A-dec 500
A-DEC.COM/500EXPERIENCE

Bátorítja, hogy hozza ki önmagából a legjobbat.
Hiszünk a fogászati közösség fejlesztésében.
Hiszünk abban, hogy az egyszerűség elegáns, a tudás
nélkülözhetetlen és az alapos megértés az alapja mindennek,
amit csinálunk.
Hiszünk az innovációban. A munkahelyi komfortban.
Abban, hogy legyen energiánk a nap végén is.
Az A-dec-nél hiszünk a fogorvosok bátorításában, hogy
arra fókuszáljanak, ami igazán fontos: a pácienseikre.

MI HISZÜNK.

BEVEZETÉS
A-dec 500 system
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TAPASZTALJA MEG AZ ÚJ A-DEC 500-AT.

Egy legenda, újrafogalmazva.
Egy komplex technológiával és zajjal teli világban mi elhozzuk önnek az intelligens egyszerűséget és a tévedhetetlen lelki nyugalmat. A
holisztikus és ösztönös működésre tervezett új A-dec 500 csendesen beleolvad a háttérbe, minden lépésére reagálva, folyamatosan.
Tapasztalja meg az A-dec 500 új minőségét.

OPTIMÁLIS HOZZÁFÉRÉS: Férjen hozzá mindenhez és helyezzen el mindent,
amire csak szüksége van, csupán egy karnyújtással.

INTELLIGENS IRÁNYÍTÁS: Testre szabható és könnyen navigálható. Adjon
hozzá kiegészítő eszközöket most, vagy akár később. Ön irányít.

RUGALMAS INTEGRÁCIÓ: Konfigurálja, amire ma szüksége van. A rugalmas
tervezés megengedi, hogy ön további klinikai eszközöket konfiguráljon,
melyekre később szüksége lehet.

KIEMELKEDŐ TÖRŐDÉS: A kényelem és a stabilitás hozzájárul a kiemelkedő páciensi
élményhez.

BEVEZETÉS
A-dec 500 system
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TAPASZTALJA
MEG AZ
OPTIMÁLIS
HOZZÁFÉRÉST.
Tökéletes közelség.
Minden, amire szüksége van, könnyen
elhelyezhető és kényelmes távolságban
van. Közel a pácienséhez, az Ön
testtartása pedig egészséges, a látása
tiszta és a távolságok minimálisak.
Elképesztő, hogy hogyan repül az idő,
amikor kényelemben érzi magát az
ember.

OPTIMÁLIS HOZZÁFÉRÉS
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KŐNNYŰ BEÁLLÍTÁSOK.

Fókuszáljon szabadon munkájára.
Ez jó. Aktiválhatja, deaktiválhatja, elhelyezheti és használhatja eszközeit anélkül, hogy máshová kelljen néznie, akár egy pillanatra is. Keményen
dolgoztunk azon, hogy a felszerelés és a technológiák maradjanak könnyen kezelhetőek, hogy megőrizhesse magabiztosságát páciensei előtt.
KEDVEZŐ ELHELYEZÉS: Szabályosan és pontosan helyezze el
a lengőkart oda, ahova szeretné és számíthat arra, hogy ott is
marad.

DELUXE PLUS ÉRINTŐPANEL: Csak azt a tevékenységet
jelzi ki dinamikusan, amit éppen csinál, így könnyű és
egyszerű a használata.

EGYKEZES BEÁLLÍTÁS: Könnyedén állítsa be a lengőkart egy
kézzel, vagy egy ujjal, ha úgy tetszik.

AUTOMATIKUS FÉKEZÉS: Fogja meg a kart és a rugós fék automatikusan
kienged. Mi ezt kapacitív aktiválásnak hívjuk, de ön ezt egyszerűnek fogja csak
hívni.

KÉTKEZES BEÁLLÍTÁS: Váltson a jobbkezes és a balkezes vezérlés között
másodpercek alatt. A központi elhelyezkedésű kar és érintőpanel elérhető és jól
látható mindkét oldalról.

OPTIMÁLIS HOZZÁFÉRÉS
A-dec 500 system
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POZÍCIONÁLÁS KOMPROMISSZUM NÉLKÜL.

VÉKONY, HAJLÍTHATÓ HÁTTÁMLA
TÖKÉLETESEN
BEÁLLÍTHATÓ FEJTÁMLA
A hozzáférési szögek hatalmas
különbséget tesznek egy
hosszú nap és egy jó nap
között. Az A-dec 500 fejtámla
az emelőkar nyomásával
igazítható, így biztosítva van az
optimális betekintés a
szájüregbe.

Az A-dec jellegzetes ultra vékony
háttámlája és fejtámlája kényelmes
pozícióban történő munkavégzésre
nyújt lehetőséget - lábak a páciens
alatt, könyökök az oldalakon.

POZÍCIONÁLHATÓ DELUXE PLUS ÉRINTŐPANEL

Az érintőpanel billenthető és a kar forgatható
a több szögből elérhető pontos látványért.
Mivel a vezérlőegység karja mozgatható a jobb
vagy balkezes orvosoknak, így optimális
beláthatóságot kaphat a vezérlő fej mindkét
oldaláról.

NAGYOBB HATÓSUGARÚ TÖMLŐ
A hosszabb kézidarab tömlő
csökkenti a kezelés közbeni
ellenállást és fáradtságot.
(ELÉRHETŐ az A-dec Continental-on®)

ELTÁVOLÍTHATÓ TÁLCATARTÓ
Integrált, egymásra rakható, kézhez álló
tálca, amin elfér minden, amire szüksége
van, miközben okosan kihasználhatja a
teret maga körül.

OPTIMÁLIS HOZZÁFÉRÉS
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TAPASZTALJA MEG A
RUGALMAS INTEGRÁCIÓT.
Előregondolkodó tervezés.
Az A-dec termékek hosszú használatra vannak
tervezve, miközben a technológia állandóan
változik. Ezekkel az alkalmazkodásra képes
megoldásokkal, az A-dec 500 tökéletessé teszi az Ön
mai tevékenységét, és holnap pedig együtt fejlődik az
újakkal.

RUGALMAS INTEGRÁCIÓ
A-dec 500 system
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GYAKORLOTT MOZDULATOK.
Imádom ezt a vezérlőegységet!
Könnyen mozgatható,
súlytalannak érzem a kezeimben
és az integrált technológia miatt
hatékony és könnyű a
használata.
MEGAN NEVILLS, DMD
ALOHA, OREGON, USA

Megalapozott döntés.
Szorgalmasan dolgoztunk azon, hogy az új A-dec 500 vezérlőegysége kompatibilis legyen a legtöbb
klinikai eszközzel, így bármelyikkel tud dolgozni, amelyeket ön választ. Még ha a jövőbeli tervei meg is
változnának, meg van rá a lehetősége, hogy újrakonfigurálja a vezérlést és használja az új lehetőségeket.

ALAKÍTHATÓ KIÉPÍTÉS: A lengőkaron lévő hat pozícióval
szinte bármilyen kombinációt integrálhat: az orálkamerától
és depurátortól egészen a fényrekötő lámpáig, vagy akár
az elektromos mikromotorig.

ÁLLÍTHATÓ KÉZIDARABTARTÓK: Mindegyik kézidarabtartó
mozgatható, így le tudja hajtani a kézidarabokat, hogy
könnyen meg lehessen őket fogni használat közben, majd
vissza tudja állítani egyenesbe, hogy biztonságos legyen,
mikor nincsenek használatban.

RUGALMAS INTEGRÁCIÓ
A-dec 500 system
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GYAKOROLJA A TÖKÉLETESSÉGET.
Egyesíti a hatékony műveleteket és
az elektromos vezérlést a sűrített
levegő jelenlétével.
MICHAEL VAN GORDON, DMD PC
ST.HELENS, OR, USA

Erőteljes, mert elektromos. Könnyű, mert levegős.
EGY KÉZIDARAB, TÖBBFÉLE ALKALMAZÁS: A W&H Primea™ Advanced Air
turbina a világ első, még növekvő nyomásnál is stabilan magas fúrófordulattal működő turbinája.
Ez az A-dec 500-ba beépített díjnyertes új technológia kompakt és kis súlyú,
mégis erőteljes és precíz. Egy szenzor a kézidarab fejében folyamatosan méri a

fogfúró forgósebességét a fogon és folyamatosan hozzáigazítja a levegő mennyiséget, így fenntartja
a maximális kezelői teljesítményt. Ezzel az egy turbinával könnyen végezhet komplett nagy
sebességű kezelést, új lehetőséget nyitva ezzel a napi gyakorlatában.
Ki mondja, hogy a tökéletesség nem megvalósítható?

2018-ban az Ausztria
Nemzeti Állami
Innovációs Díj nyertese

SZABÁLYOZHATÓ FÚRÓ
SEBESSÉG 60,000 ÉS
320,000 RPM KÖZÖTT

*Opciós: A fúrók nem tartozékai
a turbinának.

RUGALMAS INTEGRÁCIÓ
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TAPASZTALJA MEG AZ
INTELLIGENS VEZÉRLÉST.

Kiszámítható és
ösztönös
Kimondatlanul is érzi a „fesztelen
nyugalmat,” hiszen tudja, hogy a
felszerelése kiszámítható, érzékeny és
ösztönös, kiegészíti minden gyakorlott
lépését. Így arra fókuszálhat, ami
igazán számít: a pácienseire.

INTELLIGENS IRÁNYÍTÁS
A-dec 500 system
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INSPIRÁLT MAGABIZTOSSÁG.

Szerényen érzékeny.
A beleépített megoldásoknak és a holisztikus irányításnak köszönhetően könnyedén hozzáférhet a klinikai eszközökhöz,
aktiválhatja és deaktiválhatja azokat, anélkül, hogy gondolna rájuk. Lényegében, maga az eszköz „eltűnik”, igy hagyja Önt
a kezelésre fókuszálni.
INTELLIGENS ÉRINTŐPANEL: Vizuális, a vezérlő felület ikonjai csak azokat a
beállításokat mutatják, amelyekre szüksége van.

LED INDIKÁTOR: Felvillan, amint a kézidarabot kiemeli a tartóból, így
nyugodtan állíthat rajta, mert tudja, hogy ez lett aktiválva.

AUTOMATIKUS AKTIVÁLÁS: A képernyő aktiválódik,
amint felveszi a kézidarabot.

KÉT OPERÁTOR BEÁLLÍTÁS: A megosztott vezérlés
lehetővé teszi, hogy egyetlen érintéssel hozzáférjen a
saját személyére szabott beállításokhoz.

INTELLIGENS VEZÉRLÉS
A-dec 500 system
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MODERN EGYSZERŰSÉG.
Zavartalan és egyszerű.
Az új Deluxe Plus érintőpanel minimalizálja a
szükségtelen információkat és csak azt láttatja, amire
szüksége van, és akkor, amikor szüksége van rá, az
aktuális feladatra vagy kezelésre alapozva. A kellemes
puha tapintású aktív üveg érintőpanel könnyen
tisztítható.
Tiszta és egyszerű.

A/B FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁS
2 felhasználóra
programozható beállítások
(A és B-ként jelölve).

MEMÓRIA BEÁLLÍTÁS
Állítson be egyéni fogfúró
sebességet az Advanced Air
kézidarabon. Használja az előre
beállított memória adatokat a többi
kompatibilis kézidarabhoz is.

KÉZIDARAB ÜZEMMÓD:

Advanced air vagy
hagyományos? Egyszerűen
váltson a kézidarab
üzemmódjai között

INTELLIGENS VEZÉRLÉS

HŰTŐVÍZ:
Kapcsolja ki/be a hűtővizet a
képernyőn vagy a
lábkapcsolón. A
vezérlőegység fényjelzője
mutatja az adott kézidarabhűtés ki/be állapotát.

A-dec 500 system
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TAPASZTALJA MEG
A LEGJOBB
TÖRŐDÉST.

Egyszerű, számíthat rá.
A gyengéd, megbízható kényelem
érzése relaxált állapotba helyezi
pácienseit, pozitív élményt
nyújtva.

MAGAS SZÍNTŰ TÖRŐDÉS
A-dec 500 system

24

KONZISZTENS KÉNYELEM.

A test teljes alátámasztása.
A kényelem érzés, vagy tudomány? Mindkettő. A nyomáspontok csökkentésével és az alátámasztások enyhítésével a tudományos
nyomtérképezés adatait felhasználva, az A-dec 500 biztosítja a páciens kényelmét a kezelés alatt. Amikor a páciense relaxált, Ön is
az lehet.

KETTŐS ARTIKULÁCIÓJÚ, CSÚSZTATHATÓ FEJTÁMLA: Igazítsa

pácienséhez, hogy tartósan kényelemben érezze magát.
SIMA HÁTTÁMLA: A hajlítható, vékony háttámlának van egy célja. A
rája forma tükrözi a páciens testének anatómiáját, teljes testi
alátámasztást nyújtva, miközben meghagyja önnek a teret, hogy
közel férhessen a pácienshez.

BIZTONSÁGOS KARTÁMASZOK: Megtámasztja a
páciensek súlyát amikor szükség van rá és eltűnik az
útból amikor nincsen.
LÁBRÉSZ: Amikor a széket hátradönti, a lábrész észrevétlenül emelkedik 23
cm-t egy finom, ringató élményt nyújtva. Semmi mást nem érez a páciense,
csak kényelmet.

MAGAS SZINTŰ TÖRŐDÉS
A-dec 500 system
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FIGYELMES TERVEZÉS.
AZONNALI KÉNYELEM
Kényelmesen elhelyezkedni a székben nem a páciens feladata, hanem a miénk.
Ezért úgy alkottuk meg az A-dec 500-at, hogy megtámassza a páciens egész
testét, amint beleült.
GYENGÉD START/STOP
A beteg pozícionálása során a precíziós hidraulikus mozgás lehetővé teszi a csendes, észrevétlen
leállást vagy indulást, kiküszöböli a mozgás miatt fellépő szorongást. Párosítva a virtuális döntéssel,
amely a mozgást a beteg természetes mozgásával szinkronizálja, a szék hátradöntött, vagy visszatérő
helyzetében nincs szükség újbóli beállításra.
KÖNNYŰ KI/BESZÁLLÁS
Erős, két-pozíciós kartámla
stabilan tartja a pácienst kiés beszálláskor.

POZÍCIONÁLÁS CÉLLAL:
A fejtámla négy állítható forgásponttal
támasztja meg a páciense fejét bármilyen
szögből.

KIEGYENSÚLYOZOTT STABILITÁS
A karok egyensúlyban tartják a tömlők
súlyát, így könnyen mozgathatja a
kézidarabokat anélkül, hogy meghúzná
vagy elfárasztaná a csuklóját.

MEREV SZERKEZET
A merev szerkezet csökkenti
a mozgás közbeni
rezgéseket ön és a páciense
kényelméért.

ELTÉRŐ MÉRETŰ
PÁCIENSEKHEZ
TUD ILLESZKEDNI

5 ÉVES
GARANCIA

500

MEGNÖVELT
TEHERBÍRÁS, AKÁR
227 KG-IG

Jobb

Bal

KÖZÉPRE SZERELT, MINDKÉT
KÉZZEL KÖNNYEN
HASZNÁLHATÓ
VEZÉRLŐKONZOL KIJELZŐ ÉS
KAR

MAGAS SZINTŰ TÖRŐDÉS
A-dec 500 system
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TEGYE
MAGÁÉVÁ

.
Személyre szabott egyéniség.
Szín és stílus, kezelési opciók, lábvezérlés és eszközök. Megérdemli,
hogy úgy dolgozzon, ahogy szeret,
egészen az utolsó öltésig. Az A-decnél, mi hiszünk a választás örömében.

SZABJA SZEMÉLYRE
A-dec 500 system
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DOLGOZZON ÚGY, AHOGY SZERETNE.
Kezelési opciók úgy,
ahogyan ön gyakorolja.
Három oldala van ennek az egyenletnek: Ön, a
csapata és a páciensei. Az A-dec lehetőségeket ad,
hogy olyan kiépítést választhasson, ami működik,
ahogyan Ön szeretné, miközben kényelmet és
biztonságot nyújt a pácienseinek.

ERGONÓMIAI KÉNYELEM KÖRÖS-KÖRÜL.
533 Kontinentális vezérlés, korong lábpedál, 572L LED-es fény.

AMIT NEM LÁTUNK, NEM ZAVAR
541 12-órában kiépített vezérlő egység,
korong lábpedál

EGYSÉGES ÉS ÁRAMVONALAS.
532 Tradicionális vezérlés, oldalkaros lábpedál, 572L LED

SZABJA SZEMÉLYRE
A-dec 500 system
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AZ ÖN STÍLUSA, AZ ÖN DÖNTÉSE.

Varrott kárpit

Formázott kárpit

Varrott színek:

sea mist

parrot

silver pearl

timberwolf

granite

arctic

chamois

papyrus

pecan

curry

butterfly

sassy

apricot

riviera

cyan

sky

campfire

pacific

charcoal

ebony

sable

red

cave

fuchsia

diplomat blue

violet

sorbet

vintage

lapis

plum

driftwood

black

A varrott kárpitok kontrasztos öltései.

TERVEZZE MEG RENDELŐJÉT
A-DEC-INSPIRE-ME.COM
Formázott színek:

lemongrass

sapphire

amethyst

sky blue

indigo

paprika

hazelnut

tawny

SZABJA SZEMÉLYRE
A-dec 500 system
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RUGALMAS OPCIÓK.
VEZÉRLŐEGYSÉGEK:

Kontinentális

Tradicionális

Vezérlő rendszer

12 -órás

Formázott

Tálca

Kárpit

Varrott

Hiszünk az Ön döntésében
Mivel két orvos sem lehet teljesen egyforma, lehetőségeket kínálunk, hogy eszközeit kedve szerint szabja személyre, kedvezve Önnek és csapatának.

Fogászati lámpák

12-órás

Monitortartók

Köpőcsészék

Oldalkaros lábpedál

Székre szerelt

Asszisztensi eszköz
tartók

Korong lábpedál

Lábpedálok

Integrált eszközök és gépek

SZABJA SZEMÉLYRE
A-dec 500 system
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SPECIFIKÁCIÓK ÉS RÉSZLETEK.
Vizesblokk

A-dec 511 fogorvosi szék
Alap magasság
adatok

Legalacsonyabb helyzet: 343 mm, 368 mm az A-dec 300 vizesblokkal. Legmagasabb helyzet: 800 mm

461 support centre

Háttámla

Ultravékony 25 mm hajlítható háttámla* (*A formázott káprit esetén)

Standard

Fejtámla

Kettős artikulációs, csúsztatott fejtámla, kar kiengedés

Karfák

Két pozíciós kartámlák

Szék elfordítás

60° (30°jobbra és balra)

Tápegység

300-watt

Szék irányítás

A vezérlőegység érintőpaneljén vagy lábkapcsolóval

Emelő rendszer

Finom start/stop hidraulikus meghajtás

Kiépítés

Radius bal/jobb vagy székre szerelt bal/jobb

Kárpit opciók

Varrott vagy formázott

UL load rating

UL 227kg max..terhelés.,négyzeres, terhelésitesztalapján

Köpőcsésze
(programozható
pohár töltéssel és
köpőcsésze öblítés
időzítővel)

Üvegporcelán

Köpőcsésze rotáció

± 45°

Hűtővíz

Nincs

Beépíthető amalgam
szeparátor
Állítható
jobb/bal
középpontú
forgatás

Lámpa/monitor állvány

Nincs

Fogorvosi lámpák
500 LED lámpa
Színhőmérséklet

5,000 K

Megvilágított terület

95 mm x 145 mm 700 mm fókusztávolságnál

Fényerősség

Alacsony: 15,000 lux Közepes: 25,000 lux Magas: 30,000 lux Kompozit üzemmód: 23,000 lux sárga fény

BTU/óra

77

Energia fogyasztás

22-watt

Lámpa vezérlése

Érintőpanelen, a lámpafejen, vagy a szék mozgásához előre programozva

A fényforrás várható élettartama

>40,000 óra

A-dec 482

A-dec 381

A-dec 382 Radius

Szerelési mód

Lebegő

Lebegő

Rögzített

Lapos képernyős monitor maximális súlya

9 kg

9 kg

14 kg

Monitor állvány dőlési szöge

±45°

±45°

±45°

Állvány helye

Lámpa karján szerelve

Lámpa karján szerelve

Székre szerelve (egy vagy kettő)

2-literes palack
Van (amalgam
szeparátor vagy
vizespalack)

Szerelési hely

Monitor állvány

Opcionális

Nincs

Vezérlő rendszer
Modulok

500 Radius

500 12-órás kiépítés

A-dec 532 tradicionális (alsókaros)
A-dec 533 kontinentális (felsőkaros)

A-dec 541 12-órás kiépítés, duo (orvosi-asszisztensi kiépítés)

Standard

Opcionális

Standard

Opcionális

Érintőpanel

Deluxe Plus

N/A

Deluxe

Standard, nincs

Lábpedál

Korong nedves/száraz chip blower-rel

Oldalkaros

Korong nedves/száraz chip blower-rel

Oldalkaros

Bal/Jobb átalakítás

Igen

N/A

Igen

Kézidarab tartó pozíciói

Tradicionális – 5 + puszter
Kontinentális – 5 +
puszter

Meleg vizes puszter, continental – 5 + puszter Tradicionális – 4 + puszter

Kézidarab tömlők

Szilikon

Szilikon

Kézidarab fényforrás

Quad-volt

Quad-volt

Kartartók

Kiegyensúlyozott, flexibilis,
légfékes pozitív kartartók

Kézi magasság beállítású

Szerelési opciók

A-dec 511

Preference Collection (bútorba épített)
A-dec Inspire (A-dec rendelőkbe épített, önállóan álló)

Fékező karok

N/A

Nincs

Vízhűtés

2-literes palack

2-literes palack

Integrációs lehetőség USB 2.0 kábel, 4.5 m,

Aktív USB hub

Melegvizes puszter

USB 2.0 kábel, 4.5 m, öt eszköz lehetőség

Aktív USB hub

hateszköz lehetőség

Asszisztensi eszközök
551 asszisztensi kiépítés
Standard

Opcionális

541 12-órás, duo kiépítés (orvos-asszisztens)

545 12-órás asszisztensi kiépítés

Standard

Opcionális

Standard

Opcionális

Melegvizes gyorscsatlakozású
puszter QD

QD puszter

Melegvizes QD puszter

Nincs

Standard vezérlés

Nincs

Standard vezérlés

1 x nyálszívó (SE)
1 x exhausztor (HVE)

Exhausztor, dupla tartós
kiépítés

1 x nyálszívó (SE)
1 x exhausztor (HVE)

Exhausztor, dupla tartós
kiépítés

Gyors csatlakozású pusztervég (QD) QD puszter
Melegvizes pusztervég QD

Levegő/víz
puszter
Vezérlő konzol

Standard vezérlés

Szívó
kézidarabok

Gyorscsatlakozású tömlő
1 x nyálszívó (SE)
1 x exhausztor (HVE)

Elszívás tömlői

Gyorscsatlakozású

Elhelyezkedés

Horizontális

Szerelés helye

Szék mögötti

Exhausztor dupla tartós
kiépítés

Horizontális és vertikális

Gyorscsatlakozású

Gyorscsatlakozású

Manuális, vertikális állású

Manuális, vertikális állású

Bútorba vagy padlóba

Bútorba vagy padlóba

SPECIFIKÁCIÓK
A-dec 500 system
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A-dec Headquarters:
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
T: 1.800.547.1883 ( USA/CAN)
T: +1.503.538.7478 (USA-n kívül)
F: +1.503.538.0276
a-dec.com
A-dec Ausztrália
T: 1.800.225.010 (AUS)
T: +61.(0)2.8332.4000 ( AUS-on
kívül)
A-dec Kína
T: 400.600.5434 (CN)
T: +86.571.89026088 (CN-en
kívül)
A-dec Anglia T:
0800.233285 (UK)
T: +44.(0).24.7635.0901 (UK-n kívül)
Magyarországi
forgalmazónk: Dent-East Kft.
1112 Budapest, Rétkerülő út 51.
Telefon: +36 1 3194568
Fax: +36 1 3107096
e-mail: mail@dent-east.com
www.dent-east.com

5 ÉV

A-dec, az A-dec logó, az A-dec500, A-dec 300, Cascade, Cascade Master Series, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference
ICC és Radius az A-dec Inc. regisztrált védjegyei és az USA (és más államok) Szabadalmi és Védjegy Hivatalában vannak regisztrálva. Az A-dec 200, a Preference Slimline és a
reliablecreativesolutions szintén az A-dec Inc. védjegyei. A védjegy tulajdonosának kifejezett, írásos engedélye nélkül tilos az ezen dokumentumban megjelenő védjegyek és
márkanevek bármely módon történő reprodukálása, másolása vagy manipulálása. A vezérlőkonzol egyes szimbólumai szintén az A-dec Inc. tulajdonát képezik. Ezen szimbólumok, azok
egészének vagy egyes részeinek használata az A-dec Inc. kifejezett, írásos engedélye nélkül szigorúan tilos.
Advanced Air®, Alegra®, Endea®, Proxeo®, Synea® és a W&H® a W&H Dentalwerk Bürmoos
GmbH (Austria) regisztrált védjegyei. A Primea™ szintén a W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH (Austria) regisztrált védjegye.
©2019 A-dec Inc. Minden jog fenntartva. 85.0850.25/BB/5M/04-19/Rev A.
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