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Dokonalé pohodlí pro celý dentální tým

Svým pacientům budete poskytovat nejlepší péči, 
když budete moci pracovat pohodlně. Nyní vám 
právě to umožňují unikátní ergonomické židličky. 
A-dec 500.

Inovativní židličky A-dec 500, které jsou 
výsledkem mnohaletého výzkumu, jsou 
strategicky zkonstruovány tak, abyste se na nich 
cítili co nejlépe, a mohli tak při práci podávat co 
nejlepší výkon. 

Funkční židličky 
A-dec 500.
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dynamický sedákstandardní sedák

kyčle

kolena

Sedáky A-dec 500 jsou navrženy tak, aby se přizpůsobily vašemu tělu 
a pohybovaly se spolu s ním. Vezměte si například dynamický sedák. Všechno, 
od odpruženého rámu až po pružné materiály, které se přizpůsobí tvarům 
vašeho těla, má jediný účel: poskytovat pohodlí a správnou podporu. Pomocí 
snadno přístupných páček, které umožňují dokonalé přizpůsobení, můžete 
židličku seřídit tak, abyste během celého dne neustále udržovali ergonomicky 
správné a zdravé držení těla. 

Židličky, které napomáhají 
zdravému držení těla. 

Výška sedákuSklon sedáku

Sklon opěradla

Židlička A-dec 521 pro lékaře 

Židlička A-dec 522 pro asistenty 

Naší reakcí na potřebu ergonomicky 
správného držení těla je možnost přizpůsobit 
polohu při sezení tak, abyste neměli ohnutá 
záda, což je velmi škodlivé. Zdravé poloze 
vsedě se říká „atletické držení těla“. Když 
máte vsedě kyčle výš než kolena a opěradlo 
máte nastavené nízko a nakloněné dopředu, 
může si vaše páteř udržovat zdravou polohu 
ve tvaru písmene S. Dynamický sedák vám 
poskytuje pohodlí i lepší funkčnost. 

Zdravá poloha vsedě Čtyři možnosti nastavení

Výška opěradla

Správné držení těla snižuje zatížení kloubů 
a páteře a umožňuje lepší krevní oběh 
v končetinách. Židličky A-dec 500 mají snadno 
rozeznatelné páčky, které umožňují jemně 
upravovat během dne nastavení jednotlivých 
prvků, což je obzvlášť důležité v případě, že 
sedák používá více různých osob.

kolena

kyčle

 Tři vrstvy pružného materiálu se přizpůsobují 
každému vašemu pohybu: 

1. Pěnové polstrování (horní vrstva) – Dotváří 
konečnou úroveň pohodlí. 

2. Komfortní pružná armatura (střední vrstva) – 
Tvoří povrch, který se přizpůsobuje tvarům vašeho 
těla ve čtyřech funkčních zónách. 

3. Pružný rám (základ) – Působí jako opora při 
pohybech většího rozsahu.

Dynamický sedací systém
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Nastavená výšky 
opěradla
Dobře přístupným 
tlačítkem lze snadno 
upravit nastavení 
i jednou rukou.

Židličky A-dec 521 pro lékaře 

Židlička A-dec 522 pro asistenty 
Dynamická opora

Naše sedáky A-dec 500 s řadou inovativních prvků mají 
dynamický sedací systém s unikátními funkčními zónami, 
které se vytvarují podle kontur vašeho těla. Tyto funkční 
zóny vám ve společné souhře poskytují potřebnou oporu při 
všech pohybech během práce. Další prvky, jako například 
tvarované opěradlo, udržují vaši páteř jako v bavlnce. Díky 
ergonomickým řešením pro optimální sezení od firmy A-dec 
se můžete zaměřit na to nejdůležitější – na své pacienty.

Židličky A-dec 500

VLASTNOSTI ŽIDLIČKY:

Naklápěcí sedák
Rozděluje hmotnost mezi hýždě a chodidla, a tím umožňuje správný 
krevní oběh.

Tvarované opěradlo 
Podpírá páteř a usnadňuje průtok krve. Tvarované opěradlo je 
standardním prvkem u židliček A-dec 521 pro lékaře a volitelným 
prvkem u židliček A-dec 522 pro asistenty.

Čalounění
Minimální množství švů usnadňuje čištění.

Standardní opěrný kruh pro nohy (židlička A-dec 522 pro asistenty)
Pomáhá udržovat správné držení těla.

Nastavovací prvky
Snadno přístupné 
očíslované páčky umožňují 
rychlou úpravu nastavení 
a snadné čištění.

Neslyšná kolečka 
Jejich konstrukce 
zajišťuje hladký, velice 
tichý pohyb jak na 
koberci, tak na tvrdé 
podlahové krytině.
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Sedák A-dec 521 pro lékaře s volitelnými 
výklopnými područkami

Sedák A-dec 522 pro asistenty s volitelnou 
opěrkou pro nohy a opěradlem

Volitelná opěrka pro 
nohy 
Nahrazuje opěrný kruh pro nohy za 
účelem lepšího rozložení hmotnosti 
mezi hýžděmi a chodidly tak, aby bylo 
dosaženo „atletického držení těla“.

Židlička A-dec 521  
pro lékaře

Židlička A-dec 522  
pro asistenty

Dynamický sedací systém • •

Tvarované opěradlo • volitelně

Nastavitelný sklon sedáku • pouze s volitelným 
opěradlem

Výklopné područky volitelně

Výškově nastavitelný opěrný kruh 
pro nohy •

Opěrka pro nohy volitelně

Židličky A-dec 500
Možnosti a doplňky

Volitelné výklopné područky
Tři nastavitelné parametry – šířka, výška a natočení – vám 
poskytují lepší podporu a pohyblivost. 

• Při práci v ústní dutině si můžete opřít předloktí o područky
• Područky lze snadno odsunout stranou, aby nepřekážely 
• Také si můžete nastavit výšku područek 

Židlička A-dec 521  
pro lékaře
Zjistěte si správnou výšku
Abyste zvolili správnou výšku  
židličky, změřte si vzdálenost  
od kyčlí po chodidla.

Více než 86,4 cm (34 palců) –  
zvolte vysoký válec
Méně než 86,4 cm (34 palců) –  
zvolte nízký válec Vz
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Židlička A-dec 400
Špičková trvanlivost 

Zasloužíte si mít pohodlné výrobky k sezení, které také 
dlouho vydrží. Naše řešení odolných židliček již celá 
léta pomáhají stomatologům sedět ve zdravé poloze 
se správnou oporou. Takové prvky jako anatomicky 
tvarované opěradlo, nastavitelná opora trupu, zaoblené 
okraje sedáku a ergonomický náklon snižují tlak na 
meziobratlové ploténky a omezují bolesti zad.

Vyberte si prošívané nebo bezešvé čalounění v některé 
z široké škály barev, která jistě vhodně doplní vaši 
ordinaci. Příště si kupte sedáky od společnosti A-dec – 
jsme tu pro vás.

Židlička A-dec 421  
pro lékaře
Zjistěte si správnou výšku
Abyste zvolili správnou výšku židličky, 
změřte si vzdálenost od kyčlí po 
chodidla.

Více než 81,2 cm (32 palců) –  
zvolte vysoký válec
Méně než 81,2 cm (32 palců) –  
zvolte nízký válec

Židlička A-dec 422  
pro asistenty

Židlička A-dec 421 
pro lékaře 

Židlička A-dec 422
pro asistenty

Tvarované opěradlo •

Tvarovaný sedák • •

Ergonomický náklon •

Nastavitelná podpora trupu •

Snadno přístupné seřizovací páčky • •

Výškově nastavitelný opěrný kruh 
pro nohy •

Poznámka: Sedáky A-dec 400 nezahrnují dynamický sedací systém, 
který je standardně dodáván se sedáky modelové řady 500.

Židlička A-dec 421 
pro lékaře 
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Volby čalounění a barev

Bezešvé čalounění (pro židličky A-dec 400)

Prošívané čalounění (pro židličky A-dec 500 a A-dec 400)

Nejdůležitější je správný odstín 

Pomocí barev si můžete vytvořit ordinaci, která věrně odráží 
vaši osobnost. Vyberte si ze široké škály barev bezešvého nebo 
prošívaného čalounění židliček A-dec 421 a A-dec 422. U židliček 
A-dec 521 a A-dec 522 je k dispozici pouze prošívané čalounění. 
Nechte se inspirovat na webové adrese a-dec.com/InspireMe. 

Skutečné barvy se mohou lišit. Vzorky barev a nejaktuálnější informace o produktech vám poskytne 
autorizovaný prodejce společnosti A-dec.

Vzorky si můžete 
objednat na adrese 
a-dec.com/InspireMe
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WARRANTY

Další informace o ergonomických židličkách A-dec 
a možnost vyžádat si doplňkové ergonomické posouzení 

najdete na webové adrese a-dec.com/500stools.

A-dec a logo A-dec jsou registrované ochranné známky vedené u úřadu pro patenty a ochranné 
známky USA. Na všechny ostatní výrobky nebo služby uvedené v tomto dokumentu se vztahují 
ochranné známky, servisní známky nebo názvy výrobků tak, jak jsou určeny společnostmi, 
které tyto výrobky uvádějí na trh. 

Zobrazené barvy a produkty se mohou od skutečných materiálů lišit a podléhají změnám 
bez upozornění. Přesné vzorky barev a nejaktuálnější informace o produktech vám poskytne 
autorizovaný prodejce společnosti A-dec. 

©2018 A-dec Inc. Všechna práva vyhrazena.  
85.6072.11/PP/200/6-18(11-18)/Rev B3

Řditelství A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Tel: 1.800.547.1883 pro USA/Kanadu
Tel: +1.503.538.7478 mimo USA/Kanadu
Fax: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Austrálie
Tel: 1.800.225.010 Within v Austrálii
Tel: +61.(0)2.8332.4000 mimo Austrálii

A-dec China
TTel: 400.600.5434 v rámci Číny
Tel: +86.571.89026088 mimo Čínu

A-dec Velká Británie
Tel: 0800.233285 ve Velké Británii
Tel: +44.(0).24.7635.0901 mimo Velkou Británii


