„1 db fogorvosi szék (fogászati kezelőegység) beszerzése az oroszlányi egészségügyi
alapellátáshoz” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti eljárás
ALTERNATÍV műszaki tartalom meghatározása
A-dec 200 fogászati egységkészülék
EU minősítés száma: CE 02457
Páciensszék: varrásmentes kárpit, programozható székmozgatás 3 helyről: lengőkarról, asszisztensi
oldalról és lábpedálról (opciók), 4 memorizálható székpozíció, lámpával koordinált mozgás.
Áramvonalas, integrált műszaki dobozban 300 W tápegység.
Emelkedés: 300-635 mm. Vészleállítás lefelé menetben.
Gombnyomással lebillenthető kartámla, mindkét oldalon. Páciens súly max:181 kg.
Hidraulika munkahengerre 10 év garancia!
Fejtámla: kettős artikulációs, gyerek méretre leengedhető.
Kezelőpult: Formatervezett 63,5 x 51 cm rakodófelületű kezelőpult, markolattal.
Állítható magasság, puszter + 4 kézidarab előkészítés, DELUXE kezelőpanellel.
NSK LED-fényes szénkefementes, ENDO-funkciós elektromos mikromotor + beépítő szett.
Lábkapcsoló: kónikus felületű, hűtővíz ki- bekapcsolóval.
Vizesblokk: Befordítható üvegporcelán köpőcsésze. Pohártöltés és köpőcsésze öblítés 3 helyről:
kezelőpultról, köpőcsészéről, és a teleszkópos asszisztensi tartókaron lévő Standard kezelőpanelről.
Asszisztensi tartókaron: exhausztor, nyálszívó, asszisztensi puszter. Szeparátor beépíthetőség.
Kézidarabok vízhűtése desztillált vízzel, 2 literes palackból, ICX vízkezelő tablettával történik.
Lámpa: 3 tengelyen fordul, nagy fényerejű halogén lámpa, 2 fokozattal: 20.000 Lux a kezelés, 5.500
Lux a fényrekötésre. Kapcsolása 3 helyről: kezelőpultról, asszisztensi oldalról és a lámpáról.
Infekció kontroll: visszaszívás gátlás, átöblíthetőség, ALPHASAN® antibaktericid tömlő.
Alapfelszereltség:
Tartozékok:
A-dec 371L-200 2 fokozatú LED lámpa (4 LED, 8-25 eLux)
felár
Második NSK fényes szénkefementes elektromos mikromotor + tömlő
W&H SYNEA Fusion TG-98L fényes turbina
W&H RQ-24 kuplung
W&H SYNEA Fusion WG-56LT 1:1 fényes normál könyök
W&H SYNEA Fusion WG-99LT 1:5 fényes gyorsító könyök
W&H SYNEA Fusion HG-43A egyenes darab, nem fényes, vízhűtéssel
EMS FS-437-A LED fényes piezo depulátor + beépítő, 3 db heggyel (A, P,PS)
Fényrekötő lámpa: Mectron Starlight S SLER® LED 1400 mW/cm2+beépítő szett
DÜRR CASI Kombi szeparátor amalgám leválasztóval, beépítve
CATTANI Uni-Jet 75 szívómotor dobozban, elektronikával
Kompresszor: EKOM DK50 PLUS 251 751/p, 5 bar
A-dec 521 orvosi ülőke
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1 db A-dec 200 a fenti összeállításban:

A-dec 230 felsőkaros fogászati egységkészülék
EU minősítés száma: CE 02457
Páciensszék: varrásmentes, programozható székmozgatás 3 helyről: lengőkarról, asszisztensi oldalról
és lábpedálról (opció), 3 memorizálható székpozíció, lámpával koordinált mozgás. Áramvonalas,
integrált műszaki dobozban 300 W-os tápegység.
Székemelése hidraulikus, 10 év garanciával, UL terhelőtesztje: 181 kg. Vészleállás lefelé menetben.
Gombnyomással lebillenthető kartámla, minkét oldalon.

„1 db fogorvosi szék (fogászati kezelőegység) beszerzése az oroszlányi egészségügyi
alapellátáshoz” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti eljárás
Fejtámla: kettős artikulációs, gyerek méretre leengedhető.
Kezelőpult: felsővezetésű tömlő kiépítés: 3 funkciós puszter + 4 db kézidarab előkészítés, DELUXE
vezérlőpanel, nagyméretű, állítható tálca, 1 db fényes szilikon tömlő turbinához. 1 db NSK NLZ
LED fényes szénkefementes nagy nyomatékú mikromotor beépítve.
Kezelőpult magassága légfékesen állítható, kónikus felületű lábkapcsolón hűtővíz ki-be kapcsoló.
Vizesblokk: Befordítható porcelán köpőcsésze. Programozható pohártöltés és köpőcsésze öblítés 3
helyről: kezelőpultról, köpőcsészéről, és a teleszkópos asszisztensi tartókaron lévő vezérlőpanelről.
Asszisztensi tartókaron: exhasztor, nyálszívó és asszisztensi puszter. Szeparátor beépíthetőség.
Kézidarabok vízhűtése desztillált vízzel, 2 literes palackból, ICX vízkezelő tablettával történik.
Lámpa: 3 tengelyen fordul, nagy fényerejű, 2 fokozatú: 20 000 Lux a kezelés, 5.500 Lux a
fényrekötésre. Kapcsolása 3 helyről: kezelőpultról, asszisztensi oldalról és a lámpáról.
Infekció kontroll: visszaszívás gátlás, átöblíthetőség. ALPHASAN® antibaktericid tömlő.
Alapfelszereltség:
Tartozékok:
A-dec 371L-200 2 fokozatú LED lámpa (4 LED, 8-25 eLux)
felár
Második NSK fényes szénkefementes elektromos mikromotor + tömlő
W&H SYNEA Fusion TG-98L fényes turbina
W&H RQ-24 kuplung
W&H SYNEA Fusion WG-56LT 1:1 fényes normál könyök
W&H SYNEA Fusion WG-99LT 1:5 fényes gyorsító könyök
W&H SYNEA Fusion HG-43A egyenes darab, nem fényes, vízhűtéssel
EMS FS-437-A LED fényes piezo depulátor + beépítő, 3 db heggyel (A, P,PS)
Fényrekötő lámpa: Mectron Starlight S SLER® LED 1400 mW/cm2+beépítő szett
DÜRR CASI Kombi szeparátor amalgám leválasztóval, beépítve
CATTANI Uni-Jet 75 szívómotor dobozban, elektronikával
Kompresszor: EKOM DK50 PLUS 251 751/p, 5 bar
A-dec 521 orvosi ülőke
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