A-dec 200

Μεγάλος, εύκολος στη χρήση δίσκος χωράει οτιδήποτε χρειάζεστε.

Σχεδιασμένο για τη δική σας ευκολία.
Ο καλύτερος τρόπος να γνωρίζεις τι χρειάζονται οι οδοντίατροι από ένα οδοντιατρικό μηχάνημα είναι να κάνεις ερωτήσεις.
Αυτό κάναμε. Το A-dec 200 σχεδιάστηκε για να ικανοποιεί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας και να αντικατοπτρίζει το
προσωπικό σας στυλ. Καταλαβαίνουμε ότι κάθε λεπτό με έναν ασθενή μετράει. Κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Όπως κι
εσείς, έτσι κι εμείς επιδιώκουμε να κάνουμε την εργασία σας όσο το δυνατόν καλύτερη. Ο εξοπλισμός σας αντικατοπτρίζει τις
ικανότητές σας και την ποιότητα της φροντίδας που παρέχετε. Θα διαπιστώσετε ότι κάθε καμπύλη, γραμμή και λεπτομέρεια στο
A-dec 200 είναι σχεδιασμένη για να βελτιώνει τη φροντίδα των ασθενών.

Οι ασθενείς απολαμβάνουν άνεση χάρη στο κεφαλωτό με διπλή
άρθρωση και τη μαλακή ταπετσαρία χωρίς ραφές.

Σχεδιασμένο για αντοχή

Αποκτήστε πιο καθαρή εικόνα. Η προαιρετική λυχνία LED A-dec
εξασφαλίζει εξαιρετικό φωτισμό, καλή τοποθέτηση και χαμηλό
κόστος ιδιοκτησίας.

Ο εξοπλισμός σας πρέπει να λειτουργεί όταν εργάζεστε. Γι' αυτό η A-dec διαχειρίζεται τις κατασκευαστικές
διεργασίες, έτσι ώστε να παρέχουμε στους γιατρούς τον πιο ανθεκτικό, αξιόπιστο εξοπλισμό. Για παράδειγμα,
κατασκευάζουμε, δοκιμάζουμε και πιστοποιούμε κάθε κύλινδρο της πολυθρόνας, από τα ακατέργαστα υλικά έως το
τελικό συναρμολογημένο προϊόν. Επίσης, κατασκευάζουμε τη δική μας, υψηλής ποιότητας σωλήνωση του συστήματος
παροχής. Τα συστήματα παραγωγής παρακολουθούνται συνεχώς για να διασφαλιστεί η ικανοποίηση των προτύπων
ποιότητας της A-dec. Με τη λύση της A-dec, απολαμβάνετε ένα ισχυρό, ανθεκτικό σύστημα, σχεδιασμένο για να
ανταποκρίνεται σε πολλά χρόνια συνεχούς χρήσης.

Σχεδιασμένο για απόδοση
Το A-dec 200 είναι ένα σύστημα όχι μόνο κατασκευασμένο για μεγάλη διάρκεια ζωής,
αλλά και για να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται μαζί με εσάς. Όλα τα χαρακτηριστικά
συνεισφέρουν σε μια καλύτερη ροή εργασίας: το ανθεκτικό πτυελοδοχείο που περιστρέφεται
προς τον ασθενή, ο τηλεσκοπικός βραχίονας βοηθού και το πληκτρολόγιο αφής που
ενσωματώνει τις λειτουργίες της έδρας, του προβολέα και του πτυελοδοχείου. Για μελλοντική
επέκταση, μια ανοικτή πλατφόρμα δίνει περιθώρια για την προσθήκη ή την αλλαγή
συμπληρωματικών συσκευών. Αποκτήστε κορυφαία απόδοση σήμερα και για το μέλλον.

• Ο προβολέας τριών αξόνων σας επιτρέπει να τοποθετείτε τον
προβολέα ακριβώς στη σωστή γωνία για σας και τον ασθενή σας.
• Τέσσερις προρυθμισμένες θέσεις της πολυθρόνας σας παρέχουν
πρόσθετη ευελιξία για την τοποθέτηση του ασθενούς.
• Η διαρρύθμιση βοηθητικών συσκευών σάς επιτρέπει να
προσθέσετε νέες τεχνολογίες καθώς αναπτύσσεται το
ιατρείο σας.
• Οι βραχίονες δύο θέσεων και η άρθρωση του καθίσματος της
έδρας παρέχουν άνεση στον ασθενή.
• Τα στιλπνά καλύμματα διατηρούν καθαρές τις επιφάνειες.

Oδοντιατρικό unit
H εργονομία σάς επιτρέπει να έχετε κοντά σας
ότι χρειάζεστε για να εργάζεστε πιο γρήγορα
και αποδοτικά. Για ακόμα καλύτερη πρόσβαση,
τοποθετήστε τις ρυθμιζόμενες βάσεις των εργαλείων
στην πιο άνετη γωνία.

Πληκτρολόγιο αφής
Χειρισμός της έδρας, του προβολέα και του
πτυελοδοχείου για έλεγχο των λειτουργιών με τα
δάκτυλά σας.

Στήριγμα προσαρμογής οθόνης
Το στήριγμα προσαρμογής της οθόνης τοποθετείται
εύκολα πάνω από τον ασθενή για άνετη επικοινωνία
και ενημέρωση του ασθενούς.

Στήριγμα προσαρμογής οθόνης.

Ταπετσαρία χωρίς ραφές

ακριβή τοποθέτησή του σε σχέση με τον ασθενή. Η

τον καθαρισμό και τη συντήρηση.

εύκολης πλήρωσης φιάλη των δύο λίτρων παρέχει
συνεχή παροχή νερού για πολλαπλές επεμβάσεις.

Εξοπλισμός βοηθού

Το κέντρο υποστήριξης προσφέρει άφθονο χώρο

Εργαλεία αναρρόφησης για εύκολη πρόσβαση

αποθήκευσης για την προσθήκη βοηθητικών

στον ασθενή χάρη στη βάση τριών θέσεων και

παρελκομένων όπως το φίλτρο διαχωρισμού

τον τηλεσκοπικό βραχίονα.
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Το πτυελοδοχείο πορσελάνης περιστρέφεται για την
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Μια στιλπνή ταπετσαρία με τέλεια εφαρμογή
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Πτυελοδοχείο και Κέντρο
Υποστήριξης

Αυτόνομη φιάλη νερού.

Βάση τριών θέσεων με το προαιρετικό πληκτρολόγιο
αφής και τη σύριγγα.
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αμαλγάματος και τα συστήματα αναρρόφησης.
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Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
της A-dec για ακριβή δείγματα χρωμάτων και τις πλέον
πρόσφατες πληροφορίες προϊόντων.

Δημιουργώντας σχέσεις
Η A-dec έχει την έδρα της στο Νιούμπεργκ, στο Όρεγκον των Η.Π.Α., οι πελάτες μας
όμως κατανέμονται σε έξι ηπείρους, σε όλες εκτός της Ανταρκτικής. Σχολεία και
ιδρύματα σε περισσότερες από 75 χώρες βασίζονται στον εξοπλισμό της A-dec που
αντέχει στις σκληρές συνθήκες της συνεχούς χρήσης, μέρα με τη μέρα, χρόνο με το
χρόνο. Ωστόσο, με την A-dec, θα έχετε κάτι περισσότερο από ποιοτικό εξοπλισμό. Σας
παρέχεται πλήρης εξυπηρέτηση και υποστήριξη για πολύ καιρό μετά την πώληση και
την εγκατάσταση. Έχετε στη διάθεσή σας τοπικούς αντιπροσώπους και επαγγελματίες
σέρβις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας, χωρίς καμία διακοπή της εργασίας σας.
Τέλος, επωφελείστε από εμπειρία 50 και πλέον ετών για την ανάπτυξη της επιχείρησής
σας. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, προβληματισμό ή ακόμα και κάποια ιδέα
βελτίωσης, μη διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε
να πετύχετε, γιατί στην A-dec δεν κατασκευάζουμε απλώς εξοπλισμό. Χτίζουμε σχέσεις.

Κεντρικά γραφεία της A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Τηλ.: 1.800.547.1883 εντός Η.Π.Α. / Καναδά
Τηλ.: +1.503.538.7478 Εκτός Η.Π.Α. / Καναδά
Φαξ: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Αυστραλίας
Τηλ.: 1.800.225.010 εντός Αυστραλίας
Τηλ.: +61.(0)2.8332.4000 εκτός Αυστραλίας
A-dec Κίνας
Τηλ.: +1.503.538.7478
Ηνωμένου Βασιλείου
Τηλ.: 0800.ADEC.UK (2332.85) εντός του Ηνωμένου Βασιλείου
Τηλ.: +44.(0).24.7635.0901 εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου

Η λέξη A-dec και ο λογότυπος της A-dec είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα στο
γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των Η.Π.Α. Η ονομασία Α-dec
200 είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας A-dec Inc. Κάθε άλλο προϊόν ή υπηρεσία
που αναφέρεται σ’ αυτό το έντυπο, καλύπτεται από τα εμπορικά σήματα, σήματα
υπηρεσιών, ή ονομασίες προϊόντων που έχουν καθοριστεί από τις εταιρίες που
εμπορεύονται αυτά τα προϊόντα. Τα σύμβολα στο πληκτρολόγιο αφής αποτελούν
ιδιοκτησία της A-dec, Inc.
Τα χρώματα και προϊόντα που φαίνονται στις εικόνες μπορεί να διαφέρουν από
τα πραγματικά υλικά και υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς κοινοποίηση. Παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της A-dec για ακριβή δείγματα
χρωμάτων και τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες προϊόντων.
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