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25 év
1 9 8 8 - 2 0 1 3

Jól eső érzés visszagondolni cégünk minden dolgozójának és szervizeseinknek, főleg, akik az A-dec 
termékeivel foglalkoznak, hogy 25 év telt el azóta, amióta néhai Dr. Koch Gyula saját részére megvásá-
rolta az első A-dec kis készüléket az oregoni Newberg-ben.

Ez 1988 nyarán történt, amikor a San Antonio-ban (USA, Texas) tartott IADMFR nemzetközi kong-
resszusra utazó  14 fős magyar delegáció tagjaként elhatározta, hogy hoz magának valami amerikai 
eszközt. Betért az A-dec-hez, ahol Mrs. Maria Teresa Pietrok körbevezette a gyárban és eladott neki 
kemény kb. 230 dollárért egy puszter-turbina-mikromotor és lábpedál összeállítású kis vezérlő egysé-
get, amelyet Gyula a kissé megfáradt Chirana egységkészülékébe itthon integráltatott.

Azóta 732 egységkészüléket vettünk az A-dec-től és adtunk el itthon állami intézményeknek, a hadse-
regnek, egyetemeknek, önkormányzatoknak és sok-sok magán fogorvosnak. A fogászat már a rend-
szerváltás  első évtizede alatt nagyon megváltozott, a privatizáció többféle változata lépett életbe.  Ma 
az eddig beüzemelt A-dec géppark közel 80%-a magántulajdonú fogorvosi vállalkozások használatá-
ban van.

Az elmúlt hónapokban időt fordítottunk arra, hogy elemezzük az A-dec helyzetét itthon és járjunk utána, 
mit gondolnak a magyar fogorvosok az A-dec egységkészülékeiről.

Engedjék meg, hogy néhány rendelőt bemutassunk Önöknek képekben:

Elmondtunk már mindent 
az A-dec-ről?

A-dec 500
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A-dec 500A-dec Radius-Performer

A-dec 500A-dec 500

A-dec Cascade

A-dec egységkészülékek magyar rendelőkben
Köszönjük kedves partnereinknek, vevőinknek, hogy az elmúlt két évtized alatt 

bizalommal voltak az A-dec-hez és hozzánk, a Dent-East Kft-hez.  
Továbbra is arra fogunk törekedni, hogy ezt a bizalmat kiérdemeljük.



Azt tapasztaltuk, hogy az A-dec gépekkel  dolgozó  
fogorvosok nagy része szuperlatívuszokban beszél az 
A-dec gépéről, elégedett és szorgalmasan viszi sike-
res praxisát.

Más fogorvosok laza kapcsolatban maradtak velünk.

Megint más fogorvosokról akkor hallunk, ha képe-
sítéssel nem rendelkező ál A-dec-szerelő szelepet, 
vagy tömítőgyűrűt kér tőlünk, majd minősített szerelő-
ként eladja magát és hozzáértés hiányában belekon-
tárkodik az A-dec egyszerű, de technológiailag zárt, 
kitűnő rendszerébe, menetet fúr, kiiktat, beépít, stb. 
A gép sorsa ekkor megpecsételődik. Az ál-szerelő, 
mivel nem látja át az A-dec rendszerét, előbb-utóbb 
azt állítja, hogy rossz az A-dec gép. A fogorvos elhiszi, 
hiszen nem tudja, hogyan működne az A-dec gépe, 
ha képesített szerelő tartaná karban. 

Van néhány fogorvos, aki igen ügyesen átlátja   – főleg, 
a Performer – rendszerét és maga végez rajta kisebb-
nagyobb javítást, karbantartást.

Van fogorvos, aki saját elmondása szerint azóta nem 
hívott szerelőt, amióta megvette a Performert (2002) 
Most készül második gépként beállítani egy A-dec 
300-at.

Van fogorvos, aki elhitte, hogy milyen fontos az, hogy 
a szerelője kézközelben legyen. Egy szerelő nemrég 
gesztusként megvásárolta a fogorvostól a Performerét 
(2005), amit jó pénzért eladott másnak, majd rávette a 
fogorvost, hogy vegye meg az általa forgalmazott „X”  
gépet, amit,  közelben lévén, természetesen szorgal-
masan szervizel(?). A fogorvos háromszoros hasznot 
fizet a kézközelben lévő szerelőnek.

Ha megnézzük a használt gépek kínálatát, nem talál-
kozunk sok használt  A-dec gép ajánlattal.

Az eladott 732 géphez képest ez alig számítható há-
nyad.  Pedig 1989-től folyamatosan, évről évre adunk 
el, helyezünk üzembe A-dec gépeket. Ahhoz képest, 
milyen nagy piaci hányadot képviselünk, kevés az 
A-dec-től megszabadulni akaró fogorvos.

Összeadtuk a 23 év alatt vásárolt összes A-dec 
egységkészülék árát, azaz, amit kifizettünk a vá-
sárlásért. Ugyancsak összeadtuk a 23 év alatt vá-
sárolt A-dec alkatrészekért kifizetett összeget. 

Ez az arány: 1,97 %. 

Azaz, a 732 gép árához képest annak 1,97 %-áért 
hoztunk be alkatrészt az A-dec-től.  Mint előbb em-
lítettem, a 732 gép az 1989 októbere és 2012. de- 
cember 31. között üzembe helyezett gépek összessé-
ge, tehát nagy részük sok-sok éve van használatban.

Ez az alacsony alkatrész arány sok mindent elárul:

•	 Igazolja	 azon	 fogorvosok	bizalmát,	 akik	 az	A-dec	
mellett döntöttek

•	 Igazolja	azon	fogorvosok	bizalmát,	akik	nem	adták	
idegen szerelők kezébe az A-dec gépüket

•	 Igazolja	 azt	 a	 tényt,	 hogy	 nem	 kellett	 sok	 pénzt	
A-dec alkatrészekre költeni, sőt!

•	 Igazolja	azt	 is,	hogy	a	Dent-East	23	éve	szolgálja	
vevőit és a gyártót

•	 Igazolja	azt	is,	hogy	a	„távoli”	gyártó	23	éve	zökkenő-
mentesen szállít alkatrészeket

1,97% - mi ez az alacsony szám?
Kiszámolták már, hogy éves bevételük mekkora   
hányadát adják oda gépszerelőjüknek?
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Dr. Faluhelyi 
Péter 
rendelője

Az A-dec az első időktől kezdve mondatja velünk, 
hogy gyártmánya egyszerű, kompakt, technológiailag 
zárt, pneumatikusan vezérelt rendszer, hidraulikusan 
működtetett páciens székkel. 

Minden publikációnkban írjuk, hogy alacsony üzemel-
tetési költségű A-dec rendszereket árulunk. 

A 23 év alatt az A-dec alkatrészekre költött 1,97% en-
nek abszolút bizonyítéka.

A fogorvosoktól még most is halljuk, hogy nem barát-
koztak meg a pneumatikus vezérléssel. Ha rákérde-
zünk, a luftmotortól való idegenkedést hozzák elő. 1997 
óta, azaz 16 éve tértünk át az elektromos mikromotorra 
és a 2004-ben megjelent A-dec 500 típusú gépen 
már A-dec/W&H ENDO Plus funkciót is tudó szénke-
fementes, nyomatékszabályozós LED fényes elektro-
mos mikromotort van gyárilag beépítve. Az A-dec 500 
deluxe gépeken dolgozók ezeket használják. 

Ugyanilyen kiépítésben vásárolható az A-dec 300 is.

A pneumatikus vezérlés az elektronikusnál lényegesen 
olcsóbban tudja kiszolgálni a legkorszerűbb elekt-
romos mikromotort, turbinát, depurátort, vagy más 
kézidarabot. 

Az alkatrészek későbbi vásárlásánál ez kimutatható.

A székek hidraulikus emelése, melyre az A-dec 10 év 
garanciát ad, folyamatos, zökkenőmentes, hangtalan 
emelkedést-süllyedést ad, jobb érzés a páciensnek, 
tartósabb a használata és ugyancsak, lényegesen ke-
vesebb alkatrésszel működik, mint egy menetes orsón 
fogaskerékkel léptetett elektromos motorral mozga-
tott páciensszék.

Az elmúlt 25 év alatt még nem kellett hidraulikus rend-
szert sem javítani, sem cserélni az A-dec páciensszé-
keiben.  

Háromszékes  
rendelő,  
közlekedőből nyíló 
kezelőhelyiségekkel.

A kezelőhelyiségek 
kellő intimitást biz-
tosítanak a pácien-
seknek. A kezelések 
előre tervezettek.  
A 12 órában lévő 
szekrények jól szer-
vezhető kezelési tál-
ca előkészítést, majd 
a  használt tálcák 
kezelés utáni begyűj-
tését teszik lehetővé. 
A közlekedő jobb 
oldalán beállított ICC 
– Infection Control 
Center – vörös terébe 
kerülnek begyűjtésre 
a használt tálcák, és 
ezek  feldolgozása 
után a kék térbe kerül 
a steril eszközök  
betárolása a követ-
kező munkanapra.

A kezelő helyiségek 
a fogászati  ergonó-
miai követelmények 
figyelembe vételével 
lettek kialakítva, ahol 
valódi négykezes 
kezelés történik.

A-dec referencia rendelő Budapesten
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A-dec 500 és Performer



A-dec 200 kompakt
Alsó tömlővezetésű, kompakt egységkészülék
•	Páciensszék:	varrásmentes	kárpit,	 

kettős	artikulációjú	fejtámla
•	Orvosi/asszisztensi	oldalról	vezérelt	4	mozgásprogram
•	Lámpával	koordinált	mozgás
•	Puszter	+	4	kézidarab	előkészítés,	 

formatervezett	nagy	kezelő	pult
•	Befordítható	porcelán	köpőtál,	pohártöltés/öblítés	 

3	helyről	indítható
•	Beépített	A-dec	vagy	önálló	szívó-szeparátor	egység	

nyálszívó	és	exhaustor	részére
•	Hálózattól	független	vízhűtés	2	literes	palackból
•	3	tengelyen	forgó	2	fokozatú	lámpa	–	5	és	17	eLux
•	Precízen	beállított,	igényes	fényegyensúly
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Az A-dec innovációs minőségbiztosítási koncepciója megköveteli, hogy fokozottan tartsuk be márkavédelme érdeké-
ben a szerviztevékenység alapvető előírását: garancia és azon túli idő alatt is A-dec képesítéssel rendelkező szerelők 
tartsák karban gépeit. Ez összefügghhet a szavatosság későbbi érvényesítésével is.

Erre nagy súlyt fektet és ennek érdekében nagy anyagi ráfordítást eszközöl továbbra is a szerelők newbergi gyárában 
történő folyamatos kiképzésére.

Számunkra ez azt a feladatot jelenti, hogy A-dec alkatrészt csak képesítéssel rendelkező szerelő részére adjunk.  
A gépen dolgozó fogorvosok részére pedig azt jelenti, hogy képesített szerelőkkel tartassák karban gépjeiket.

Meg fogjuk találni a megoldást. Szerelőink keresni fogják Önöket és rendelkezésükre fognak állni.

Új kapcsolat



•	Páciensszék:	hangtalan,	folyamatos	le-föl,	a	pácienssel	és	lámpával	koordinált	mozgás
•	Puszter	+	4	aktív	kézidarab	előkészítés
•	Elektromos,	szénkefementes,	nyomatékszabályozott	mikromotor	ENDO	Plus	funkcióval
•	Teljesen	fényes	kiépítés
•	Orvosi	oldalon	2	egymástól	független	kezelési	program	2	orvos	kényelmes	használatára
•	Orvosi	és	asszisztensi	oldali	vezérlés	–	szék,	lámpa,	öblítés	
•	Hálózattól	független	vízhűtés	2	literes	palackból
•	Lépcsőzetesen	lehajtható	kartámlák
•	Nyálszívó,	exhausztor,	asszisztensi	puszter
•	Szép	kártpitszínek	–	varrott	és	varrásmentes	megoldások
•	Könnyű	átfordíthatóság	jobb/balkezes	üzemmódra,	szervizes	nélkül
•	State	of	the	Art		LED	csúcs+	minőségű	lámpa

A-dec	500
deluxe

90 CRI
8	fehér	LED	–	15,	25,	30	eLux
4	sárga	LED	–	25	eLux	(fényrekötés	idején)
Nincs	hőképződés,	zajtalan,	nincs	ventilátor

State of the Art 
LED csúcs+ lámpa

A-dec/W&H elektromos, LED fényes,  
szénkefementes mikromotor  

ENDO Plus funkcióval



KodAK 1600
Caries detector Plus - forradalmasított orál-
kamera, CMoS szenzor, 1024x768 felbontás, 
valós autófókusz, élethű színek, polarizált szű-
rő (nincs becsillogás) 12 fehér és 6 kék LEd, 
USB 2.0, 1 mm - végtelen skálán

CS 7600 
Új szabvány a foszforlemezes intraorális technológiában 
Felbontása: 25 vp/mm (elméleti), 17 vp/mm (valós),  
5 lemezméret, automatikus működés, szkennelési idő: 5mp

KodAK 6500 S-1 WIFI 
Vezeték nélküli intraorális direkt digitalizáló, >20 vp/mm 
valós felbontású (ma a legnagyobb), full pixel érzékelő 
Sokszékes rendelő ideális megoldása

KodAK 1500 
High tech oralkamera, vezeték nélküli, CMoS szen-
zor, 1024x768 felbontás, valós autófókusz, élethű 
színek, polarizált szűrő (nincs becsillogás), 8 fehér 
LEd, USB 2.0, 1 mm - végtelen skálán
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Ultrakompakt és elegáns
Aktív pixel CMOS
Lézer nélküli szemtől-szembe pozícionálás
Exkluzív 2D+ funkció

KITŰNŐ ÁR/ÉRTÉK ARÁNY!

ÚJ

CS 9300 3d CBCT+C
Prémium FOV: 5x5, 8x8, 10x5,  
10x10, 17x6, 17x11, 17x13,5 cm
Select FOV: 5x5, 8x8, 10x5 cm
Felbontás: 90-500 µm
Pulzáló sugárzás, alacsony dózis
Teljes körbefordulás 360°-ban
digitális panoráma
dICoM formátum

CS 9000 3D CBCT+C
FOV 50x37 mm vagy FOV 85x37 mm

Felbontás: 76 µm (ma a legalacsonyabb)
Teljes körbefordulás 360°-ban

digitális panoráma
Pulzáló sugárzás

dICoM formátum 

CS 8100 digitális panoráma 
röntgenkészülék

Láthatatlan csúcsminőség, 
látható egyszerűség


