs.

A-dec Headquarters 
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 98132 USA
Tel: +1.503.538.7478
a-dec.com

A-dec Australia
Tel: +61.(0)2.8332.4000
a-dec.com.au

A-dec United Kingdom 
Tel: +44.(0).24.7635.0901
a-dec.co.uk
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