UnicLine S - made by heka dental

Den rette stemningen
Tenk deg at du sitter alene og ser ut over havet.
Tankene dine flyter av gårde, og du opplever en indre ro
som sprer seg gjennom kroppen din.
Det er nettopp denne stemningen vi har forsøkt å skape.
UnicLine S gir pasienten muligheten til å slappe av, mens
tannlege og assistent arbeider rolig og effektivt.

Rätt stämning
Tänk dig att du sitter för dig själv och blickar ut över havet.
Tankarna vandrar i väg och du upplever ett inre lugn som
sprider sig i kroppen.
Det är precis denna stämning som vi har försökt skapa.
UnicLine S ger patienten möjlighet att koppla av medan tandläkaren
och assistenten arbetar lugnt och effektivt.
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Et funksjonelt, vakkert og enkelt nordisk design.
Målet vårt med UnicLine S har vært å skape et vakkert og funksjonelt
nordisk design i solide materialer som aluminium og glass, som
samtidig gir en behagelig og avslappende ramme for både pasient
og tannlege.
Lyset har også vært en svært viktig del av arbeidet med UnicLine S,
tannlegen og sekretæren kan for eksempel se innstillingen til det aktive
instrumentet i sidesynet og kan derfor holde fokus på pasientens munn
uten å måtte se vekk.
Dette er det vi kaller "ergonomisk belysning".
Asbjørn Helwiig Nielsen, heka dental

Funktionell, vacker och enkel nordisk design.
Vårt mål med UnicLine S har varit att utforma en vacker och funktionell
nordisk design i gedigna material, till exempel aluminium och glas,
som samtidigt skapar en bekväm och avslappnad inramning för både
patient och tandläkare.
Även belysningen har utgjort en oerhört viktig del av vårt arbete med
UnicLine S, till exempel så att tandläkare och assistent kan se det aktiva
instrumentet i ögonvrån och därmed kan behålla uppmärksamheten
på patientens mun utan att behöva vända bort blicken.
Användningen av rätt ljus är det vi kallar för ljusergonomi.
Asbjørn Helwiig Nielsen, heka dental
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Som med alt godt design er målet å kombinere estetikk med
funksjonalitet.
Målet vårt med UnicLine S er å levere et behandlingssenter som på
grunn av sitt innbydende utseende og nøye uttenkte funksjonalitet
vil skape de perfekte omgivelser for et hyggelig tannlegebesøk.
UnicLine S leveres med tre ulike lampeløsninger.

Syftet med all bra formgivning är att förena estetik med funktionalitet.
Vårt mål med UnicLine S är att erbjuda en behandlingsenhet som tack
vare sitt tilltalande yttre och noga genomtänkta funktioner skapar den
perfekta miljön för ett trivsamt besök hos tandläkaren.
UnicLine S inkluderar tre olika lamplösningar.
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UnicLine S sikrer optimal kontakt mellom tannlege og pasient.
Med alle instrumentene for hånden kan tannlegen jobbe effektivt og
kontinuerlig uten å miste kontakten med pasienten. Dette skaper en
rolig arbeidsatmosfære som er betryggende og avslappende for
pasienten.
Med UnicLine S har vi skapt et møbel der enhver detalj har som formål
å skape trygghet og trivsel for pasienten.

UnicLine S garanterar optimal kontakt mellan tandläkare och patient.
Med alla instrument nära till hands kan tandläkaren arbeta effektivt
och oavbrutet utan att förlora kontakten med patienten. Det skapar
en lugn arbetsmiljö som är rogivande och avkopplande för patienten.
Med UnicLine S har vi utformat en möbel som i varje designdetalj
syftar till att få patienten att känna sig trygg och må bra.
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Det hele startet med en visjon, som så ble forvandlet til tusenvis av
strektegninger.
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Deretter fulgte en rekke prototyper før det endelige designet oppfylte
alle våre krav til den ultimate UnicLine S uniten.
Utgangspunktet for et vellykket funksjonelt design er å lytte til
menneskene som skal bruke produktet.
Vi har justert UnicLine S, basert på de tilbakemeldingene vi har fått.
Og så har vi bedt testpersonene våre om å vurdere uniten på nytt.
Dette har vi gjort igjen og igjen, fordi vi vet at det er de små detaljene
som teller.

Det började med en vision som omvandlades till tusentals streckteckningar.

Døren til prototypeverkstedet
hvor UnicLine S er født.
Dörren till prototypverkstad
där UnicLine S skapades.

Därpå följde åtskilliga prototyper innan den slutgiltiga designen
uppfyllde alla de krav vi hade på den ultimata UnicLine S-behandlingsenheten.
Utgångspunkten för att kunna skapa en lyckad, funktionell design är
att lyssna till de människor som ska använda produkten.
Vi har modifierat UnicLine S’ design utifrån den respons vi fått från dem.
Därefter har vi bett våra testare att utvärdera behandlingsenheten igen.
Vi har varit igenom denna process många gånger eftersom vi vet att
det är de små detaljerna som räknas.
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Vi kjenner alle til situasjonen der vi ønsker å holde øynene våre på
pasientens munn, men der vi ofte blir nødt til å se bort for å sjekke
instrumentinnstillinger under behandlingen - for eksempel enkel
informasjon som instrumentspray.
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Vi har løst denne utfordringen ved å prosjektere denne informasjonen
ned på pasientens serviett, slik at tannlege og assistent kan se
innstillingene for det aktive instrumentet i sidesynet og holde fokus på
pasientens munn uten å måtte ta blikket bort. Dette er det vi kaller
‘lysergonomi’, fordi vi unngår å anstrenge øynene ved stadig å måtte
endre fokus og lysintensitet.

Vi känner alla igen oss i situationen då vi vill behålla blicken på
patientens mun men ofta tvingas titta bort för att kontrollera
instrumentinställningarna under behandlingen - till exempel enkel
information om instrumentspray.

Patentbeskyttet
Patent anmäld

Vi har löst denna dagliga utmaning genom att låta UnicLine S projicera
instrument-informationen på patientservetten, så att tandläkaren och
assistenten kan se inställningarna för det aktiva instrumentet i ögonvrån
och behålla fokus på patientens mun utan att behöva vända sig om.
Det här kallar vi för ljusergonomi eftersom vi då undviker att anstränga
ögonen genom ständigt byte av fokus och ljusstyrka.
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Berøringstastene er skjult under glasset på instrumentbordet og kun
de aktuelle knappene er synlige, avhengig av de funksjoner som er
i bruk. Dette skaper et strømlinjeformet uttrykk, og man unngår å
anstrenge øynene.
Med overflate av herdet glass har vi skapt den mest mulig hygieniske
overflate, og display og berøringstaster kan deaktiveres under
rengjøring.

Displayen och touchknapparna är placerade under försörjningsbordets
glas och är bara visuellt aktiva om de behövs för den aktuella
funktionen - detta skapar ett strömlinjeformat utseende och vi behöver
inte anstränga ögonen.
Med en yta av härdat glas har vi skapat en så hygienisk yta som möjligt
och displayen/touchknapparna kan inaktiveras vid rengöring.
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Søren Høst er her i ferd med å ferdigstille en UnicLine 5D, som har
blitt spesielt designet for tannlege Paul Jones, for en automatisk
elektronisk test som vil utsette uniten for belastninger tilsvarende en
standard arbeidsdag på klinikken.
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Søren utfører så en sikkerhetstest, en ekstra automatisk elektronisk test
i henhold til internasjonale standarder, en mekanisk test/innstilling og
til slutt en visuell kontroll av hele produktet.
Hvis alt er i orden, signerer Søren testrapporten, og uniten er så klar
for pakking og utsendelse.

Søren Høst håller här på att färdigställa en UnicLine 5D, som utformats
speciellt för tandläkaren Paul Jones, för en automatisk elektronisk test
som ska utsätta all utrustning för villkor som liknar dem under en
vanlig arbetsdag på mottagningen.
Søren utför sedan en säkerhetstest, en extra automatisk elektronisk
test enligt internationella standarder, en mekanisk test/inställning och
slutligen en visuell kontroll av hela produkten.

En av fem produktionsområden vid
heka dental.
Ett av fem produksjonsområder i
Heka Dental.

Om allting är som det ska godkänner Søren utrustningen som sedan
är klar att paketeras och skickas i väg.
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Armen på UnicLine S skjuler kabler, vann- og luftledninger bak den
lett industrialiserte- og slitesterke overflaten av anodisert aluminium.
De store leddene beveger seg med millimeter-presisjon i alle retninger,
til tross for de ulike belastningene fra instrumentbord, monitor, røntgen
og operasjonsbelysning.
Resultatet er en arm med optimal balanse.

I UnicLine S´ arm döljs kablar liksom ledningar för vatten och luft
under den ljusa och lätta men tåliga ytan av anodiserat aluminium.
De stora lederna rör sig med precision i alla riktningar trots de olika
påfrestningar som de utsätts för av försörjningsbordet, monitorn,
röntgenenheten och belysningen.
Resultatet är en arm med optimal balans.
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På UnicLine S har vi bevisst gjemt bort alt som ikke trenger å være
synlig.
Behandlingsbordet er effektivt minimalistisk uten overflødige
dippedutter.
Dette gjør UnicLine S til et møbel, og ikke bare en behandlingsunit.
Behandlingsbordets slanke og smale utforming er en forutsetning
for å oppnå optimale ergonomiske arbeidsstillinger rundt pasienten.
UnicLine S - rett og slett enkelt!
.

På UnicLine S har vi med avsikt gömt undan allt som inte behöver
vara synligt.
Försörjningsbordet är effektivt och minimalistiskt utan överflödiga
tekniska attiraljer eller onödiga prylar.
Det ger en känsla av att UnicLine S är en möbel snarare än bara en
apparat.
Försörjningsbordets eleganta och återhållsamma design är en
förutsättning för att kunna åstadkomma optimala, ergonomiska
arbetsställningar runt patienten.
UnicLine S - oerhört enkelt.

21

22

Fleksibilitet skaper trivsel på jobben.
Derfor har vi sørget for at UnicLine S kan tilpasse seg sine varierte
og komplekse arbeidsoppgaver på en enkel måte.
Assistentpanelet er utformet med en teleskoparm som kan justeres
fra to- til firehendt behandling eller fra høyre- til venstrehendt
tannlege i løpet av sekunder.

Flexibilitet ger tillfredsställelse i arbetet.
Det är därför vi har sett till att UnicLine S kan anpassas efter sina
skiftande och komplexa uppgifter - smidigt och enkelt.
Assistentarmen är utformad med en teleskoparm som på några
sekunder kan ställas om från två- till fyrhändig behandling eller
från höger- till vänsterhänt tandläkare.
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Instrumentpiskene er perfekt balansert og tilpasset hvert instrument,
og de lange silikonslangene sikrer ergonomisk riktige arbeidsstillinger.
UnicLine S instrumenter er balansert slik at hånden ikke trenger å
bære instrumentets vekt eller påvirkes av ytre krefter når du utfører
presisjonsarbeid.
Balanserte instrumenter reduserer belastning og styrker arbeidets
presisjon.
UnicLine S og enkelte av delene er designbeskyttet, og noen av delene
er patentbeskyttet.

På den fjäderbelastade modellen är varje instrument perfekt balanserat
och de extralånga silikonslangarna garanterar ergonomiskt korrekta
arbetsställningar.
UnicLine S-instrumenten är avbalanserade så att handen inte behöver
bära instrumentets vikt eller utsättas för yttre påfrestningar när du utför
ditt precisionsarbete.
Avbalanserade instrument motverkar trötthet och ökar arbetsprecisionen.
UnicLine S och vissa av dess delar är mönsterskyddade medan andra
UnicLine S-delar är patentskyddade.
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Det er de små detaljene som definerer et godt eller dårlig design,
og vi har viet stor oppmerksomhet til hver eneste detalj på UnicLine S,
fordi vi vet at kundene våre skal ha glede av dette i mange år.
Ett eksempel er behandlingsbordet og konsolltoppen, som er CNCbehandlet i et enkelt aluminiumstykke hvor vi så har festet en glassplate, slik at overflaten blir så hygienisk som mulig. Vi har også skjult
displayet og berøringstastene under denne glassplaten. Dette er dyrere,
og også vanskeligere, men vi mener det er helt nødvendig for å sikre
den totale opplevelsen.
Noen tror kanskje at det er bortkastet tid å bruke ressurser på slike
detaljer. Andre er glade for at vi strekker oss såpass langt for å oppnå
perfeksjon.
Det är de riktigt små detaljerna som avgör om en design är bra eller
dålig, och vi har ägnat stor omsorg åt varje enskild detalj hos UnicLine S
eftersom vi tycker att våra kunder bör få glädje av produkten under
många år framöver.
Ett exempel är försörjningsbordet och konsoltoppen, som är CNCbearbetade i en enda aluminiumplåt på vilken vi monterat en glasskiva
– för att skapa en så hygienisk yta som möjligt. Vi har även gömt
displayen och touchknapparna under den här glasskivan. Det är dyrare.
Det är också mer komplicerat, men vi är övertygade om att det är helt
nödvändigt för den totala kvalitetsnivåns skull.
En del kanske tycker att det är slöseri med tid att lägga resurser på
sådana detaljer. Andra är mycket glada över att vi bemödar oss så
mycket om att uppnå perfektion.
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Jimmy, Brian Leif og Dario (Henrik og Hans var opptatt med å pakke
utstyr for utsendelse og hadde ikke tid til å bli med på bildet) håndterer
mer enn 6000 varenummer hver dag - og vi sørger alltid for at våre
nye produkter og nyskapende Instrumenter er bakoverkompatible med
alle unitene vi har produsert i løpet av de siste 35 årene.

Dermed kan du være sikker på at du alltid vil kunne oppgradere eller
utvide UnicLine S - fordi vi vil fortsette å sikre at produktene våre
skaper verdier for dere i mange år framover.

Jimmy, Brian Leif och Dario (Henrik och Hans höll på att paketera
utrustning för leverans och hade inte tid att bli fotograferade) tar hand
om över 6 000 produktdelar varje dag - och vi säkerställer alltid att
våra nya produkter och innovativa instrument är bakåtkompatibla med
alla behandlingspaket som vi har framställt under de senaste 35 åren.
Det är din garanti för att du alltid kan uppgradera eller bygga ut din
UnicLine S - vi kommer nämligen att fortsätta att se till att våra
produkter skapar värde för dig under många år framöver.

1

1] UnicLine S leveres med en fleksibel assistent-teleskoparm som
kan justeres til optimal arbeidsstilling, enten man arbeider med eller
uten assistent.
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2] Tilgjengelig med åpne eller lukkede holdere.
3] Kan også leveres med en 3-veis sprøyte eller LED-herdelampe.
4] Sugefiltrene er enkle å rengjøre.

2

3

4

1] UnicLine S är försedd med en flexibel, teleskopisk assistentarm
som kan ställas in för optimal arbetsställning, oavsett om du arbetar
med eller utan assistent.
2] Finns med öppna eller stängda hållare.
3] Kan även fås med en 3:1-spruta eller LED-härdningsljus.
4] Sugfiltren är enkla att rengöra.
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1]

2]
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3]

4]
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1] For å sikre et enkelt og strømlinjeformet 6] For å sikre forsyning av friskt vann
design er alle filtre, rensevæsker og
kan UnicLine S leveres med et automatisk
vannflasker gjemt bort bak en dør på
vannrensesystem for instrumentene.
assistentsiden.
7] UnicLine S kan leveres med et unikt
2] Instrumentbordets glassoverflate er lett automatisk sugerensesystem, som
aktiveres ved et enkelt trykk.
å tørke av og er svært hygienisk.
Sugesystemet vil da desinfiseres, og en
3] Fonteneskålen kanenkelt taes av.
ny behandlingsrunde kan begynne.
4] Instrumentunderlaget fjernes enkelt for Under behandlingen kan sugesystemet
desinfiseres kontinuerlig.
rengjøring.

5] De lett avtagbare aluminiumshåndtakene
kan autoklaveres.
1] För att skapa en enkel och strömlinjeformad design har vi sett till att alla filter,
rengöringsvätskor och vattenflaskor kan
ställas undan bakom assistentdörren.
5]

6] För att säkerställa försörjning av färskt
vatten kan UnicLine S-enheten fås med
ett automatiskt vattensköljningssystem
för instrumenten.

7] UnicLine S kan fås med det unika, automatiska systemet för sugrengöring, som
aktiveras med en enkel knapptryckning.
3] Spottkoppens övre del är enkel att ta av.
På så sätt blir sugsystemet desinficerat
4] Instrumentstödet går lätt att plocka bort och behandlingen av nästa patient kan
påbörjas.
för rengöring.
Sugsystemet kan även desinficeras
5] De enkelt avtagbara aluminiumkontinuerligt under behandlingen av en
handtagen kan autoklaveras.
patient.

2] Försörjningsbordets glas är lätt att torka
av och utgör en oerhört hygienisk yta.
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Den unike patenterte runde fotpedalen kan aktiveres fra alle retninger
med enten høyre eller venstre fot, slik at arbeidsstillingen din blir så
fleksibel som mulig.
Fotpedalen regulerer hastigheten og intensiteten for det valgte
instrumentet, aktiverer sprayforvalg, chip blow og omdreiningsretning.
UnicLine S kan også leveres med en konvensjonell, variabel fotpedal.
Alle fotpedaler kan leveres som trådløse.

Den unika, patenterade, runda fotkontrollen kan aktiveras från
alla håll med antingen höger eller vänster fot, så att du slipper låsta
arbetsställningar.
Fotkontrollen reglerar hastighet och intensitet för det valda instrumentet.
UnicLine S kan också fås med en konventionell, variabel fotkontroll.
Samtliga fotkontroller finns även som trådlösa.
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En avslappet pasient skaper ideelle arbeidsforhold for tannlegen.
Av denne grunn har vi laget en behandlingsunit som er behagelig
for både pasient og tannlege. Den er en drøm å sitte i, samtidig
som tannlegen har ideelle arbeidsforhold, uansett om han/hun
arbeider stående eller sittende.
Opplevelsen i pasientstolen, materialvalgene og fargene forsterker
UnicLine S sitt stilrene design.
Samtidig har vi hatt fokus på stolens funksjonalitet og særlig at
den skal være lett å justere med en fotpedal eller det elektroniske
kontrollpanelet på instrumentbordet.

En avslappnad patient ger idealiska arbetsförhållanden för tandläkaren.
Det är därför vi har tagit fram en behandlingsenhet som är bekväm för
både patient och tandläkare. Patienten sitter oerhört bekvämt medan
tandläkaren får bästa möjliga arbetsförhållanden, både vid stående
och sittande arbete.
Känslan hos patientstolen liksom material- och färgvalet harmonierar
ytterst väl med UnicLine S´ klara, rena linjer och enkla design.
Samtidigt har vi behållit fokus på att stolen ska vara funktionell
och framför allt lätt att ställa in med hjälp av fotpedalen eller den
elektroniska kontrollpanelen på försörjningsbordet.
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1]

1] Komfort for pasienten. Ryggen og setets kompenserende
bevegelser samt den integrerte albuestøtten sørger for at pasienten
sitter behagelig under hele behandlingen.
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2] Den dobeltartikulerende nakkestøtten gjør pasientens hodestilling
mer komfortabel og er egnet for både voksne og barn.
3] Lett å rengjøre. Trekket på UnicLine S er enkelt å ta av for rengjøring.
4] Pasientstolen kan leveres med ett eller to armlener.
5] Joystick. Individuell plassering av opptil tre joysticker gir tannlege
og assistent optimal bevegelsesfrihet.

1] Patientkomfort. Ryggstödets och sitsens kompenserande rörelser
liksom det integrerade armbågsstödet gör att patienten sitter bekvämt
under hela behandlingen.
2] Det dubbelledade nackstödet förbättrar patientens sittställning och
lämpar sig för både barn och vuxna.
2]

3]

4]

5]

3] Lätt att rengöra. Klädseln hos UnicLine S är enkel att ta av för
rengöring.
4] UnicLine S-patientstolen kan fås med ett eller två armstöd.
5] Joystick. Individuell placering av upp till tre joystickar gör det möjligt
för tandläkaren och assistenten att behålla en idealisk arbetsställning.
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Spesifikasjoner
UnicLine S:
• Instrumentbord med balanserte
instrumentpisker



a

a




Instrumenter:
• Multiflex turbinslange
• Bien Air mikromotor
- 40 000 rpm
• Bien Air MX2 børsteløs mikromotor, inkl. Digipad kontrollpad
• Bien Air MCX børsteløs mikromotor
• NSK mikromotor
• UNIC 3-funksjonssprøyte
• Luzzani 3-funksjonssprøyte
• Luzzani 6-funksjonssprøyte
• Luzzani 7-funksjonssprøyte
med lys
• Suprasson ultralydscaler
• EMS No Pain ultralydscaler
med lys
• UNIC herdelampemodul
• Intra-oralt kameramodul, Sopro
695 eller 717 uten programvare
• Monitor inkl. lampeadapter,
(s-vhs-, pal- og normal tilkobling, HDMI)
• Enkelt brett
• Dobbelbrett
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Fotpedal:
• Standard patentert fotpedal
• Variabel fotpedal

5
5
UnicLine S og noen av dens
enkelte deler er designbeskyttet,
og enkelte delere er patentbeskyttet.





UnicLine S och några av dess
delar är designskyddade, några
UnicLine S delar er patentskyddad.

Operasjonslamper
• UnicLine S Alya operasjonslampe
u/sensor, 50 000 lux,
5000 Kelvin
• UnicLine S Alya operasjonslampe
m/sensor, 50 000 lux,
5000 Kelvin
Spyttefontene:
• Selektivsug på teleskoparm*
• Selektivsug montert på pasientstol
• Automatisk sugeslangerens
• UNIC 3-funksjonssprøyte montert
på teleskoparm
• Luzzani 3-funksjonssprøyte
montert på teleskoparm
• Luzzani 6-funksjonssprøyte
montert på teleskoparm
• UNIC herdelampemodul:
på teleskoparm (m/knapp)

UnicLine S pasientstol:
• To elektriske spindelmotorer
• Maksimal pasientvekt 240 kg
• Normal belastning opptil 140 kg
• Dobbeltartikulerende nakkestøtte
• Ekstra fotjoystick
• Pasientstol med fire programmer
eller tre programmer + siste
posisjon (programmeres valgfritt)
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Armlene:
• Høyre
• Venstre
Trekk:
• Mykt trekk
• Supermykt trekk

• Vannvarmer for glass
• Vannvarmer for glass og
instrumentbord
• Hurtigkopling for sug
• Hurtigkopling for vann og luft
• Du
̈rr fonteneventil for våtsug
• Du
̈rr amalgamseparator
• Metasys amalgamseparator
• Du
̈rr separasjonsautomatikk
• Metasys separasjonsautomatikk
• Røntgenadapter for montering
av røntgen på uniten

Vannbehandling:
• 220 V kontakt montert på uniten
• Vannflaskesystem for renset
vanntilførsel
• Automatisk vannrensesystem for
instrumenter
• Sterilvannsanlegg for montering
på instrumentbordet
• Vannforsyning med luftgap
DVGW
• Integrert vanndesinfisering med
autodosering (reduksjon av
mikroorganisme)

Farger:
223
Soft/
SuperSoft

222
Soft/
SuperSoft

221
Soft/
SuperSoft

125
Soft/
SuperSoft

815
Soft/
SuperSoft

184
Soft/
SuperSoft

328
Soft/
SuperSoft

215
Soft/
SuperSoft

327
Soft/
SuperSoft

180
Soft/
SuperSoft

478
Soft/
SuperSoft

317
Soft/
SuperSoft

1114
SuperSoft

1115
SuperSoft

Vattenbehandling:
• Vattenförsörjning med luftgap
• Integrerad vattendesinficering
UnicLine S:
• Över patientförsörjningssystemet med autodosering (reducering
av mikroorganismer)
•
Flasksystem
Fotkontroll:
•
Automatiskt vattensköljnings• Standardmässig fotkontroll
system
för instrument
• Variabel fotkontroll
• System för sterilt vatten, för
montering på brickadapter
Instrument:
• Turbinmodul Multiflex, fiberoptik
Spottkopp:
• Fiberoptisk motormodul: inkl.
• Selektiv sugning (2 slangar) på
Bien Air-mikromotor
teleskoparm
- 40 000 v/min
•
Selektiv sugning (2 slangar)
• Fiberoptisk motormodul: inkl.
monterad
på patientstol
Bien Air MX2 borstlös mikro•
Automatisk
sugsystemsrenare
motor, inkl. Digipad styrkontroll
•
3-funktions
3:1 monterad på
• Fiberoptisk motormodul: inkl.
teleskoparm:
modell UNIC
Bien Air MCX borstlös mikro•
3-funktions
3:1
monterad på
motor
teleskoparm:
modell
Luzzani
• Fiberoptisk motormodul: inkl.
•
6-funktions
6:1
monterad
på
NSK Ti-Max mikromotor
teleskoparm:
modell
Luzzani
- 40 000 v/min
• 3:1-modul: UNIC 3-funktions• Härdningsljusmodul: UNIC
spruta
monterad på teleskoparm
• 3:1-modul: Luzzani 3-funktions(med knapp)
spruta
• 6:1-modul: Luzzani 6-funktions- • Vattenvärmare för glas
• Vattenvärmare för glas och
spruta
försörjningsbord
• 7:1-modul: Luzzani 7-funktionsspruta med ljus
• Snabbkoppling för sug
• Ultraljudsscalermodul: Suprasson • Snabbkoppling för vatten och
• Ultraljudsscalermodul:
luft
EMS No Pain
• Automatisk avskiljning: modell
• Härdningsljusmodul: UNIC
Metasys
• Intraoral kameramodul,
•
Amalgamavskiljare inkl.
Sopro 695 och Sopro 717 exkl.
automatisk
avskiljning: modell
programvara
Dürr
• Monitor inkl. lampadapter,
• Amalgamavskiljare inkl.
(S-VHS, PAL och normal
automatisk avskiljning: modell
anslutning, HDMI)
Metasys
• Enkelbricka
• Dubbelbricka
• Spottkoppsventil komplett:
modell Dürr

Specifikationer
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• Röntgenadapter för montering
av röntgen på enheten
• 220-voltskontakt monterad på
enheten

• UnicLine S Alya operationslampa
50 000 lux, 5 000 kelvin
• UnicLine S operationslampa
50 000 lux, 5 000 kelvin med
sensor

UnicLine S patientstol:
• 2 elmotorer
• Maximal personvikt 240 kg
• Körvikt 140 kg
• Nackstöd med dubbelinställning
• Extra fotjoystick
• Patientstol med fyra program
• Patientstol med tre program
+ senaste position
Armstöd:
• Höger
• Vänster
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Klädsel:
• Soft Polster
• SuperSoft Polster

Färger:
223
Soft/
SuperSoft

222
Soft/
SuperSoft

221
Soft/
SuperSoft

125
Soft/
SuperSoft

815
Soft/
SuperSoft

184
Soft/
SuperSoft

328
Soft/
SuperSoft

215
Soft/
SuperSoft

327
Soft/
SuperSoft

180
Soft/
SuperSoft

478
Soft/
SuperSoft

317
Soft/
SuperSoft

1114
SuperSoft

1115
SuperSoft

Heka Dental A/S har levert uniter til tannleger over hele verden siden
1965, og er nå en ledende leverandør av slike i Skandinavia.
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Heka Dental A/S
Baldershøj 38
DK-2635 Ishøj, Danmark
Telefon +45 43 32 09 90
Fax +45 43 32 09 80
mail@heka-dental.dk
www.heka-dental.com

Vi er en familiedrevet bedrift med all produksjon, utvikling og
administrasjon sentralisert i Danmark. Alle våre virksomhetsfaser er
ISO-sertifisert, noe som sikrer høy kvalitet på alle områder.
For å sikre at enhver tannlege får best mulig veiledning og informasjon,
utføres levering, installasjon og service av et omfattende og grundig
opplært nettverk av depoter.
Du er alltid velkommen til å besøke oss eller kontakte oss med spørsmål
eller ideer.

Heka Dental A/S har levererat behandlingsenheter till tandläkare
över hela världen sedan 1965 och är nu en ledande leverantör av
behandlingsenheter i Skandinavien.
Det är ett familjedrivet företag med all sin tillverkning, utveckling
och administration koncentrerad till Danmark. Alla delar av driften är
ISO-certifierade, vilket garanterar hög kvalitet på alla områden.
Med forbehold om tekniske
endringer og fargeendringer.
Dokumentet er ikke bindende.

Leverans, installation och service sköts av ett omfattande nätverk av
välutbildade agenter som säkerställer att varje tandläkare får bästa
möjliga vägledning och information.

Med reservation för tekniska
och färgmässiga ändringar.
Dokumenten är inte kontraktsbindande.

Du är alltid välkommen att besöka oss eller kontakta oss för frågor
eller idéer.
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