12 jó érv,

hogy miért A-dec
A kínálatok nem egyformák. Fedezze fel a különbségeket!
Kiemelkedően megbízható
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Az A-dec egységkészülékek legalább 20 éves használatra
vannak tervezve és 5 év garanciával kaphatók

„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!

Kíméli a fogorvos pénztárcáját
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A-dec 230 Deluxe Kedvelt kombináció – 200-as szék és 300-as
felsőkaros vezérlés házasítása
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A-dec 500-as ülőkék – gazdag paraméterekkel tervezett orvosi
és asszisztensi ülőkék, dinamikus ülőfelülettel. Megbízható kitámasztás a hátnak, könyöknek, ülve és nagyítóval végzett munkához

A-dec 400-as ülőkék – ikonikus, tartós lekerekített formájú támaszték. Ergonomikus ülést biztosít mind az orvos, mind asszisztense részére
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Folyamatosan ilyen célú tökéletes megoldásokat valósít meg
Innovációk sokaságát alkalmazza ebből a célból
Teret ad a jövő fejlesztéseinek a gépekben

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

Endo Plus elektromos
szénkefementes
mikromotor

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

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

ORVOSOK MONDJÁK
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A-dec 500-as LED

A-dec 300-as LED

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

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

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

LED-es turbina, LED-es depurátor, fényes könyökdarabok
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„Az idő nagy érték” - A-dec jól gazdálkodik a fogorvosok idejével, a lehető leghatékonyabb fogorvosi munkavégzést teszi lehetővé

4 fehér LED - Két üzemmódban, nagy fényerővel a folyamatos munkához és alacsonnyal a fényre kötő anyagok használatához

Olajmentes, száraz sűrített levegő biztosítja a gép legkorszerűbb pneumatikus működését

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

Gyártói filozófia

Könnyű tisztíthatóság és strapabíró jól tisztítható felületek

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

Tökéletes azonosulás a fogorvosi teammel

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

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

Gyárilag integrált szénkefementes LED-es elektromos mikromotor, ENDO funkcióval
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5 ÉV

Az A-dec vízpalackból biztosítja a kézidarabok hűtését és nem a
hálózati vizet használja. A palackba ICX tablettát ad a vízútak fertőtlenítésére és tisztántartására. A vízutak kezelésének fontosságáról
a Dentist újság 2005/09 száma szolgál további információkkal.
Letölthető a www.dent-east.com/dentist_ujsag címről

Felszereltség szempontjából
a legkorszerűbb elvárást teljesíti

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

GARANCIA

A fogászati gépek vízútjait egyre rendszeresebben ellenőrzi
és szankcionálja az illetékes hatóság, mivel a fogászati gépek vízútjai is légionella fertőzések forrásai lehetnek
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Infekció kontroll és a vízutak
tisztasága oldaláról nézve
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Felülmúlhatatlan pácienskényelem – sima, észrevétlen székmozgatás

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

Nem csak külföldi, de >800 itthon eladott A-dec kezelőegység tapasztalatából levonva, felhasználók igazolják, hogy
az éves alkatrész felhasználás gépenként az árához képest
átlagosan 1,97 %
Mottó: Ne jó szerelőt vásároljon, hanem jó gépet!

Kényelmi és ergonómiai szempontok

A-dec 300 Deluxe - Stílusos és kompakt. Robusztus dizájn, jó
hozzáférhetőség
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Gyorsabban,
könnyebben
dolgozom,
mint az előző
kezelőegységemmel

Mindent tud,
amit elvárok
a kezelőegységtől
és évente alig viszi el
a pénzemet a szerviz

Visszanyertem
energiámat,
nem fáradok el
a munkámban
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