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Flexibilitet och individuell 
design gör Er behandlingsenhet
till en aktiv medarbetare.
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Kvalitet bör inte 
vara ett önskemål. 
Kvalitet är en 
självklarhet.
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UnicLine kan även 
levereras med 
konventionell 

variabel fotkontroll.

Den patenterede runda 
fotkontrol (endast Unic Line
5D) kan användas från all
sidor med höger eller
vänsterfoten och frigör Er
från fastlåsta arbets-
positioner. 
Fotkontrollen styr hastighet
och intensitet på utvalt
instrument. Tryck på fotkon-
trollens mellanring aktiverar
sprayval, kraftig mekanisk
chipblås samt vänder 
rotations riktningen på
micro motorn.
Toppen på fotkontrollen
aktiverar OP-lampa eller
signal för assistans.

Full kontrol 
- med foten.

OP-lampa PÅ/AV (tillval) Sprayval  -mekanisk 
chip-blås och 
rotationsriktning

Hastighet-ökning

Aktiveringsring

Hastighet-minskning
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Låt möjligheterna 
vara öppna
- varje dag.
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Överblick
Dispayen som på ett 
enkelt sätt skapar en 
snabb överblick över 
aktuell inställning.

Valfri instrument-
placering

Alla instumenter kan 
placeras på alla platser 

på instrumentbordet.

Tastatur
Tastaturet med hjälp -

funktionerna är placerat på
instrumentbordet 

och styr timerfunktion, 
ljushärdningstider, 

signal för assistenthjälp 
och fontänfunktioner.

Ergonomi
I bryggfunktionen är det
enskilda instrumentet 
individuellt avbalanserat,
och de långa silikon-
slan garna ger ergonomiskt 
riktiga arbetsmöjligheter.

Valgfrihet
UnicLine 5D leveres med 
3 til 6 balanse eller under-
opphengte instrumenter 
individuelt plassert. 
Du kan velge mellom 
25 instrumentvarianter, 
som styres via den 
patenterte fotkontrollen.
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Vi har alla olika ideer och önskningar. 
Flexibilitet handlar blandt annat om anpassning. 
Därför är varje behandlingsenhet individuellt 
framstäld för at passa dina behov.
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De avtagbara 
handtagen 

i aluminium kan 
autoklaveras.

Instrumentlägget 
är lätt avtagbart 

for rengöring.

UnicLine 5D
- enkelbricka.

- dubbelbricka.

Genomspolingssystem 
för instrument
För at säkra tillförseln av 
friskt vatten kan UnicLine
levereras med automatisk 
vattengenomspolning av
instrumenten.

Hygienisk vandurluftning
UnicLine kan levereras 

med hygienisk urluftning
som hindrar algtillväxt.
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Varför kompromissa med material, 
när det idag finns en behandlingsenhet 
i aluminium, en säkerhet 
fär livslång kvalitet.
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UnicLine multimedia 
UnicLine med monitor för

patientvänlig visning
av intraorala bilder, video,

digital röntgen eller
annan form av IT media.

11

Flexibilitet handlar blandt 
annat om anpassning.
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UnicLine 
en elegant, 
funktionell 
och tidlös 
design, med 
omtanke 
om miljön.
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UnicLine 5D 
kan ställas om 
för höger- eller
vänsterhänt
behandling.
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UnicLine lampan ger ett
optimalt behandlingsljus.
Lamphuvudet är placerat 
på en självbalanserad 
fjäderarm som säkrar en 
stabil position.

Ljus med 
inbyggd 
stabilitet.
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Fri placering.

UnicLine Cart
Cart versionen har samma funktioner som UnicLine. 
Behandlingsenheten är uppbyggd i solid aluminiums-
profil med dolda hjul.
Arbetshöjden kan manuellt justeras till valfri höjd, 
sittande eller stående.

Stolsmonterad fontän
Stolsadaptern passar till
UnicLine patientstol, och
ger en svängbar fontän
med sughållare, brickbord
och operationslampa.

UnicLine Cart UnicLine pelare
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UniclIne kan levereras  med
automatisk rens system för
sugslangar som aktiveras

med ett enkelt knapptryck
på sugarmen.  

Därefter desinficeras 
sugslangarna och man 

är klar för en ny patient -
behandling. 

Under behandling kan 
sugslan garna desinfek teras

kontinuerligt.

Patienthygien

UnicLine kan levereras
med regelbara sugmun -
stycken eller hygieniska 

aluminiumstycken. 
UnicLine har 

inbyggda partikelfäller 
som standard. 

Inga filter att rengöra.
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Platskomfort
Platskomfort  Fontänenheten är svängbar och ger
maximal platskomfort för både en och två 
assistenter. Fontänens överdel demonteras enkelt.

Flexibilitet
UnicLine levereras med en flexibel teleskåparm 
med optimal inställning, oavsett om du arbetar 
ensam eller med assistent. Kan även levereras 
med flerfunktions bläster eller LC lampa.
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Joystick
Valfri placering av upp till 
3 individuella fotkontroller 
säkrar optimal patient 
inställing för dig och din 
assistant.

UnicLine patientstol 
leveras som standard 
med klädsel i 9 färger, 
och som tillval med 
supersoft klädsel i 
4 färger.

Armstöd
UnicLine patientstol kan 
mot tillägg levereras med 
ett eller två armstöd, som 
lätt kan tagas av.

Lät rengöring 
UnicLine klädseln 
är lätt at rengöra.

Valfrihet
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Patientkomfort
Kompensation i rygg och sits, 
samt det integrerade arm och 
svankstödet, säkrar att patienten 
sitter eller ligger bekvämt 
under hela 
behandlingen.

Stabil position
Det dubbelledade nackstödet
ger en mångsidig, säker och 
stabil position av patientens
huvud. För barn och vuxen.
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UnicLine Mobile 
- komplett enhet

Fullt utrustad för såväl mobil 
som stationär tandvård.

Instrumentbord med dubbla mikromotorer, 

trefunktionsspruta, scaler och härdljuslampa.

Unitskåpet innehåller sug med amalgamavskiljare, 

kompressor samt separata behållare 

för färsk- och avloppsvatten.

Behöver endast anslutas till 220 V eluttag.
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Unit, operationstol,
röntgen, brickbord och 

operations-
belysning



Mälardalens Dentalservice, Kvicksund tel. 016-480471
Nerikes Dentalservice, Vintrosa tel. 019-296094
PreVeDent Dentalservice, Hägersten tel. 0705-283516
Teknident, Bagarmossen tel. 08-6597809
TS Dental Sales, Vännäs tel. 0935-13111
Uppsala Dental och Allkonsult tel.070-76 82 036
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Svensk Dentalservice:
Blömer Dental, Bromölla tel. 0456-39833
Dentalservice i Sörmland, Nyköping tel. 0155-52009
Dentalservice Syd Ost, Ankarsrum tel. 0490-50901
Kjell Gannby Dental, Hässleholm tel. 0451-32070
Göteborgs Dentalservice, Göteborg tel. 031-813060
Gotlands Dentalservice, Visby tel. 0498-262090

Framtid
Kontakta din lokala leverantör eller tekniker och se de många flexibla möjligheter UnicLine erbjuder.

Heka Dental A/S

Baldershøj 38 

DK-2635 Ishøj, Denmark

Phone +45 4332 0990  

Fax +45 4332 0980

mail@heka-dental.dk 

www.heka-dental.com
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