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Õige meeleolu

Kujutlege, et istute üksi ja vaatate taevasse. Teie mõtted 
hajuvad ning tunnete kogu kehas levivat sisemist rahu.

Just seda tunnet me tahamegi luua.

UnicLine S pakub patsiendile optimaalset võimalust 
lõõgastumiseks, sellel ajal kui hambaarst ja tema abiline 

rahulikult ning tõhusalt oma tööd teevad.

UnicLine S-i disaini peamiseks inspiratsiooniks on olnud VALGUS.

Meie eesmärk oli luua UnicLine S-ile kaunis ja funktsionaalne 
disain, mis vastab oma puhaste joonte ning lihtsuses peituva 

ilu rõhutamisega nüüdisaegsele Taani disainile.



4 5Funktsionaalse, kauni ja lihtsa Põhjamaade disainiga 

UnicLine S on esimene hambaraviseade, mille 

elegantsesse ning hügieenilisse karastatud klaasist 

pinda on integreeritud LED-puuteekraanid. Kauni 

ja puhta põhjamaise disainiga tugev alumiinium-

konstruktsioon loob nii hambaarstile kui patsiendile 

meeldiva ning lõõgastava töökeskkonna. Valgustus oli 

väga oluline element, kui UnicLine S-i välja töötasime. 

Hambaarst ja tema abiline näevad silmanurgast 

kasutatava instrumendi seadistust ning saavad seega 

patsiendi suule keskenduda ilma, et peaksid ringi 

vaatama. 

Õige valguse kasutamist nimetame valgustusergo- 

noomikaks.

Tere tulemast meie uude hambaravikeskusesse 

UnicLine S

Asbjørn Helwiig Nielsen, tegevjuht



76 Tänapäeval rõhutatakse ergonoomikat, vastupidavust 

ja disaini.

Märkame aga palju suuremat keskendumist sisekujun-

dusele, heaolule ja tunnetele.

Konsool on välimuselt väga puhas. Selle lihtsat, 

 selgepiirilist kuju toetab anodeeritud alumiinium-

plekile paigaldatud klaaspind.

Selle funktsiooniga UnicLine S on esimene hambara-

viseade, mis suudab ümbrusega kohaneda, kuna 

värve on võimalik programmerida selliselt, et need 

vastaksid kliiniku disainile.



98 Valgustusergonoomika

UnicLine S-i disainis soovisime kombineerida ilusat 

praktilisusega. Ühtlasi lisasime „seadmete maailmas“ 

täiesti uue ja ainulaadse elemendi - klaasi.

Nii konsooli kui instrumendikandiku pind on 

 karastatud klaasist. Disaini mõttes annab klaas suure 

eelise, kuna võimaldab nii konsooli kui süljekaussi 

integreerida ekraane ja värvilisi LED-tulesid.

Ljusergonomi



1110 UnicLine S - kõige hügieenilisema pinnaga

Displei ja puutetundlikud klahvid asuvad instrumendi-

mooduli ja konsooli klaasi all ning on nähtavad vaid 

siis, kui neid on antud olukorras vaja - see loob 

voolujoonelise välimuse ning ei kurna silmi.

Karastatud klaasiga oleme loonud hambaravise adme 

kõige hügieenilisema pinna ja puhastamise hõlbus-

tamiseks saab välja lülitada displei puutetundlikke 

klahve.

Tänu integreeritud displeidele on patsiendi vahetumisel 

ühtlasi vaja puhastada vähem pindu.



1312 Oleme kõik tuttavad olukorraga, kus soovime hoida 

oma pilku patsiendi suul, ent oleme sunnitud ravi ajal 

kontrollima hoopis instrumendi seadeid, näiteks lihtsat 

teavet instrumendi õhu ja vee kohta.

Valgustusergonoomika töötab kahe LED-i abil, mis 

näitavad instrumendi kombinatsiooni patsiendi 

 ülakehale/salvrätile. Mõte seisneb selles, et ham-

baarst jälgib silmanurgast salvrätile näidatavaid 

värve  veendumaks, et instrumendi kombinatsioon on 

 soovitud viisil seadistatud.

Sellisel viisil ei pea hambaarst oma pead pöörama 

ja saate keskenduda patsiendi suule. UnicLine S-i 

valgustusergonoomikat kasutav hambaarst saab 

märkimisväärselt vähendada kaela liigutusi ja silmade 

pingutamist.



1514 UnicLine S – ehedalt lihtne

Instrumendimoodul on mõistagi hambaarsti peamine 

töövahend.

Instrumendimooduli voolujooneline ja kitsas disain 

loob eeldused optimaalsete ergonoomiliste tööasen-

dite saavutamisele kõikjal patsiendi ümber ilma, et 

peaksite küünarliigest ja õlgu liigselt tõstma.

UnicLine S-i instrumendimoodul on saadaval kahe 

versioonina – üks viiele instrumendile ja üks kuuele 

instrumendile.



1716 Tasakaalustatud instrumendid on ergonoomiliselt 

õiges asendis töötamise ajal kõige tähtsam. Kõik 

instrumendid on eraldi tasakaalustatud vedru abil, 

neutraliseerides patsiendi suus instrumendi kaalu  

ilma tahapoole tõmbamata.

Sellisel viisil aitab UnicLine S instrumendi raskust 

kanda ilma liikumisvabadust piiramata. Selle 

tulemusel saate töötada väga täpselt, pingutades 

võimalikult vähe oma rannet ja küünarliigest.

UnicLine S-i ja mõnede selle osade disain on kaitstud; 

mõned UnicLine S-i osad on patenteeritud.



1918 Instrumendid

Oleme teinud mitmeid aastaid koostööd tunnustatud 

tootjatega, mille seas on näiteks Bien Air, EMS, W&H, 

Acteon (Satelec), Mectron ja Luzzani.

UnicLine S-i saab varustada paljude erinevate instru-

mentidega. Veendume alati, et meie uued versioonid 

ja uuenduslikud instrumendid on tagasiulatuvalt 

ühilduvad kõigi hambaraviseadmetega, mida viimase 

35 aasta jooksul tootnud oleme.

Sellega garanteerime, et saate alati oma UnicLine S-i 

uuendada või laiendada, kuna tagame ka tulevikus, 

et meie tooted loovad teie jaoks veel palju aastaid 

lisaväärtust.



2120 UnicLine S-i seadmete toel on mitmeid ergonoomilisi 

eeliseid.

Paindlik asend

Instrumentide töömoodulit saab täielikult igas suunas 

liigutada, st et saate ise otsustada, kuidas töömoodulit 

seadistada.

Kiire ja sujuv liikumine

Kõigil instrumentide mooduli liikuvatel liigenditel 

on mitu nõellaagrit. See tähendab, et instrumentide 

mooduli liigutamine on väga sujuv ja lihtne. Lisaks on 

UnicLine S-i nõellaagrid erineva suurusega ja liigendid 

liiguvad igas suunas vaatamata pingele, mida neile 

avaldavad töömoodul, monitor ning röntgenseade.



2322 UnicLine S on saadaval erinevate süljekausi 

variantidega:

•  integreeritud süljekauss, millel on hõlpsalt eemaldatav 

ja lihtsat puhastamist võimaldab klaasist süljekauss

•  pööratav süljekauss, mis võimaldab patsiendil ravi ajal 

mugavalt oma suud loputada.

See versioon on saadaval ka hõlpsalt eemaldatava 

süljekausiga, mis muudab puhastamise lihtsamaks

•  ilma süljekausita konsool on varustatud alumiinium-

kandikuga.

UnicLine S on saadaval valgustatud süljekausiga, mida 

saab kohandada kliiniku värvivaliku/polstri värvusega.

Ühe variandina saab UnicLine S-i varustada instrumen-

tide automaatse veeloputamisega, mis tagab selle, et 

veesüsteem, voolikud ja instrumendid on loputatud, 

puhastatud ning patsiendi jaoks valmis.



2524 UnicLine S on ka abilise jaoks ergonoomilisem.

Seetõttu oleme taganud, et UnicLine S suudab kohaneda 

erinevate ja keeruliste ülesannetega hõlpsalt ja sujuvalt.

Abilise töömoodul on disainitud teleskoopvarrega, mida 

saab vaid sekunditega reguleerida kahekäelise nelja- 

käelise ravi jaoks või parema- või vasakukäelise 

hambaarsti jaoks. Selle paindlikkusega tagatakse, et 

imurit saab alati abilise jaoks optimaalselt paigutada 

ilma, et ta peaks imuri võtmiseks pöörama enda 

ülakeha.

Teleskoopvart saab paigaldada konsoolile või patsiendi-

tooli külge.

UnicLine S-i abilise töömoodulit saab komplekteerida nt 

kaamera, pustli ja/või valguslambiga.



2726 Imurisüsteem

UnicLine S on varustatud kahe imurivoolikuga (suur, 

väike) ja kahe selektiivklapiga. Valikuliselt saab 

paigaldada veel ühe imurivooliku.

UnicLine S-i pakutakse plastikust reguleeritavate või 

hügieeniliste alumiiniumist imuriotstega. Imuri hoidikuid 

on saadaval avatute või suletutena.

Lisaks on UnicLine S saadaval automaatse imusüsteemi 

puhastusega. Süsteemi saab käivitada ühe nupuvaju-

tusega ja peagi olete uue patsiendi jaoks valmis.

Ravi ajal saab imuvooliku süsteemi loputada puhta 

veega.



2928 UnicLine S-i veesüsteemi saab vastavalt vajadustele 

reguleerida.

Lisaks üld veevarustusele  saab UnicLine S-i varustada 

destvee süsteemiga.

Destveesüsteem on saadaval välise kaheliitrise pudelina 

või sisemise üheliitrise pudelina, mis on paigaldatud 

küljemoodulisse.

Kui on vaja vett puhastada, on saadaval erinevad 

süsteemid aktiivseks veepuhastamiseks.



3130 Oleme UnicLine S-il kõik tehnilised osad ära peitnud,   

et võimaldada abilisel ligi pääseda eraldi, süljekausi 

kraanidele ja imuvooliku puhastussüsteemi vedelikele 

ilma, et ta peaks muretsema hambaraviseadme 

elektroonika või elektritoitega kokku puutumise pärast.

1]  Lihtsa ja voolujoonelise disaini tagamiseks on kõik 

filtrid, puhastusvedelikud ja veepudel paigaldatud 

seadme moodulisse.

2]  Instrumentide konsooli pealset klaasist pinda on 

lihtne puhastada ning see on väga hügieeniline.

3]  Süljekaussi saab puhastamise jaoks hõlpsalt   

eemaldada.

4]  Instrumentide alust ja alumiiniumist käepidemeid 

saab puhastamise jaoks hõlpsalt eemaldada.

4]
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3332 Lõõgastunud patsient loob hambaarsti jaoks täiuslikud 

töötingimused.

Seetõttu oleme loonud ravitooli, mis on mugav nii 

patsiendile kui arstile.

Hambaarstile on tagatud täiuslikud töötingimused nii 

istudes kui ka seistes töötades. Õhuke ja kitsas 

seljatugi võimaldab ravi ajal patsiendile ligi pääseda.

Patsiendi tooli pind ja materjalide ning värvuste valik 

täiendavad UnicLine S-i puhtaid selgeid jooni ja lihtsat 

disaini.

Samal ajal keskendume tooli funktsionaalsusele ja eriti 

sellele, et tooli oleks jalapedaali või instrumentide 

moodulil oleva puutetundliku juhtpaneeli abil lihtne 

reguleerida.

Comfort Shape Comfort Memory



3534 1]  Patsiendi tool horisontaalses asendis. Kuni kolme 

 jalapedaali individuaalne paigutus võimaldab 

 hambaarstil ja abilisel täiuslikku tööasendit säilitada.

2] Tooli ohutuslüliti on ehitatud alumisse plaati.

3]  Topeltliigendusega peatugi parandab patsiendi  

asendit ja sobib nii täiskasvanutele kui lastele.  

Peatugi on saadaval ka avaga.

4]  Hõlpsalt puhastatav. UnicLine S-i polsterdus on 

puhastamise huvides hõlpsalt eemaldatav.

5]  UnicLine S-i patsiendi tool on saadaval nii ühe kui 

kahe käetoega.

6]  Jalapedaali hoidja hoiab põrandapinna puhastamise 

ajal vabana.

7]  Väljatõmmatav jalatugi tagab igas suuruses patsien-

tide mugavuse.

2]

1]

6]

7]
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36 37

Ergonoomiline imuri 

teleskooptoru.

Mitmevärvilised LED-tuled, mida saab 

kohandada polstri/praksise värvidega.

Karastatud klaasist 

hügieenilised pinnad

Mugav patsienditool

Konsool/alumiiniumist 
instrumendimoodul

Ergonoomiline ümar jalapedaal

Integreeritud ekraan

Individuaalselt tasakaalustatud 
instrumendid (vedrutugi) 



3938 Multimeedia

UnicLine S on saadaval erinevate suusiseste 

kaameratega, mida saab ühendada kliiniku 

lauaarvutiga ja kujutist saab näidata seadmele 

paigaldatud 22’’ monitoril.

Selle asemel on võimalik paigaldada instrumendi-

moodulile ka iPadi/tahvelarvuti hoidik.



4140 UnicLine S on erakordselt ökonoomne. Üldist säästlikkust 

ja ka müügihinda ennast on mõjutanud mitmed tegurid.

•  Kvaliteet ja töökindlus on esmaklassilised ning 

 masinarikked ja sellest tulenevad kulukad töökaod  

on haruldased.

•  Ligipääs konstruktsiooni kõigile olulistele osadele 

tagab kiire hoolduse.

•  Terasest vedrud ja kõik töölaua liikuvate liitmike    

kuul- ning nõellaagrid tagavad pika kasutusea ilma,  

et peaksite kulutama hooldusele või varuosadele.

• Lihtne paigaldada
.

•  Suur pädev tehnikute võrgustik tagab probleemide 

korral kiire abi ja varuosi tarnitakse lühikese ajaga.

•  Kui vajate täiendavat kindlust, saate teatud osadele 

osta kuni viieaastase garantii.



4342 Ainulaadset patenteeritud ümarat jalapedaali saab 

aktiveerida igast suunast kas parema või vasaku 

jalaga, seega ei pea kindlas asendis töötama. 

Jalapedaal reguleerib valitud instrumendi kiirust ja 

intensiivsust.

UnicLine S võimaldab valida kolme erineva jalapedaali 

vahel - ümmargune, ümar varieeruv ja universaalne 

jalapedaal.

Ümarat jalapedaali saab kasutada iga nurga all, et 

hambaarstid saaksid alati töötada ergonoomiliselt 

õiges asendis.

Kõik jalapedaalid on saadaval ka juhtmevabade 

versioonidena.



4544 Töökoha valgusti

UnicLine S-il on erilise disainiga Faro LED-töötuli, mis 

tagab ravi ajal optimaalse valguse. Lamp on paigaldatud 

isetasakaalustuvale vedrule, mis tagab stabiilse asendi. 

Töötuli kasutab uusimat tehnoloogiat tagamaks täiuslikku 

kuni 50 000-luxist ravimise valgust, mis on päikese-

valgusele nii sarnane kui võimalik. Lambi peal on kaks 

peeglit, mis takistab tööalale varjude teket. Töötule 

 kindlas asendis konsooli pikkus on piisav, et hõlpsalt 

 valgustada patsiendi peatagust ja suu alaosa.

Lisaks on Alya lambi konsooli sisse võimalik paigaldada 

THEIA TECH LED-tuli. See loob ruumis üleminekuvalguse, 

et silmad saaksid puhata, kui tähelepanu kandub 

patsiendi suust mujale. 

Põhimudeli Maia võimsus on kuni 35 000 luxi ja see on 

saadaval üksnes Faro tavalise lambidisainiga.



4746 Mikroobideta veesüsteem

Steriilset veesüsteemi saab paigaldada instrumendi 

kandiku hoidjale. See tagab mikroobideta vee varustuse 

nt kirurgiliste toimingute või endodontia ravi tarbeks.

Konsoolile paigaldatud röntgen.

Röntgenit saab paigaldada otse UnicLine S-i konsoolile 

täiendava röntgeni postiga, mis paigutatakse töötule ja 

instrumendi mooduli ette. Mitmeotstarbeline röntgeni 

post sobib enamikele röntgenitele ja seega on võimalik 

võtta kasutusele varasemate hambaraviseadmete 

 röntgeniaparaate, kui UnicLine S-ile üle lähete.



4948 Kandikud ja kandiku hoidikud

UnicLine S võimaldab paigaldada instrumendimoodulile 

kaks kandikuhoidikut. Kandikuhoidikuid on saadaval 

erineva kõrguse ja pikkusega.

Saadaval on nii ühe- kui kahekordseid kandikuid ja 

kandikute silikoonist aluseid.

Näiteks on võimalik paigaldada ühekordne kandik 

instrumendikandikust vasakule ja kahekordne kandik 

paremale, et tagada nii hambaarstile kui abilisele 

 optimaalset kandikuruumi.



50 51UnicLine S-i saab komplekteerida erinevate konsooli 

paigutuse variantidega.

Kiirühendusi saab paigaldada konsooli ette, et saaksite 

seda ühendada muude väliste seadmetega.

Konsooli taha saab paigaldada A 230 V SCHUKO pesa.

Lisaks võite lasta konsooli ette paigaldada USB-pesa. 

USB-pesa saab kasutada laadimiseks või välise suusisese 

kaamera ühendamiseks.



5352 UnicLine S
Eelised

Heka Dentaliga töötamise eelised
• Ergonoomilised tooted
• Uuenduslik Põhjamaade disain
• Alumiinium ja klaas
• Hea kvaliteet
•  Turuliider Skandinaavia ja Benelux-i maades, 

 eksporditakse 45 riiki
• Valmistatud Taanis

UnicLine S-i disaini eelised
• Klaaspindade kasutus muudab disaini erakordseks
•  Selgepiirilised Põhjamaised jooned, mis muudavad 

UnicLine S-i välimuse ajatuks
•  Esimene turul saadav hambaraviseade, mida saab 

tänu mitmevärvilisele LED-tulele kohandada inter-
jööriga ka siis, kui kliinikut hiljem muudetakse

•  Lihtne paigaldada, eriti kui hambaarstil on juba 
olemas UnicLine 5D

•  Integreeritud ekraanid, mis tagavad kiirema 
 puhastuse, eriti patsientide vahetumisel

• Lisaks loovad integreeritud ekraanid rahuliku ilme

UnicLine S-i toormaterjalide eelised
• Alumiinium – ei muutu aja jooksul kollaseks
• Alumiinium – lihtne puhastada
•  Alumiinium – loob hea kvaliteedi ja luksuslikkuse 

tunde
• Klaas – lihtne puhastada
• Klaas – ekraanide integreerimine
• Klaas – võimaldab kasutada LED-tuld
• Klaas – tekitab UnicLine S-i puhul tuttava tunde

UnicLine S-i ergonoomika eelised hambaarstile
• Eraldi reguleeritud vedrudega instrumenditoed
•  Instrumendimooduli kõigis liikuvates liigendites on 

nõellaagrid, tagades paljudeks aastateks sujuva 
liikumise

•  Lame instrumendimoodul optimaalse ergonoomika 
tagamiseks

•  Ümar jalapedaal ergonoomilise isteasendi 
 tagamiseks

•  Patsiendi seljatugi on ülevalt õhuke, jättes 
 ergonoomiliselt optimaalse tööasendi saavutami-
seks piisavalt ruumi

UnicLine S-i valgusergonoomika kasutamise 
eelised
• Ainulaadne patenteeritud lahendus

•   UnicLine S-i valgusergonoomika võib oluliselt 
vähendada kaelale ja silmadele avalduvat pinget

Ergonoomika eelised hambaarsti abilisele
•  Imuri teleskoopvars on väga ergonoomiline, 

kuna seda saab pidevalt muuta, see on õhuke ja 
 kompaktne. Tagab alati hea istumisasendi

• Puhastusfunktsioone on lihtne kasutada
•  Lihtne ligipääs instrumendimooduli ekraanile – 

tagab hea ligipääsu nt tooli kasutamisele

UnicLine S-i kasutamise eelised koos hambaarsti 
abilisega
• Hambaarst otsustab, kuidas ta töötada soovib
• Hambaarsti abilist saab hõlpsamini ravisse kaasata
•  Kiirem patsientide vaheldumine. Hambaarst 

saavutab vahetumise ajal patsiendiga parema 
 kontakti ja säästab sellele vaatamata aega

• Patsienti on parem tervitada

UnicLine S-i ergonoomika eelised patsiendile
•  Mugav tooli polsterdus  kauakestvateks raviseans-

sideks
• Meeldiv loputusasend
• Sissepoole painduv jalatugi
•  Horisontaalse tööruumi võimalus

Ergonoomika eelised hambaarsti abilisele
•  Imuri teleskoopvars on väga ergonoomiline, 

kuna seda saab pidevalt muuta, see on õhuke ja 
 kompaktne. Tagab alati hea istumisasendi

• Puhastusfunktsioone on lihtne kasutada
•  Lihtne ligipääs instrumendimooduli ekraanile – 

tagab hea ligipääsu nt tooli kasutamisele

UnicLine S-i kasutamise eelised koos hambaarsti 
abilisega
• Hambaarst otsustab, kuidas ta töötada soovib
• Hambaarsti abilist saab hõlpsamini ravisse kaasata
•  Kiirem patsientide vaheldumine. Hambaarst 

saavutab vahetumise ajal patsiendiga parema 
 kontakti ja säästab sellele vaatamata aega

• Patsienti on parem tervitada

UnicLine S-i ergonoomika eelised patsiendile
• Mugav tooli polster kauakestvateks raviseanssideks
• Meeldiv loputusasend
• Sissepoole painduv jalatugi
• Horisontaalse tööruumi võimalus.

Hambaraviseadme tarnesse 
kuulub (sõltuvalt valitud 
 variantidest):

Alumiiniumist ja klaasist valmista-
tud kvaliteetne toode
•  Kvaliteetsed Saksamaal valmista-

tud klapid
• Alumiiniumist lakitud pinnad
•  Konsooli ja instrumendimooduli 

pind on valmistatud karastatud 
klaasist ning sisaldab puutetund-
likke nuppe

•  Valualumiiniumist instrumendi-
konsool

•  Konsoolis, keskmises liigendis ja 
instrumendimoodulis on suure 
suurusega topelt nõellaagrid

•  337° ulatuses pöörlev instrumen-
dimoodul võimaldab töötada nii 
parema- kui vasakukäelistel

•  Topelt vedrustuse ja reguleeritava 
kõrgusega instrumendimooduli 
liigend

•  Reguleeritavad liitmikud ja regu-
leeritava kõrgusega instrumendi-
moodul

• Valgustusergonoomika
•  Eraldi tasakaalustatud instrumen-

did
•  Valikuline kandik viiele või kuuele 

instrumendile
•  Konsooli ja instrumendimooduli 

klaaspinnas on hügieenilised 
integreeritud puutetundlikud 
nupud

•  Instrumendimoodulis on integree-
ritud ekraan

•  Hügieenilised autoklaavitavad 
instrumendihoidikud

•  Instrumendimoodulil on eemalda-
vad autoklaavitavad käepidemed

• Sisend õhufilter
• Eemaldatav klaasist süljekauss
• Valikuline imur (suur ja väike)
•  Mitmes suunas painutatav tele-

skoopimuri hoidik

Täiendavad seadmed ja 
 variandid:

Turbiin:
•  Mitmes suunas painduv suure 

kiirusega kiudoptiline väljund;
•  W&H Advanced Air, sh LED-iga 

Primea turbiin
•  W&H Primea turbiin (ainult koos 

Adv. Airiga)

Mikromootorid
•  Bien Air MX2, sh Optima kontroll 

100-40 000 p/min (kuni 2 tk)
•  Bien Air, MCX harjadeta, 1000-40 

000 p/min (kuni 3 tk)

Pustlid:
• UNIC, 3:1
• Luzzani, 3:1 või 6:1
• Luzzani, 7:1 koos/valgus

Hambakivieemaldi:
• Newtron (LEDiga või ilma)
• W&H LEDiga
• EMS „No Pain“ (LED-iga või ilma)
• NSK Varios (LED-iga või ilma)
•  EMS Airflow: sisseehitatud 

 versioon

Valguslamp
• UNIC (Bluedent Express)
•  Starlight Sler (nupu või jala-

pedaaliga aktiveerimine)
• Acteon MiniLED

Suusisene kaamera
• Sopro 617 või 717 ilma tarkvarata
• Dürr VistaCam iX HD

Instrumendimooduli ja
instrumendikandiku variandid:
• erineva pikkusega kandikuhoidik;
• valikuline topelt kandikuhoidik;
• Ühe- või kahekordne kandik
•  Kandiku silikoonkate (autoklaavi-

tav)

Monitor:
•  Paindliku hoidja abil lambipostile 

paigaldatud 22‘‘ monitor
•  iPadi/tahvelarvuti hoidik (instru-

mendimoodulil)

Vesi ja veepuhastus:
• Veepuhastuse süsteem
• Sisemine veepudel – 1 liiter
• Väline veepudel – 2 liitrit
• Automaatne instrumendiloputus
• Steriilne veepump
•  Automaatne imuvooliku puhas-

tussüsteem

Äravool
• Dürri süljekausi klapp
• Metasysi süljekausi klapp
• Dürr Combi amalgaami eraldi 
• Metasysi amalgaami eraldi
• Metasysi separaator (õhk/vesi)

Konsool:
•  Integreeritud, pöörlev või ilma 

süljekausita
•  Konsoolis ja süljekausis on 

mitme värviline LED
• Veesoojendaja topsi täitmiseks
•  Veesoojendaja topsi täitmiseks ja 

instrumentide jaoks
• Imuri kiirühendus
• Vee/õhu kiirühendus
• 230 V/Schuko toitepesa
• Röntgeni post
• USB-pesa

Töölambid ja ruumi valgustus:
•  Faro Maia LED-töötuli, 35 000 luxi; 

5000 K standard disain
•  Faro Alya LED-töötuli, 50 000 

luxi, 5000 K sensor lülitusega, 
standard disain

•  Faro Alya LED töötuli, 50 000 
luksi, 5000 K Heka disain

•  FARO Alya LED Heka Disaini ja 
sisseehitatud THEIATECH-iga

• Faro Sidèrea LED-ruumivalgusti

Röntgen:
•  X-Mindi röntgen D/C: UNICi 

versioon

Abilise poolel olevad 
 instrumendid:
• UNIC 3:1
• Luzzani 3:1
• Nupuga aktiveeritav valguslamp
•  Abilise/imuri teleskoopvart saab 

soovi korral paigaldada patsiendi 
tooli külge

Jalapedaal:
•  Ergonoomiline ümar (juhtmega 

või juhtmevaba)
•  Ümar varieeruv (juhtmega või 

juhtmevaba)
•  Universaalne varieeruv (juhtmega 

või juhtmevaba)

UnicLine‘i patsienditool:
• Kaks elektrimootorit
•  Katsetatud tõstevõime kuni 300 

kg (põrandakinnitusega)
•  Kõrgele tõstetav seistes töötami-

seks
• Saadaval horisontaalne asend
• Topeltliigendusega peatugi
•  Üks tooli jalapedaal (võimalik 

kuni 3 jalapedaali)
•  Neli programmi või 3 programmi 

ja viimane asend
• Avaga peatugi
•  Käetugi – parem ja/või vasak, 

pööratav
• Kokkupandav jalatugi
• Jalapedaali hoidik

Polster:
•  Comfort Shape‘i polster (stand-

ardne)
• Comfort Memory polster

Vaadake saadavaid 
 polstrivärvusi veebilehel 
www.heka-dental.dk
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54 Heka Dental A/S asutati aastal 1965 ja nüüd toodetak-

se selles hambaarstidele mõeldud hambaraviseadmeid 

 enamikele riikidele. Praegu oleme juhtiv hambaravise-

admete edasimüüja Skandinaavia ja Beneluxi maades.

Ettevõtte kuulub ühele perekonnale ja kogu tootmine, 

arendus ning juhtimine toimub Taanist. Kogu töövoog on 

mõistagi ISO tõendiga, et tagada kõigi võimaluste head 

kvaliteeti.

Heka Dental kohandab funktsioone ja valikuvõimalusi 

klientide isiklikest nõuetest lähtuvalt. Selleks, et taga-

da igale hambaarstile parimat võimalikku juhendamist 

ja teavet, tegeleb tarne, paigaldamise ning hooldusega 

 laialdane ja põhjaliku väljaõppega edasimüüjate võrgustik.

Heka Dental A/S 
Baldershøj 38 
DK-2635 Ishøj, Denmark 
Telefon +45 4332 0990 
mail@heka-dental.dk 
www.heka-dental.com

Võidakse teha tehnilisi muudatusi ja 
muudatusi värvides.

Piltidel võidakse kujutada valikulist 
varustust.
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Joonis põhineb integreeritud 
 süljekausiga UnicLine S-il.
UnicLine S-i ja mõnede selle 
osade disain on kaitstud; mõned 
 UnicLine S-i osad on patenteeritud.
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