A-dec 200

De toegevoegde waarde
van A-dec.
De beste manier om erachter te komen wat tandartsen belangrijk vinden in een behandelstoel en
instrumentenbrug is door het ze gewoon te vragen. En dat hebben we gedaan. Het A-dec 200-ontwerp
is gebaseerd op de manier waarop tandartsen werken en ondersteunt daardoor de doelmatigheid in uw
praktijk. Alles aan de A-dec 200 weerspiegelt het niveau en de kwaliteit van de door u verleende zorg.
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Met een garantie van 5 jaar.
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Ontworpen om lang mee te gaan.
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Puur licht. Pure betrouwbaarheid. ‘Goed genoeg’ is voor ons niet goed genoeg.
A-dec ontwikkelt en test lampen voor een levensduur van ten minste 20 jaar.

Uw apparatuur mag u tijdens uw werk niet in de steek laten. A-dec beheert zelf de fabricageprocessen,
waardoor we tandartsen kunnen voorzien van de meest duurzame en betrouwbare apparatuur. Zo
bouwen en testen we elke behandelstoelcilinder van grondstof tot het voltooide product en bieden we
10 jaar garantie. En we vervaardigen zelf de hoogwaardige leidingen voor onze instrumentenbruggen.
Onze productiesystemen worden voortdurend bewaakt zodat we zeker weten dat ze voldoen aan
de kwaliteitsnormen van A-dec. Met de A-dec 200-oplossing beschikt u over een sterk en degelijk
systeem dat bedoeld is voor jarenlang intensief gebruik.
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Ontworpen om te
presteren.
Het A-dec 200-systeem is niet alleen gemaakt om lang mee te gaan, maar ook om met uw praktijk
mee te groeien. Gedetailleerde functies zoals een vlekvrije spittoon die naar de patiënt toe kan
worden gerold, een assistentenarm met telescoopwerking voor werkzaamheden in de mond en een
bedieningspaneel waarin functies van de behandelstoel, lamp en spittoon geïntegreerd zijn, leiden
allemaal tot een betere workflow. Er is rekening gehouden met toekomstige uitbreiding: een open
platform biedt ruimte voor het toevoegen of veranderen van hulpstukken. Optimale prestaties: nu en in
de toekomst.

• Met de lichtkop met drie assen kunt u elke A-dec
behandellamp in precies de juiste hoek plaatsen voor u en
uw patiënt.
• Vier vooraf ingestelde posities van de behandelstoel zorgen
voor extra flexibiliteit voor het plaatsen van de patiënt.
• Dankzij de ruimte voor hulpstukken kunt u in de toekomst
inspringen op de groei van uw praktijk en nieuwe technologie
toevoegen.
• De armsteunen met twee posities en inrichting van de zitting
van de behandelstoel zorgen voor patiëntcomfort.
• Dankzij de geronde dekking en het beperkt aantal naden kan
de stoel snel en gemakkelijk worden schoongemaakt.
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Instrumentenbrug

Bedieningspaneel

Voetpedalen

Behandellampen

Houd alles wat u nodig hebt binnen
handbereik om sneller te kunnen
werken.

Bediening binnen handbereik voor
eenvoudige aanpassing van de
behandelstoel en snelle toegang tot
de besturing van de behandellamp
en spittoon. Optioneel luxe
bedieningspaneel dat besturingsfuncties
toevoegt voor geïntegreerde klinische
instrumenten, zoals elektrische motoren,
camera's en tandsteenverwijderaars.

Schijf met schilferblazer of nieuwe A-dechendel voor nauwkeurige modulatie
van elektrische en pneumatische
handstukken.

A-dec-behandellampen bieden
uitstekend licht voor het stellen van
nauwkeurige diagnoses, ze sparen
de ogen en bevorderen een goede
ergonomie.

A-dec 200-halogeenlamp
A-dec 200

Standaard

Voetpedaalschijf met schilferblazer

A-dec 300-ledlamp
A-dec 300 Continental

Deluxe

A-dec 300 Traditional

8

Hendelvoetpedaal

A-dec 500-ledlamp

Bevestiging voor
monitor

Spittoon en
watereenheid

Assistenteninstrumentarium

De monitor kan eenvoudig voor de
patiënt worden geplaatst voor overleg
met en educatie van de patiënt.

De porseleinen spittoon kan draaien,
waardoor deze zich voor de patiënt altijd
in de juiste positie bevindt. Eenvoudig
te vullen waterfles van twee liter biedt
een continue watervoorraad voor
meerdere procedures. De watereenheid
biedt meer dan voldoende ruimte voor
het toevoegen van hulpstukken zoals
amalgaamscheiders en afzuigsystemen.

In de handige houder met drie
posities en arm met telescoopwerking
passen makkelijk toegankelijke
afzuiginstrumenten.

A-dec (aluminium) met
bedieningspaneel

Bevestiging voor monitor

Naadloze bekleding
Eenvoudig te reinigen en onderhouden
dankzij de gladde, vacuüm-gevormde
pasvorm zonder zichtbare naden. Neem
voor nauwkeurige kleurstalen en de
meest recente productinformatie contact
op met een erkende A-dec-dealer.

sky blue

indigo

sapphire

amethyst

lemongrass

black

paprika

tawny

Spittoon en watereenheid

Dürr (polymeer) zonder
bedieningspaneel
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Specificaties
A-dec 200-behandelstoel
Hefhoogtebereik

400 mm tot 730 mm (15,75" tot 28,75")

Flexibele rugleuning

55 mm (2,25"), naadloos

Aandrijfsysteem

Hydraulisch zitvlak en hydraulisch kantelen

Afslagschakelaar voor rugleuning en
zitvlak

Ja, stopt neerwaartse beweging bij obstructies. Articulerend voeteinde voor comfort van patiënt

Hoofdsteun

Dubbel articulerend (knopstijl)

Armsteun

Instelbaar

Geïntegreerde voeding van 300 watt

Ja

Voetschakelaar

Optioneel

Bevestigingsmogelijkheid

Zwevend - 2" na bevestiging

Bekledingsopties

Naadloos

Instrumentenbruggen
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A-dec 200

A-dec 300 Continental

A-dec 300 Traditional

Stuurblok

Standaard 4 standen

Standaard 3 standen, optioneel 4 standen Standaard 3 standen, optioneel 4 standen

Links/rechts-omzetting

Ja

Ja

Ja

Slangopties

Vinyl of silicone

Vinyl of silicone

Vinyl of silicone

Standen van de handstukhouders

4

4

4

Remhendel(s)

N.v.t.

1 standaard, 2de optioneel

1 standaard, 2de optioneel

Bedieningspaneelopties

Geen, standaard of Deluxe

Geen, standaard of Deluxe

Geen, standaard of Deluxe

Intraorale lichtbron met vier
spanningen

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Voetpedaal

Schijf met schilferblazer of hendel

Schijf, schijf met schilferblazer of hendel

Schijf, schijf met schilferblazer of hendel

Armsysteem

Gebalanceerde flexarm

Gebalanceerde flexarm met luchtrem
A-dec 335-ondersteuningsbevestiging

Gebalanceerde flexarm met luchtrem
A-dec 334-ondersteuningsbevestiging
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Relaties opbouwen
Het hoofdkantoor van A-dec staat in Newberg, Oregon in de VS, en we hebben klanten op alle
continenten behalve Antarctica. Scholen en zorginstellingen in meer dan 85 landen rekenen erop
dat de apparatuur van A-dec bestand is tegen continu gebruik, dag na dag, jaar na jaar. Maar met
A-dec krijgt u meer dan kwaliteitsapparatuur. U krijgt volledige service en ondersteuning tot ver na
de verkoop en installatie. U krijgt lokale leveranciers en serviceprofessionals die reageren op uw
behoeften en ervoor zorgen dat u aan het werk blijft. En u krijgt het voordeel van meer dan 50 jaar
ervaring om uw praktijk te helpen groeien. Mocht u ooit een vraag, een bedenking of zelfs een idee
voor verbetering hebben, dan zijn we niet meer dan een telefoontje van u verwijderd. Wij zijn er om
u te helpen slagen, want bij A-dec bouwen we meer dan alleen apparatuur. We bouwen ook relaties.

Hoofdkantoor A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132, VS
Tel: 1.800.547.1883 binnen VS/Canada
Tel: 1.503.538.7478 buiten VS/Canada
Fax: 1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec, het A-dec logo, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV,
Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC en Radius zijn handelsmerken van
A-dec Inc. en zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. A-dec 500, A-dec 400,
A-dec 300, A-dec 200, en reliablecreativesolutions zijn eveneens handelsmerken van A-dec Inc.
Geen enkele van de handelsmerken of handelsnamen in dit document mag op enigerlei wijze
worden gereproduceerd, gekopieerd of gemanipuleerd zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.

A-dec Australië
Tel: 1.800.225.010 binnen AUS
Tel: +61 (0)2 8332 4000 buiten AUS
A-dec China
Tel.: 400.600.5434 binnen China
Tel.: +0571.89026088 van buiten China
A-dec Verenigd Koninkrijk
Tel: 0800 233285 binnen VK
Tel: +44 (0) 24 7635 0901 buiten VK

Bepaalde pictogrammen op het bedieningspaneel zijn eigendom van A-dec Inc. Het is ten strengste
verboden deze pictogrammen te gebruiken, hetzij in hun geheel, hetzij gedeeltelijk, zonder de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A-dec Inc.
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De getoonde kleuren en producten kunnen verschillen van de werkelijke materialen en kunnen
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Neem voor nauwkeurige kleurstalen en de meest recente
productinformatie contact op met de erkende A-dec-dealer.
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