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Konsoleta lekarza A_DEG 500 (dowolnie obrotowa wraz z blokiem spluwaczki i lampą):
DCS (data communication system
sterowanie unitu dzięki pneumatycznemu systemowi SPS oraz technologii

V

-

automatycznie

i

niezawodnie koordynującej pracę podzespołów unitu)
system podawania rękawów: ,,od gÓry''

(4 programy)' redukcję natęŹenia światław
panel sterowania (stanoard j .up"iun'"1ą"y. ustawianie pozycji fotela, ich programowanie
kubka pacjenta
i
napełnianie
miski
spłukiwanie
wypółniónia,
przy'żakładaniu
poziomu
*y1"gźńóo
|ampie do
końcówką)
dmuchawka 3 funkcyjna (ż szybkoodłączalną metalową
moduł do podłączenia turbiny
moduł do podłączenia mikrosilnika elektrycznego lub pneumatycznego
moduł do bodłączenia skalera lub lampy polimeryzacyjnej
5ła dodatkowj pozyc1a z moŻliwoŚcią zamontowania innej końcówki
blokada pneumatyczna konsoletY
duŻa, Wygodna taca

Wielofunkcyiny sterowni k nożny (ergonomiczny kształt)

:

na specjalnym tnłałym przewodzie

przycisk,,chiP-blowe/'

przełącznik do pracy z wodą lub bez

Blok spluwaczki RoTo-BLocK (obrotowy wokół fotela):

ffizkazmoŻliwościąwychyleniawkierunkuPacjenta
miski i napełniania kubka
ustawiane parametry automatycznego spłukiwania

Stanowisko asysty (obrotowe wokół fotela):

funkcje jak w.konsolecie lekarza A-DE6 500
na dowolnej wysokości
ustawianym
na przegubowym ranrieniu
rękaw ślinociągui ssaka obsługiwane przez pompę ssącą
dmuchawka asystY

p"*l .t".*",ił"tandard) -

Fotel pacjenta (obrotowy wokÓł podstawy):

skompe.aowany ruch oparcia i siedziska tzw' SWlNG (ruch kołyskowy)
elastyczne oparcie FLEX|BACK o grubościzaledwie 3 cm
dwa iuchome obrotowe podłokietniki ROTO_REST
i plori"j"do indywidualnego zaprogramowania (w tym pozycja ,,spluwaczkowa" i pozycja

,,0")

zagłoWćk chirurgiczny SLlÓE-SiDE (wypełniony materiałem termoczułym)
pod fotelem
rócnu ńtela cnroniący pzeb pzypadkowym zgnieceniem paedmiotów
ńvTąc'nir

"'ary]ny
Tapicerka fotela: ....

Lampa halogenowa ROTO-LAMP (mocowana na unicie):

głowica ustawiana w 3_ch płaszczyznach

(z możliwoŚcią redukcji do poziomu Wymaganego przy zakładaniu
ustawianie natęŹenia Światła w lampie: wysokie, Średnie, niskie

wypełnienia)

Pakiet kontroli hioieny A-DEC:

pzez końcówki do unitu)
atestowane zawory antyzwfutie 1uniemoŹliwiające zasysanie krwi i Śliny
po
zabiegu)
rękawÓw
(prźepłukiwania
system ,,flush''
!xgnryę|
żamkniętego obiegu wody na końcówki (2 litry)
'y.t"'n

2) Wyposażenie unitu:
Opcje i akcesoria
Zamianastandardowego panela sterowania na panel

ENÓo
Sterownik urządzeń peryferyjnych..
DELUXE z funkcją

......'.."""(

..........""'"'""'(

Zamiana standardowej dmuchawki w konsolecie lekaza na
dmuchawkę z podgrze,waniem........'......'.. .""""""(
Zamiana mocowanej na unicie lampy ROTO-LAMP na
(
przesuwaną po szyńie lampę sufitową...'.'...''.'..'.'.'..""'""" "

"'

zamianamocowanej na unicie lampy RoTO-LAMP na lampę

sufitową montowaną

punktowo'.....'.'... """""

(

Zamianamocowanej na unicie lampy ROTO_LAMP na lampę
"""""(
ściennąmontowaną

punktowo.......'.............

zamianastandardowego stanowiska asysty na konsolę asysty
A-dec 545 (12 O'Clocli; montowana do mebli)..... .""""" " """'(
Zafiianastandardowej konsolety tekarza A-dec 500 i standard'
stanowiska asysty na zintegrowaną konso|ę lekarza i asysty
A-dec 541 1tźoctocłduo; montowana do mebli).""""""""""''(

Zamiana standardowej konsolety lekarza A-dec 500 na konso|ę
boczną lekarza A-dec 542 (montowana do mebti)..''..."" " " " " " "'(

