
  

Önálló komplett, székre szerelt egységkészülék, vezérlőkonzol, 
szénkefementes LED-es, nyomatékszabályozott elektromos mikromo-
tor, LED-es turbina, LED-es depurátor, háromutas puszter. Asszisztensi 
kiépítéssel (vezérlőkonzol, exhausztor, nyálszívók, puszter). Székre szerelt 
A-dec 8+4 LED lámpa. Ergonomikusan, kézközelben lévő pultokkal, szá-
mítógéppel, monitorral.

• kitűnő ergonómiai megoldás 
• hagyományos konfiguráció

Ott, ahol a közműkiépítés már adott

• két és négykezes kezelésre optimalizálva

Ott, ahol az asszisztens részére 
a közműkiépítés megoldható

Lengőkarral ellátott páciensszék, vezérlőkonzol, szénkefementes  
LED-es, nyomatékszabályozott elektromos mikromtor, LED-es turbina,  
LED-es depurátor, háromutas puszter. Önálló, bútorba épített  
asszisztensi asztalka, asszisztensi kiépítéssel (vezérlőkonzol,  
exhausztor, nyálszívók, puszter). Bútorba épített sínen csúszó monitor. 
Pácienslámpa (A-dec 8+4 LED)  a mennyezetre függesztve. 

• pácienscentrikus konfiguráció  
• a páciens látóteréből kikerül a lengőkar látványa  

Ott, ahol a közműkiépítés orvosi  
és asszisztensi oldalon külön külön 
kiépíthető

Páciensszék. 9-órában bútorba épített teleszkopikusan kifor- 
dítható orvosi oldal, vezérlőkonzol, szénkefementes LED-es, nyoma-
tékszabályozott elektromos mikromotor, LED-es turbina, LED-es depurá-
tor, puszter. 13 órában szerelt, kifordítható asszisztensi asztalka, 
asszisztensi kiépítéssel (vezérlőkonzol, exhausztor, nyálszívók, pusz-
ter). Bútorba épített sínen csúszó monitor. Pácienslámpa (A-dec 8+4 
LED) a mennyezetre függesztve.

A Dent-East rendszeresen tart kurzusokat a fogorvos és asszisztense páros részére A-dec Fogászati Ergonómia címen,  
melynek fő témája a team ergonomikus együttműködése és a hatékonyság növelése. Érdeklődni: www.dent-east.com/kurzusok

1112 Budapest, Rétkerülő út 51.
Tel: 06/1 319 45 68
Fax: 06/1 310 70 96
e-mail: mail@dent-east.com
web: www.dent-east.com 

Prioritás az ergonómia és a hatékonyság

Új rendelő, többszékes rendelő, átalakítás  
alatt álló rendelő megvalósításkor gondoljon 

• személyes ergonómiai igényére
• csapata ergonomikus együttmüködésére
• rendelője hatékonyságára

Bemutatjuk A-dec bútor konfigurációit és az ön igényéhez igazodva megvalósítjuk itthon, megengedhető áron

A-dec kezelőszék  
+ bútor rendszerek



 

Kiemelkedően megbízható
1. Az A-dec egységkészülékek legalább 20 éves használatra 
vannak tervezve és 5 év garanciával kaphatók

Kíméli a fogorvos pénztárcáját  
Nem csak külföldi, de >800  itthon eladott A-dec kezelőegy-
ség tapasztalatából levonva, felhasználók igazolják, hogy  
az éves alkatrész felhasználás gépenként az árához képest 
átlagosan 1,97 %   

Mottó: Ne jó szerelőt vásároljon, hanem jó gépet!

Infekció kontroll és a vízutak  
tisztasága oldaláról nézve
A-dec vízpalackból biztosítja a kézidarabok hűtését és nem a há-
lózati vizet használja. A palackba ICX tablettát ad a vízútak fertőt-
lenítésére és tisztántartására. A vízutak kezelésének fontosságáról 
a Dentist újság 2005/09 száma szolgál további információkkal. 
Letölthető a www.dent-east.com/dentist_ujsag címről

A fogászati gépek vízútjait egyre rendszeresebben ellenőrzi 
és szankcionálja az illetékes hatóság, mivel a fogászati gé-
pek vízútjai  is légionella fertőzések forrásai lehetnek

Az A-dec AlphaSan® antimikrobiális adalékkal gyártja a gép-
ben lévő tömlőket, megakadályozva a tömlők belsejében 
baktériumkolóniák kialakulását. Ebben egyedülálló.

Könnyű tisztíthatóság és strapabíró jól tisztítható felületek 

Felszereltség szempontjából  
a legkorszerűbb elvárást teljesíti
Gyárilag integrált szénkefementes LED-es elektromos mikro-
motor, ENDO funkcióval

8+4 LED – A pácienslámpa 8 fehér LED-je szinte teljesen 
árnyékmentesen világítja meg a páciens szájüregét

A 4 sárga LED nagy fényerőt ad és eközben nem köt a 
fényrekötő anyag, mivel UV mentes a fény

LED-es turbina, LED-es depurátor, fényes könyökdarabok 

Olajmentes, száraz sűrített levegő biztosítja a gép legkor- 
szerűbb pneumatikus működését  

A szívómotor és a beépített szeparátor nagy erejű szívást és 
szeparálást biztosít

A kínálatok nem egyformák. Fedezze fel a különbségeket!
Az A-dec gépei és bútor konfigurációi a legalkalmasabbak  
a jól szervezett sokszékes rendelők költséghatékony működtetésére
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12 jó érv,  
hogy miért még mindig A-dec

Endo Plus elektromos  
szénkefementes 
mikromotor 

A-dec  
LED lámpa

Az A-dec 500 Deluxe a legkiforrottabb, legelfogadottabb megoldás. 
Legmagasabb komfortfokozatú, tudásához, adottságaihoz, kényelmé-
hez képest a legkedvezőbb ár/érték arányt adja 

A-dec 400 Deluxe - modern „rádiusz” dizájn. A jó hozzáférhetőség 
szolid megbízhatósággal párosul. Jobb  és balkezes kezelésre bármi-
kor alkalmas, szerelő nélkül

„Már úgy tűnt, hogy nemsokára  
abba kell hagynom a szakmámat.  

Az A-dec megmentett.”

     Keith Henderson, D.D.S.

(A fájdalmakkal küszködő  
Dr. Henderson vásárolt  

egy A-dec 500  
kezelőegységet)

5 ÉV
GARANCIA

A-dec 300 Deluxe - Stílusos és kompakt. Robusztus dizájn, jó  
hozzáférhetőség



ORVOSOK MONDJÁK

”

 

Kényelmi és ergonómiai szempontok
Felülmúlhatatlan pácienskényelem – sima, észrevétlen székmozgatás 

Alapos, klinikai és egyetemi, ortopédiai kutatásokkal alátámasztott ergonómiai  
kialakításokkal szolgálja a fogorvosok egészségét 

Tökéletes azonosulás a fogorvosi teammel

A-dec bútor konfigurációi intim és barátságos kezelési légkört biztosítanak   
a páciensnek

Az új ülőkék kifejlesztésével A-dec most is bizonyította, hogy legfontosabb cél a 
fogorvos kényelmének biztosítása. Ne fáradjon el a napi munkában! 

Ne a teste panaszaira gondoljon munka közben, tudjon friss fejjel koncentrálni a 
páciensre, a kezelésre, a műtétre. 

Gyártói filozófia
„Az idő nagy érték” -  A-dec jól gazdálkodik a fogorvosok idejével, a lehető legha-
tékonyabb fogorvosi munkavégzést teszi lehetővé

Gondol a fogorvosok szabadidejére -  kevésbé fáradjon el a napi munkában, több 
időt töltsön családjával, gyerekleivel a szabadban!

Folyamatosan ilyen célú tökéletes megoldásokat valósít meg  

Innovációk sokaságát alkalmazza ebből a célból 

Teret ad a jövő fejlesztéseinek a gépekben

Rendszeres négykezes kezelési kurzusokat szervez itthon is fogorvosoknak és asz-
szisztenseiknek (http://www.dent-east.com/kurzusok/15

A kínálatok nem egyformák. Fedezze fel a különbségeket!
Az A-dec gépei és bútor konfigurációi a legalkalmasabbak  
a jól szervezett sokszékes rendelők költséghatékony működtetésére

ORVOSOK MONDJÁK

Gyorsabban,  
könnyebben  
dolgozom,  

mint az előző  
kezelőegységemmel

”
Visszanyertem  
energiámat,  

nem fáradok el  
a munkámban 

””
Mindent tud,  
amit elvárok  

a kezelőegységtől  
és évente alig viszi el 
a pénzemet a szerviz
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12 jó érv,  
hogy miért még mindig A-dec

A-dec 230 Deluxe  Kedvelt  kombináció – 200-as szék és 300-as 
felsőkaros vezérlés házasítása

A-dec 200 – a család tagjaként erős tulajdonságokkal, komforttal, 
kitűnő áron

A-dec 500-as ülőkék – gazdag paraméterekkel tervezett orvosi 
és asszisztensi ülőkék, dinamikus ülőfelülettel. Megbízható kitámasz-
tás a hátnak, könyöknek, ülve és nagyítóval végzett munkához

A-dec 400-as ülőkék – ikonikus, tartós lekerekített formájú tá-
maszték. Ergonomikus ülést biztosít mind az orvos, mind asszisz-
tense részére

„Már úgy tűnt, hogy nemsokára  
abba kell hagynom a szakmámat.  

Az A-dec megmentett.”

     Keith Henderson, D.D.S.

(A fájdalmakkal küszködő  
Dr. Henderson vásárolt  

egy A-dec 500  
kezelőegységet)

Inspirálja  
magát!



CS 8100 3D  

FOV:  4x5, 5x5,  
 8x5, 8x9 cm

Valós felbontása  
75μm - egyedülálló!

4T CMOS szenzor
Nagyfokú kép precizitás
Műtárgy mentes kép
Alacsony sugárdózisok
Vibrációmentes forgórendszer
Új karbon fejtámasz
Alumínium szerkezet
CAD/CAM kompatibilis

Ultrakompakt 
digitális 
panoráma 
röntgenkészülék

CS 8100 CS 8100 SC  
Igényes digitális képalkotás, egyszerűen.

CMOS szenzortechnológia 
Extra gyors ceph-scan 
Orthodontiai filterek, kiértékelések 

Digitális panoráma 
és cephalometriás 

egység

CS Solutions portfólió CAD/CAM restaurációkhoz

CS 3600 intraorális szájszkenner és CS 3000 frézgép
Készítse el valós színű digitális lenyomatát a Carestream nyitott rendszerű, nagy precizitású szájszkennerével, majd tervezze 
meg a pótlást a CS Restore szoftverrel és készítse el azt a CS 3000 frézgéppel – mindezt egy rendelés alatt!

RADIOLÓGIAI 
KÖZPONT

Budapest legszínvonalasabb fogászati és fül-orr-gégészeti radiológiai 
központja. Kizárólag a Carestream Dental legjobb felbontású  
készülékeivel dolgozunk.

Cím:  V. ker, Belgrád rkp. 26. (Erzsébet híd pesti hídfőjénél) 
Bejelentkezés:  06/1 396 8912
E-mail:  panorama@dent-east.com
Web:  www.rontgen-panorama.hu
Nyitvatartás: munkanapokon 9.00 – 19.00 között

Egyedülálló szolgáltatásaink: 
•  Nagy felbontású és több féle térfogatú CBCT felvételek, továbbá a 2D+ és „One Shot” teleröntgen, valamint, intraorális felvételek
• Automatikus fogszabályozási kiértékelő programok igényelhetők: HASUND, Ricketts, Steiner, Delaire, MacNamara, Tweed

1112 Budapest, Rétkerülő út 51.
Tel: 06/1 319 45 68
Fax: 06/1 310 70 96
e-mail: mail@dent-east.com
web: www.dent-east.com INTEGR ATED PARTN ER

Cephalostat opció!



A-dec 500 alapösszeállítás 
Csúcskategoriájú prémium kezelőegység, Itt látható felszereltséggel, 
kézidarabok  és monitortartó nélkül . Deluxe vezérlés,  ENDO Plus szénke-
fementes elektromos LED-es mikromotorral szerelve.  LED-es pácienslámpa 
(8+4 LED) Nyálszívó, exhausztor, puszter az asszisztensi oldalon.

9.426.550 6.999.000

A-dec 300 alapösszeállítás 
Csúcskategoriájú prémium kezelőegység, Itt látható felszereltséggel, 
kézidarabok  és monitortartó nélkül . Deluxe vezérlés,  ENDO Plus szénke-
fementes elektromos LED-es mikromotorral szerelve.  LED-es pácienslámpa 
(8+4 LED) Nyálszívó, exhausztor, puszter asszisztensi oldalon.

8.255.000 6.850.000

A-dec 230 alapösszeállítás        

A-dec 200-as páciensszék és felsőkaros A-dec 300-as  Deluxe vezérlés, 
kézidarabok  és monitortartó nélkül.  ENDO Plus szénkefementes elek-
tromos LED-es mikromotorral szerelve. LED-es pácienslámpa (4 LED) 
Nyálszívó, exhausztor, puszter asszisztensi oldalon.

4.699.000 4.600.000

A-dec 200 alapösszállítás 

Kompakt alsókaros 3+1 kiépítésű  kezelőegység. Deluxe  az orvosi és 
Standard vezérlőkonzol az asszisztensi oldalon.  ENDO Plus szénkefe-
mentes elektromos LED-es mikromotorral szerelve. LED-es pácienslámpa 
(4 LED) Nyálszívó, exhausztor, puszter asszisztensi oldalon.

4.677.400 4.200.000

A-dec 521  
új fejlesztésű dinamikus orvosi ülőke 

Ülve és nagyítóval történő kezelés esetén a könyököt is kitámasztja.

334 721 298 000

A-dec 421  
hagyományos, ergonomikus orvosi ülőke

247 235 222 500

A-dec 522 
új fejlesztésű asszisztensi ülőke 
ülve kezeléskor az asszisztens kiváló támasztéka

289 700 261 600

A-dec 422  
hagyományos ergonomikus  
asszisztensi ülőke 

287 807 250 000

A  K É S Z L E T  E R E J É I G
AKCIÓK

érvényes:  2017.  október  1.-december 31.  közöt t

A-dec kezelőegységek Eredeti ár  
bruttó

Akciós ár  
bruttó



CS 8100 sokszorosan díjnyertes   
digitális panoráma röntgenkészülék

6 600 000 5 750 000

CS 2200 intraorális falikaros  
nagyon nagy frekvenciás - 300 kHz -  
röntgenkészülék

1 199 740 995 000

RVG 6200 S-1 digitális intraorális szenzor 
ma létező legjobb 24 vp/mm felbontásban, full pixel minőségben

2 399.881 2 100 000

CS 1500 USB orálkamera
autofókusz, nagyfelbontás, micro-marco látószög

999 717 899 000

Carestream Dental röntgen berendezések

RADIOLÓGIAI 
KÖZPONT

Carestream Dental referenciaközpont

Cím:  V. ker, Belgrád rkp. 26.  
 (Erzsébet híd pesti hídfőjénél) 
Bejelentkezés:  06/1 396 8912

E-mail:  panorama@dent-east.com
Web:  www.rontgen-panorama.hu
Nyitvatartás: munkanapokon 9.00 – 19.00 között.

A  K É S Z L E T  E R E J É I G
AKCIÓK

érvényes:  2017.  október  1.-december 31.  közöt t


