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Toate produsele A-dec sunt garantate sa functioneze cu consecventa, astfel incat Dumneavoastra sa 
va concentrati pe ceea ce conteaza cel mai mult: pacientul.

Eliminati timpii morti. Mentineti costurile de utilizare la minim. Performanta de durata.

Nici un alt producator de echipamente dentare nu dedica atat de multe resurse proiectarii, 
procesului de fabricatie si suportului post vanzare.

Acesta este motivul pentru care medicii dentisti, universitatile dentare si clinicile de stomatologie din 
toata lumea aleg A-dec.

Diferenta A-dec
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Accesibil. Rezistent. Cu stil.
A-dec 400 combina forma cu functionalitatea, pentru un rezultat necomplicat, un design cu 
stil si un pret frumos. In loc sa renuntati la ergonomia accesului Dvs. in cavitatea orala, pentru 
confortul pacientului, de ce sa nu le aveti pe amandoua?

Iar cand adaugati: constructie robusta, design contemporan, versatilitate stanga/dreapta, primiti 
cel mai bun pachet calitate-pret de pe piata. 

A-dec 400 – design bine gandit.

Experimentati siguranta si rezistenta A-dec.
Inginerie inteligenta. Functionalitate pentru reducerea oboselii in operare. 
Fiabilitate dovedita. A-dec adopta o noua filozofie de design: cea a inovarii, fara a 
complica lucrurile. Cu A-dec 400, investiti in usurinta. Zi de zi. An de an.
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Confort in stare pura
Confortul pacientului este esential in efortul de reducere a anxietatii. Fotoliul A-dec 400 este 
proiectat astfel incat pacientul sa se poata relaxa in timpul tratamentului.

Pivot virtual. Sincronizarea miscarii fotoliului cu anatomia si miscarea pacientului.

Tetiera dublu-articulata. Reglare cu usurinta, pentru pozitionarea optima a pacientului.

Cotiere cu doua pozitii. Designul echilibrat de distributie a greutatii, combinat cu suportul anatomic 
brat/cot, permit confort maxim la urcarea si coborarea pacientilor.

Suport pentru picioare inclinat. Planul inclinat asigura pacientului confort deplin pentru membrele 
inferioare.

Gama bogata de tapiterii. Include variantele fara cusaturi sau cele cusute – ambele disponibile 
intr-o gama larga de culori.
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O cariera sanatoasa
Una dintre cheile productivitatii si longevitatii in cariera Dvs. este pastrarea confortului in timpul 
programului de lucru. Acesta este motivul pentru care A-dec 400 este proiectat sa incurajeze 
miscarea fluida si aliniata ergonomic.

Spatar ultra-subtire si flexibil. Spatiu generos pentru genunchi sub fotoliu, pentru acces ergonomic 
in cavitatea orala.

Punct de coborare foarte jos. Permite medicului, sa lucreze confortabil, indiferent de inaltimea 
acestuia. 

Unitate de medic cu multiple optiuni ergonomice. Posibilitati de amplasare a pieselor de mana 
si instrumentelor auxiliare pentru acces facil, eliminandu-se miscarile inutile si pastrandu-se 
concentrarea asupra spatiului de lucru.
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Avantajele A-dec 400 
Versatilitate dreapta/stanga, pentru productivitate crescuta. Configuratii ambidextre, pentru 
preferinte de lucru multiple. Unitatea de medic de tip Radius si restul modulelor se rotesc cu 
usurinta in jurul fotoliului pentru compatibilitate completa dreapta/stanga.

Igiena din interior. In inima unitatii de medic se regaseste integrat un bloc de control proiectat 
pentru protejarea sanatatii pacientului si functionarii fara probleme a echipamentului. Stagnarea 
apei este pastrata la minim. Apa este pusa in circulatie de cate ori activati piesele de mana. 

Sistem integrat de intretinere a circuitului de apa. Protectia impotriva mirosurilor neplacute si 
a deteriorarii tubulaturii este asigurata de sistemul de tratare AlphaSan®. Recipientul intern de 2 
litri, impreuna cu sistemele acestuia de conectare rapida si alimentare sterila, reduce semnificativ 
posibilitatile de contaminare incrucisata.

Suport monitor cu cabluri de conectare interioare. Designul suportului permite o manevrabilitate 
exceptionala, odata cu amplasarea tuturor cablurilor in interiorul stalpului.

Pivotare 60º. Fotoliul pivoteaza 30º stanga/dreapta, in jurul axului central. 

Ambidextru pana la capat.
Configurati exact modul in care doriti sa lucrati. Montare unitati de medic in fata, in 
lateral sau in spate.  Instrumentele asistentei pot fi convertite pentru utilizare stanga/
dreapta, cu disponibilitate de brat scurt sau lung (ilustrat in imaginea din stanga).
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Integrare coerenta
Fotoliul A-dec 400 impreuna cu unitatea de medic A-dec 300 ofera combinatia perfecta de 
manevrabilitate si design compact original. Unitatile A-dec 300 sunt proiectate mici in exterior si 
mari in interior.

Control inteligent si facil. Tastatura Deluxe si pedala unitatii A-dec 300 formeaza un cuplu eficient 
destinat controlului optim al pieselor de mana, a accesoriilor integrate, a pozitionarii fotoliului si 
a functiilor reflectorului. Controleaza pana la doua micromotoare electrice, presetarile camerei 
intraorale, instrumentele ultrasonice si lampile de fotopolimerizare.

Posibilitati de upgrade. Platforma unitatii de medic permite adaugarea si 
includerea ultimelor inovatii clinice.

Sistem de franare a bratului de la buton. Blocarea in pozitia dorita 
a unitatii de medic, la inaltimea optima pentru usurinta si ergonomia 
utilizarii. 

Unitatea de medic in forma perfecta. 
Pastrati toate piesele de mana si accesoriile exact unde le doriti. Unitatile de 
medic sunt disponibile in ambele variante Continental sau Traditional.
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Optiuni A-dec 400 
Unitatile de medic

Patru variante ergonomice de amplasare a pieselor de mana si auxiliarelor: Tip A-dec 300 montate 
pe suportul central, variantele Traditional si Continental; Tip A-dec 500 montate in corpul de 
mobilier, varianta laterala sau in spatele fotoliului (12-o’clock).

Reflectorul

Fie ca alegeti varianta LED, fie ca optati pentru halogen, veti beneficia de o lumina uniforma, de 
intensitate echilibrata si fara umbre nedorite. Reflectorul A-dec se porneste odata cu coborarea 
fotoliului si se opreste la miscarea fotoliului in pozitia de urcare/coborare.

Instrumentele asistentei montate la nivelul suportului central

Disponibil in variantele cu brat scurt sau lung, integrand si o consola de comanda. Optiuni: suport cu 
3 sau 4  pozitii sau suport dual cu 2 pozitii.

Suport monitor 

Brat dublu-pivotant cu cabluri de alimentare si HDMI integrate. Rotire 430° si pivotare pana la 85°, 
pentru vizualizarea monitorului din unghiuri multiple, de la sezut la pozitionarea orizontala.

Chiuveta

Portelan de inalta calitate, rezistent la pete. Rotire ±90° pentru accesul optim al pacientului. 
Umplerea paharului si clatirea bolului temporizate sunt programabile de la tastatura. 
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Tapiterii fara cusaturi Tapiterii cu cusaturi
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Specificatii
Fotoliu pacient A-dec 400
Interval cursa pe inaltime Intre 349mm si 794mm; punctul coborat: 375mm cu montare duala
Lungime totala la extensie maxima 1829mm
Spatar flexibil subtire 25mm
Rotire scaun pacient (fotoliu) 60° (30° in fiecare parte, fata de axul central)
Conversie stanga/dreapta Da
Spatar flexibil Da
Tetiera dublu-articulata Da
Sursa alimentare 300W integrata Da
Comanda tastatura sau pedala Ambele

Sistem hidraulic de ridicare Da
Optiuni tapiterie Cusaturi sau fara cusaturi
Optiuni suport monitor Prindere stalp reflector sau brat independent
Compatibilitate unitati medic A-dec 300 Radius-style Traditional, A-dec 300 Radius-style Continental, A-dec 500 12-o’clock duo, A-dec 

500 montare laterala

Unitati de medic
A-dec 333 Continental
A-dec 332 Traditional
(Radius-style)

A-dec 541 12-o’clock duo A-dec 542 montare laterala

Control block Standard: 3 pozitii
Optional: 4 pozitii

4 pozitii 4 pozitii

Conversie facila stanga/dreapta Da Da Nu
Pozitii suport piese de mana 4 4 4
Maner(e) frana 1 standard, Optional: al 2-lea Nu 1
Disponibilitate Tastatura Deluxe Da Da Da
Sursa lumina pentru 4 terminale Optional Standard Standard
Pedala Uscat/Umed Uscat/Umed cu chip blower Uscat/Umed cu chip blower
Brat flexibil echilibrat cu frana pneumatica Da Nu Da
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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.

Toate produsele şi serviciile menţionate în acest document fac obiectul mărcii înregistrate, a 
serviciilor sau numelor produselor, aşa cum acestea au fost proiectate de către companiile 
care au pus pe piaţa aceste produse. 
Culorile si produsele ilustrate pot fi diferite fata de materialele efective si fac obiectul 
modificarilor, fara o notificare prealabila. 
Va recomandam sa contactati dealerul autorizat A-dec cel mai 
apropiat de Dvs. pentru consultarea mostrarului de culori si 
primirea ultimelor noutati legate de produse.
©2013 A-dec Inc. Toate drepturile rezervate
85.0393.00/ROM/9-13/Rev A

Parteneriat de succes

Sediul A-dec Centre internationale de distributie
2601 Crestview Drive A-dec AUSTRALIA A-dec MAREA BRITANIE
Newberg, Oregon 97132 SUA Tel: 1.800.225.010 din interiorul AUSTRALIEI Tel: 0800.ADEC.UK (2332.85) din interiorul MARII BRITANII
Tel: 1.800.547.1883 din interiorul SUA/CANADA Tel: +61.(0)2.8332.4000 din afara AUSTRALIEI Tel: +44.(0).24.7635.0901 din afara MARII BRITANII
Tel: 1.503.538.7478 din afara SUA/CANADA a-dec.com.au a-dec.co.uk
Fax: 1.503.538.0276
a-dec.com

Alegeti A-dec si castigati un partener de viata pentru cabinetul Dvs. De la sediul nostru central din Newberg, 
Oregon, sustinem cabinetele medicilor din intreaga lume, prin intermediul unei retele dedicate de dealeri, in 
mai mult de 100 de tari.

Descoperiti Diferenta A-dec. 

Vizitati a-dec.com/thedifference si descoperiti modul in care fiecare detaliu din spatele solutiilor A-dec 
contribuie la fiabilitatea si succesul investitiei Dvs.


