


Luotu tuomaan hyvinvointia
Tavoitteemme on Unicin avulla tehdä hammashoidosta mahdollisimman kotoista ja

mukavaa. Tarkoituksena on luoda miellyttävä ja rentouttava ympäristö sekä potilaalle
että hammaslääkärille, toisin sanoen sovittaa hoitoyksikkö tuolissa makaavan potilaan

ja hänen ympärillään työskentelevän hoitohenkilökunnan tarpeiden mukaiseksi. 
Inhimillisyys on otettu tarkoin huomioon kautta koko prosessin - potilaasta 

hammaslääkäriin ja hammashoitajaan sekä jopa huoltoteknikkoon. 
Tervetuloa hoitoyksikköön, joka keskittyy ihmisiin.

Thomas Steen Nielsen, heka dental 



2

Joillekin vuosittainen hammaslääkärissä käynti on helppoa - vain rutiinitarkastus
kuin millä tahansa lääkärillä. 

Toisille, esimerkiksi miniälleni, siihen liittyy jopa mielihyvän tunteita. Hän 
odottaa joka kerran innokkaasti hampaiden tarkastusta ja kiillotusta. Jälkeenpäin
hän tuntee olonsa “puhdistuneeksi”. Kyse on hänen hampaidensa ja suunsa 
terveydenhoidosta. 

Monet kuitenkin kokevat hammaslääkärissä käynnin todella epämiellyttäväksi,
ehkä aristavat sitä tai suoraan sanottuna kärsivät hammaslääkärifobiasta. 

Nämä ihmiset ovat olleet mielessämme, kun olemme suunnitelleet Unicin. 

Toinen tärkeä haaste, kun suunnitellaan työvälineitä hammaslääkärille, on
ymmärtää hammaslääkärin työn on tilannesidonnaisuus. 

Tilanne on itse asiassa aina sama: hammaslääkäri istuu tuolissaan eikä liiku
kovinkaan paljon. Kun taas hammashoitaja juoksee ympäriinsä hakien ja 
kannellen välineitä, kirjoittaen ja touhuten. 

Ehkäpä tässä on yksi syy, miksi monet näkevät hammaslääkärissä käynnin 
niin oudoksuttavana ja epämiellyttävänä – siinä pieni ihminen makaa kaikkien
niiden teknisten välineiden keskellä. Tuntuu melkein siltä kuin muuttuisi 
osaksi koneistoa imuletkun ollessa tiukasti suussa ja poran pureutuessa 
hammaskiilteeseen.

Hammaslääkärille on tärkeää, että kaikki välineet ovat helposti saatavilla - 
instrumenttipöytä, instrumentit, tarjottimet, lamppu, röntgenlaite ja monta 
muuta.

Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme tässä näkyvälle hoitoyksikölle on ollut, että 
se olisi ihmisläheinen. Tai ainakin ihmisläheisempi kuin aiemmin. Tuon käsitteen
voi nähdä heijastuvan sulavissa ja yhtenäisissä muodoissa, kaarevissa pinnoissa
sekä hoitoyksikön S:n muotoisessa yläosassa.  Olemme kaikin mahdollisin tavoin
yrittäneet eliminoida kovan ja kliinisen vaikutelman. 

David Lewis, muotoilija

‘Taidetta ei ole näennäisyys, vaan se mikä todella on’
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Suunnitellut David Lewis
Kansainvälisesti tunnettu muotoilija David Lewis on työskennellyt yhteistyössä 

Heka Dentalin kanssa vuodesta 2003. Hän on saanut tunnustusta siitä, että hänen 
lähtökohtanaan on aina yksittäinen projekti, eivätkä häntä ohjaa joustamattomat 

suunnitteluperiaatteet. 
Tällainen lähestymistapa  kauniiden ja toiminnallisten tuotteiden suunnittelussa, monien

muiden syiden lisäksi, on tehnyt David Lewisista maailman kuulun muotoilijan. 
Hän on suunnitellut vaikuttavia töitä muiden muassa Bang & Olufsenille, Vestfrostille 

sekä Elica og Scholtèsille.
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Visiosta tuotteeseen

Kaikki alkoi visiosta, joka muotoutui tuhansiksi hahmotelmiksi. 
Niitä seurasivat lukuisat prototyypit ennen kuin lopullinen tuote täytti 
kaikki ne vaatimukset, jotka olemme asettaneet parhaalle mahdolliselle
hoitoyksikölle. 

Kuten kaikessa hyvässä suunnittelussa on pyrkimyksenä yhdistää estetiikka
ja toimivuus hyväksi kokonaisuudeksi. Tavoitteenamme on toimittaa 
Unic - yksikkö, joka kutsuvan olemuksensa ja huolella suunnitellun 
toimivuutensa ansiosta luo täydellisen ympäristön miellyttävälle käynnille
hammaslääkärissä. 
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Pitkä tie menestykseen

Lähtökohta menestyksekkään ja toimivan tuotteen suunnittelulle 
on kuunnella juuri niitä henkilöitä, jotka tulevat käyttämään 
tuotetta. 

Uniciin tutustuneet henkilöt - potilaat, hammaslääkärit, 
hammasteknikot ja huoltoteknikot - ovat arvioineet yli 2000 
suurempaa ja pienempää yksityiskohtaa.  

Hienosäädimme Unicin heiltä saamamme palautteen mukaan. 
Sen jälkeen pyysimme arvioimaan laitteen uudelleen. Olemme 
käyneet tämän prosessin läpi uudelleen ja uudelleen, sillä 
tiedämme, että monet pienet asiat ratkaisevat. 
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Yksityiskohtiin 
keskittyminen

Pienet yksityiskohdat ratkaisevat, 
onko tuote hyvä vai huono, ja Unicin
suunnittelussa olemme kiinnittäneet 
huomiota jokaiseen yksityiskohtaan ja
uskomme asiakkaittemme olevan 
tyytyväisiä tuotteeseen vuosi toisensa 
jälkeen. 

Esimerkkinä voimme mainita Unicin
takaosan oven, joka on valmistettu
ruostumattomasta teräksestä. 
Viimeistelyvaiheessa jokainen yksittäinen
osa kiilloitetaan oikeansuuntaisesti, ja 
kun ne yhdistetään, kaikki kiilloitetut 
pinnat ovat samansuuntaisia. Se on 
kalliimpaa ja kenties hankalampaa, 
mutta mielestämme on välttämätöntä,
jotta yleislaatu olisi täysin viimeisteltyä. 

Joidenkin mielestä saattaa olla 
ajanhukkaa käyttää voimavaroja 
sellaiseen näpertelyyn. Toiset kuitenkin
ilahtuvat siitä, että menemme 
äärimmäisyyksiin saavuttaaksemme 
täydellisyyden. 
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Suunniteltu tuomaan hyvinvointia

Unic varmistaa mahdollisimman hyvän yhteyden hammaslääkärin 
ja potilaan välillä.  Kun kaikki instrumentit ovat käden ulottuvilla, 
voi hammaslääkäri työskennellä tehokkaasti, keskeytyksettä ja 
menettämättä kontaktia potilaaseen. Tämä luo levollisen työilmapiirin,
joka rauhoittaa ja rentouttaa potilasta.

Olemme luoneet Unicista  kalusteen, jossa jokainen yksityiskohta on
suunniteltu luomaan luottamusta ja hyvinvointia potilaalle.
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Keveyttä

Unic on todisteena siitä, ettei hoitoyksikön tarvitse olla raskas- tai 
kömpelötekoinen.

Koko Unic-yksikkö tuntuu leijuvan ilmassa. Monia eri tekniikoita 
käyttäen olemme pystyneet korostamaan yksikön keveyttä - esimerkiksi
instrumenttipöytä ja tarjottimet on kiinnitetty keskitetysti pallonivelen
avulla ja teleskooppivarsi on suunniteltu siten, etteivät imuletkut osu 
lattiaan.

Vastaavasti luomalla symmetrisiä muotoja olemme antaneet Unicille 
esteettisiä linjoja, kuten sylkykupin muotoa jäljittelevä instrumenttien
pyöreys ja instrumenttipöydän kahvan muoto, jossa toistuu lasinpidikkeen
muoto.
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360 asteen
suunnittelua

Unicin jalustaan ja takaosan oveen valitsimme kiilloitetun
ruostumattoman teräksen. Yksi kiilloitetun teräksen 
eritysominaisuuksia on se, että se heijastaa ympäristöään. 
Näin Unic saa värinsä ympäristöstään, missä tahansa se 
onkaan.
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Pintojen minimalistisuutta 
- toimivuutta ja joustavuutta

Olemme tarkkaan harkiten kätkeneet Unicissä kaiken, minkä ei 
tarvitse olla näkyvillä. Instrumenttipöytä on tehokkaan minimalistinen,
eikä siinä ole ainoatakaan turhaa teknistä yksityiskohtaa tai tarpeetonta
laitetta. Tämä luo tunteen, että Unic on pikemminkin kaluste kuin 
tekninen työväline.

Unic - yksinkertaisuuden ilmentymä.
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Täydellisen tasapainoista suunnittelua

Unicissa varret kätkevät sähköjohdot, vesi- ja ilmaletkut, varsien 
teollisesti kehitty pinta on anodisoitua alumiinia.

Isotkin liitoskohdat toimivat erittäin tarkasti joka asennossa, huolimatta 
eri rasituksista, jotka niihin kohdistuvat instrumenttipöydästä, näytöstä,
röntgenlaitteesta ja valaisimesta. Tuloksena on optimaalisen tasapainoinen
insrtumenttipöydän varsi.
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Yksinkertainen tekniikka
luo yksinkertaisia
työskentelykäytäntöjä
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Instrumenttipöydän kahva on täysin integroitu ja siinä on näyttö sekä 
näppäimet. Se on helppo tavoittaa sekä katseella että kädellä - silloinkin,
kun huomio on kiinnittynyt muualle.

Kun kosketat kevyesti juomalasi/sylkykuppi -näppäintä,  imu lakkaa, 
operointivalo sammuu ja potilastuoli säätyy huuhteluasentoon. Tällä välin
juomalasi täyttyy vedellä.

Koskettamalla juomalasi/sylkykuppi -näppäintä uudelleen palautuu 
potilastuoli aiempaan työasentoon.
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Yhdestä kahteen 
- alle kahdessa 
sekunnissa

Joustavuus tuo työhön tyytyväisyyttä. Siksi olemme
varmistaneet, että Unic sopeutuu erilaisiin ja 
monimutkaisiin tehtäviin - helposti ja tasaisesti.

Hoitajan ohjauspaneeli, imut ja ruisku ovat runkoon
kiinnitetyssä teleskooppivarressa joka on helposti ja
nopeasti säädettävissä yksin- tai nelikäsityöskentely
asentoon.
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Mukava
tuoli

Rentoutunut ja levollinen potilas mahdollistaa hammaslääkärille ihanteelliset 
työskentelyolosuhteet.  
Tätä silmällä pitäen olemme luoneet potilastuolin, joka on miellyttävä sekä potilaalle
että hammaslääkärille. Siinä on todella miellyttävä istua, ja hammaslääkärillä on
ihanteelliset työolot, riippumatta siitä seisooko vai istuuko hän.

Potilastuolin tuntuma sekä materiaali- ja värivalinnat täydentävät Unicin selkeitä,
puhtaita linjoja ja sen yksinkertaista muotokieltä. Samalla olemme keskittyneet 
tuolin toimivuuteen ja erityisesti sen helppoon säätämiseen joko jalkakytkimen tai
instrumenttipöydässä olevan ohjauspaneelin avulla. 
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Oikea tunnelma

Kuvittele, että istut yksinäsi meren 
rannalla ja katsot ulappaa. Ennen 
pitkää ajatuksesi alkavat lentää, ja 
koet sisäistä rauhaa, joka leviää koko
kehoosi. Juuri tällaisen tunnelman 
olemme pyrkineet luomaan. 

Unic antaa potilaalle mahdollisuuden 
rentoutua sillä aikaa, kun hammaslääkäri 
ja -hoitaja työskentelevät rauhallisin ja
tehokkain ottein. 
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1] 2]
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1] Instrumentit ovat 
kannatinjärjestelmässä 
tasapainotettu yksilöllisesti, 
ja pitkät instrumentti-varret
mahdollistavat ergonomiset
työasennot. 

2] Unicin kokoonpanoon saa
joko yksi tai kaksi tarjotinta.

3] Unicin on saatavana näyttö,
jolla on helppo näyttää 
potilaalle suunsisäisiä kuvia,
digitaaliröntgenkuvia, 
opetusvideoita sekä esimerkiksi
hoitosuunnitelma.
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4]

5]

6]

7] 8]

9]

4] Patentoidulla, pyöreällä 
jalkakytkimellä säädetään
valittujen instrumenttien
nopeutta ja voimakkuutta.
Kytkintä voidaan käyttää 
kaikilta puolilta sekä 
vasemmalla että oikealla
jalalla, joten käyttäjän ei 
tarvitse pysyä yhdessä 
työasennossa.

5] Vaihtoehtoisesti valittavana
on myös perinteinen 
vipujalkakytkin.

6] Unicin kokoonpanoon saa
myös säädettävät 
imukappaleet tai hygieeniset
alumiiniset imukappaleet 
leikkauksia varten.

7] Autoklavoitava, kuminen
instrumenttiteline on helppo
irroittaa.

8] Unicin on mahdollisuus 
saada myös instrumenttin
vesiletkujen huuhtelu- ja
desinfiointijärjestelmä.

9] Vakiovarusteena Unicin 
kuuluu automaattinen 
imuletkujen huuhtelu-ja 
desifiointijärjestelmä. 
Järjestelmä käynnistetään
yhdellä kosketuksella ja hetken
kuluttua imuletkut ovat valmiit
seuraavaa 
potilasta varten. Imuletkuja voi-
daan desinfioida jatkuvasti
myös hoidon aikana.  
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5]

1] Sylkykuppi on siirrettävissä
sivuun, minkä ansiosta jää
mahdollisimman paljon tilaa
työskentelyyn ja potilaan
asettumiseen potilastuoliin.  

2] Vesipullojärjestelmä.

3] Steriilivesijärjestelmä, 
joka kiinnitetään 
tarjotinvälikappaleeseen.

4] Sylkykuppi on helppo
 irroittaa ja puhdistaa

5] Unicin valaisin antaa
työskentelyalueelle parhaan
mahdollisen valaistuksen. 
Valaisin on jousivarren päässä
ja siinä on automaattinen 
tasapainotustoiminto, mikä
takaa helpon liikuteltavuuden
ja vakaan asennon. Valaisimen
osat nopeasti irroitettavissa
mikä helpottaa puhdistamista.
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6] 8]

9] 10]

7]

6] Vakaa asento. Niskatukea
voidaan säätää kahdesta
kohtaa. Se takaa sen, että
potilaan (sekä aikuisen että
lapsen) pää pysyy vakaassa
asennossa.

7] Helppo puhdistaa. Unicin
tyyny on helppo irrottaa
puhdistusta varten.

8] Mukavuutta asiakkaalle.
Selän ja istuimen asentoa 
korjaava toiminto varmistaa,
että potilas istuu mukavasti
koko hoidon ajan.

9] Unic-tuolin saa myös 
varustettuna yhdellä tai
kahdella käsinojalla. 

10] Jalkaohjain. Jopa kolme
erillistä jalalla käytettävää
ohjainta voidaan asettaa 
valitsemaasi asentoon, mikä
takaa sekä hammaslääkärille
että -hoitajalle eniten 
liikkumatilaa. 
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UNIC

Unic:ssa ja sen erillisillä 
osilla on tekijänoikeudet ja
jotkin osat on patentoitu.

33

Tekniset tiedot

Unic -hoitokone:
• Instrumenttien

 tasapainoitetut
 dooriovarret

• Instrumenttien
 dooriovarret jousitettu

• Röntgenadapteri
 koneeseen 

• Unic EDI-potilasvalaisin
25000 lux, 5000 kelviniä,
ilman sensoria

• Unic EDI - potilasvalaisin
25000 lux, 5000 kelviniä,
sisältäen sensorin

• Näyttö jossa kiinitysvarsi
(s-vhs-, pal- ja
 standardiliitännät)

• Yksi pieni tarjotin 
• Kaksi pientä tarjotinta
• Röntgenkuviennäyttö

kiinnitettäväksi
 tarjotinvälikappaleeseen
1, sis. välikappaleen

Jalkakytkin:
• Standardi jalkakytkin
• Säädettävä jalkakytkin

Instrumentit:
• Multiflex-turbiini,

 kuituvalo
• Valomikromoottori:

Bien Air-mikromoottorin  
40 000 kierr./min.

• Valomikromoottori: Bien
Air, MX harjaton sis.
 digipadin

• Valomikromoottori:  
NSK T-Max-mikromoottori
40 000 kierr./min.

• 3-toimiruisku Unic, 
• 3-toimiruisku Luzzani
• 6-toimiruisku Luzzani
• 7-toimiruisku Luzzani

 jossa valo
• Hammaskivepoistolaite

Satelec Suprasson valolla
• Hammaskivepoistolaite

EMS MiniPiezon valolla
• Valokovettaja Unic LED

5W/1.250mW/cm2

• Intrakamera Salelec Sopro
sis. ohjelmiston

• Intrakamera Unic
 IntraCam ei sis.
 ohjelmistoa

Vesijärjestelmät:
• Vedentulojärjestelmä

 jossa takaisinimunesto
• Vesiletkujen

 desinfiointijärjestelmä,
jossa automaattinen
 syöttö

• Vesipullojärjestelmä
instrumenteille

• Vesihuuhtelu
 (instrumentit)

• Steriilivesijärjestelmä
kiinnitettäväksi
 tarjotinvälikappaleeseen

• Lämmitetty vesi
 instrumenteille

Sylkykuppi:
• Käsinsiirto
• Automaattinen siirto
• Dürr-sylkykuppiventtiili 
• Lämmitetty vesi

 juomalasille 
• Pikaliittimet imuille
• Pikaliittimet vedelle ja

ilmalle
• Dürr -amalgaamanerotin

ja erottelusäilö
• Metasys -

 amalgaamanerotin ja
erottelusäilö

• Pistoke 230 V koneesa

Imusarjateline:
• Hoitajan ohjauspaneeli
• Valinnainen imu

 teleskooppivarressa
• Huuhtelu- ja

 desinfiointijärjestelmä
imuletkuille –
 automaattinen

• 3-toimiruisku Unic 
• 3-tieruisku Luzzani
• 6-tieruisku Luzzani
• 7-tieruisku Luzzani jossa

valo
• Valokovettaja Unic LED

5W/1.250mW/cm2
 asennus
 teleskooppivarteen
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UNIC hammaslääkärituoli

Unic:ssa ja sen erillisillä 
osilla on tekijänoikeudet ja
jotkin osat on patentoitu.
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459
Soft

1107
SuperSoft

349
Soft

693
Soft

358
Soft

1105
SuperSoft

1102
Supersoft

351
Soft

1108
SuperSoft

460
Soft

451
Soft

348
Soft

458 
Soft

Tekniset tiedot Verhoilu -
värit

Unic-potilastuoli:
• Kaksi elektronista   

karamoottoria
Tuolin kestämä
enimmäispaino: 240 kg
Työskentelypaino: 140 kg

• 2 suuntaan säädettävä
niskatuki 

• 4  ohjelmoitavaa
työskentelyasentoa

• 3 ohjelmoitavaa
 työskentelyasentoa ja
viimeisen asennon muisti

• Jalalla käytettävä  jalkaohjain,
extra – jopa 3 jalkaohjainta

Verhoilu:
• Pehmeä (soft)
• Erittäin pehmeä (super soft)

Käsinojat:
• Oikea
• Vasen
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Heka Dental A/S
Baldershøj 38
DK-2635 Ishøj, Denmark
Telefon +45 43 32 09 90
Fax +45 43 32 09 80
mail@heka-dental.dk
www.heka-dental.com
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heka dental

Heka Dental A/S on toimittanut hoitoyksikköjä hammaslääkäreille ympäri
maailmaa vuodesta 1965 lähtien ja se on nyt Skandinavian suurin 
hoitoyksiköiden valmistaja. Se on perheyritys, ja sen tuotanto, kehitys ja
hallinto on keskittynyt Tanskaan. Sen kaikki toimintavaiheet ovat ISO-
sertifioituja, mikä takaa laadukkuuden kaikilla alueilla.

Heka Dental sovittaa laadun ja muotoilun vastaamaan asiakkaiden 
yksilöllisiä tarpeita. Taatakseen kaikille hammaslääkäreille parhaan
mahdollisen opastuksen ja ohjeistuksen, toimituksesta, asennuksesta ja
huollosta vastaa laaja ja hyvin koulutettu asiamiesverkosto.

Voit aina tulla käymään tai ottaa yhteyttä, jos Sinulla on kysyttävää tai
ideoita.




