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Správná nálada

Představte si, že sedíte sami a díváte se na oblohu. 
Vaše myšlenky kamsi odplouvají a náhle pociťujete, jak se vaším 

tělem rozlévá vnitřní klid.

To je přesně ta nálada, kterou jsme se snažili vytvořit.

Stomatologická souprava UnicLine S poskytuje pacientovi optimální 
možnost relaxovat, zatímco zubní lékař a jeho asistent mohou v 

klidu a efektivně pracovat.

Při jejím navrhování sehrálo klíčovou roli SVĚTLO.

Naším cílem bylo vytvořit krásný a zároveň funkční design, který by 
vycházel z moderní dánské designérské tradice vyznačující se čistými 

liniemi a důrazem na jednoduchou krásu.



4 5Funkční, krásný a jednoduchý skandinávský design

UnicLine S je první stomatologická souprava, jež nabízí 
integrované dotykové LED displeje s elegantním 
hygienickým povrchem z tvrzeného skla. Pevná hliníková 
konstrukce ve spojení s krásným, čistým skandinávským 
designem vytváří příjemné a uklidňující pracovní 
prostřední pro zubního lékaře i pacienta. Extrémně 
důležitým prvkem při naší práci na UnicLine S bylo i 
osvětlení, aby zubní lékař i jeho asistent viděli aktivní 
nástroj koutkem oka a mohli se plně soustředit na 
pacientova ústa, aniž by zvedali oči. Použití správného 
světla je to, co nazýváme ergonomií osvětlení.

Vítejte a seznamte se s naší novou stomatologickou 
soupravou UnicLine S

Asbjørn Helwiig Nielsen, výkonný ředitel



76 V dnešní době je kladen důraz na ergonomii, 
trvanlivost a design.

Pozornost se stále více zaměřuje na interiérový 
design, wellness a pocity.

Konzole působí na první pohled velmi čistě díky 
svému jednoduchému elegantnímu tvaru, který ještě 
umocňuje skleněný povrch upevněný na anodizované 
hliníkové desce.

Díky této vlastnosti je UnicLine S první stomatolo-
gickou soupravou, která se dokáže přizpůsobit svému 
okolí, neboť barvy lze naprogramovat tak, aby ladily 
se stylem ordinace.



98 Při navrhování UnicLine S bylo naší velkou touhou 
zkombinovat krásu s praktičností. Jako zcela nový a 
unikátní prvek ve světě stomatologických souprav 
jsme přidali sklo.

Povrch konzole a stolku lékaře je z tvrzeného skla. 
Kromě stylového vzhledu poskytují skleněné povrchy 
velkou výhodu v tom, že umožňují integraci displeje 
i barevných LED světel jak do konzole, tak i do 
plivátka.

Ergonomie osvětlení



1110 UnicLine S s nejhygieničtějším povrchem

Displej i dotyková tlačítka se nacházejí pod sklem 
stolku lékaře a konzole a jsou viditelná jen při použití 
specifických funkcí, čímž dotvářejí kompaktní vzhled, 
ale zároveň brání přetěžování očí.

Použitím tvrzeného skla se nám podařilo navrhnout 
stomatologickou soupravu s nejhygieničtějšími povrchy 
a pro ještě snazší čištění lze displej i dotyková tlačítka 
deaktivovat.

Integrace displejů také znamená, že je méně povrchů, 
které je nutné mezi jednotlivými pacienty čistit.



1312 Všichni dobře známe situaci, kdy se chceme soustředit 
na pacientova úcta, ale často musíme pohledem 
zkontrolovat nastavení nástroje během ošetření – jako 
např. informace o ostřikování.

Ergonomie osvětlení funguje tak, že dvě LED svetla 
promítají kombinaci ostřikování na ubrousek/trup 
pacienta. Cílem je, aby zubní lékař periferním viděním 
sledoval barvy na ubrousku, a ověřil si požadované 
nastavení kombinace ostřikování.

Může se tak vyvarovat otáčení hlavy a plně se 
soustředit na pacientova ústa. Zubní lékaři, kteří využijí 
ergonomii osvětlení UnicLine S, mohou omezit pohyb 
krku a podstatně snížit zátěž na oči.



1514 UnicLine S – základem je jednoduchost

Stolek lékaře je přirozeně hlavním pracovním 
nástrojem stomatologa.

Elegantní úzký design stolku je předpokladem pro 
dosažení optimální ergonomické pracovní polohy 
během ošetření pacienta bez zbytečného zvedání 
loktů a ramen.

Stolek lékaře stomatologické soupravy UnicLine S 
je dostupný ve dvou verzích pro pět anebo šest 
nástrojů.



1716 Vyvážené nástroje jsou ústředním prvkem přispíva-
jícím ke správné ergonomii při práci. Každý nástroj 
je individuálně vyvážen pružinou, která neutralizuje 
váhu nástroje v ústech pacienta bez zpětného tahu.

Tímto způsobem UnicLine S pomáhá přenést váhu 
nástroje, aniž by bránila volnosti pohybu. Výsledkem 
je, že můžete pracovat s mimořádnou přesností při 
minimálním zatěžování zápěstí a předloktí.

Stomatologická souprava UnicLine S i některé její 
součásti mají chráněný design, několik součástí je 
patentově chráněno.



1918 Nástroje

Mnoho let spolupracujeme s renomovanými výrobci, 
k nimž patří společnosti Bien Air, EMS, W&H, Acteon 
(Satelec), Mectron, Luzzani aj.

Stomatologickou soupravu UnicLine S lze vybavit celou 
řadou nástrojů. Vždy se snažíme zajistit, aby naše 
nové možnosti i inovativní nástroje byly zpětně 
kompatibilní se všemi stomatologickými soupravami, 
které jsme vyrobili v posledních 35 letech.

Je to pro vás záruka, že vždy budete moci vaši 
stomatologickou soupravu UnicLine S vylepšit nebo 
rozšířit, jelikož my se nadále postaráme o to, aby vám 
naše výrobky přinášely hodnotu po mnoho dalších let.



2120 Rameno stomatologické soupravy UnicLine S nabízí 
několik podstatných ergonomických výhod:

Flexibilní polohování:
Rameno umožňuje plný rozsah pohybu, abyste sami 
mohli rozhodnout, kam stolek umístíte a jakým směrem 
by se měl pohybovat.

Snadný a plynulý pohyb:
Všechny pohyblivé kloubové spoje nástrojového ramene 
jsou vybaveny dvojitými jehlovými ložisky. Tím je 
zajištěn velmi plynulý a snadný pohyb stolku lékaře. 
Jehlová ložiska jsou navíc extra velká a kloubové 
spoje se pohybují s mimořádnou přesností všemi směry, 
i když jsou zatížené stolkem lékaře, monitorem nebo 
RTG přístrojem.



2322 Stomatologická souprava UnicLine S je nabízena se 
dvěma verzemi plivátka či bez něj:

•  Integrované plivátko s jednoduše odstranitelnou 
skleněnou plivátkovou mísou pro snazší čištění.

•  Otočné plivátko pro pohodlnější vyplachování úst 
pacientem během výkonu.

   Tato verze je také vybavena jednoduše odstranitelnou 
plivátkovou mísou pro snazší čištění.

•  U verze bez plivátka je konzole vybavena hliníkovým 
stolkem.

Stomatologická souprava UnicLine S je dostupná s 
osvětlenou plivátkovou mísou, kdy barvu osvětlení lze 
přizpůsobit vybraným barvám ordinace nebo potahům. 
Osvětlení navíc lépe navádí pacienta při vyplachování 
úst.

Volitelně lze stomatologickou soupravu UnicLine S dodat 
se systémem automatického proplachování nástrojů 
vodou, který zajistí, aby vodní okruh, hadice i nástroje 
byly propláchnuté, vyčištěné a připravené pro pacienta.



2524 Stomatologická souprava UnicLine S nabízí vylepšenou 
ergonomii pro asistenta zubního lékaře.
Proto jsme se postarali o to, aby se jednoduše a plynule 
dokázala přizpůsobit rozmanitým a složitým úkonům.

Rameno na straně asistenta je vybaveno teleskopickým 
ramenem, které lze během několika sekund přizpůsobit 
výkonu vyžadujícímu použití dvou nebo čtyř rukou 
anebo přesunout tak, aby vyhovovalo levorukému či 
pravorukému zubnímu lékaři. Tato flexibilita rovněž 
znamená, že odsávání je možné vždy umístit do 
optimální pozice pro asistenta, který nemusí otáčet 
trupem, aby na něj dosáhl.
Teleskopické rameno je možné nasadit buď na konzoli, 
nebo na křeslo pacienta.
Stomatologická souprava UnicLine S je nabízena např. 
s kamerou, stříkačkou anebo vytvrzovacím světlem na 
teleskopickém rameni.
Kromě odsávání jsou k dispozici dvě pozice pro nástroje. 
Tím je zajištěna optimální možnost pro zapojení 
asistenta do výkonu.



2726 Systém odsávání

Stomatologická souprava UnicLine S je dodávána s 
dvojitým selektivním odsáváním. Volitelně je nabízena 
doplňková sací hadice.

Stomatologická souprava UnicLine S je dodávána buď 
s nastavitelnými sacími ventily, nebo s hygienickými 
hliníkovými sacími ventily. Držáky odsávání jsou 
dostupné v otevřeném nebo uzavřeném provedení.

Stomatologická souprava UnicLine S je rovněž nabízena 
s funkcí automatického čištění systému odsávání. 
Funkce aktivujete stisknutím jediného tlačítka a během 
chvíle jste připraveni na dalšího pacienta.

Během výkonu lze sací hadici vypláchnout čistou 
vodou.



2928 Vodní systém stomatologické soupravy UnicLine S lze 
upravit podle individuálních požadavků.

Kromě napojení na veřejný vodovod je možné soupravu 
vybavit systémem s lahví na vodu.

Systém je dostupný s externí lahví o objemu 2 litrů, 
nebo interní lahví o objemu 1 litru, která je umístěna  
ve vnitřním prostoru na straně asistenta.

Je-li zapotřebí vodu dekontaminovat, jsou k dispozici 
různé systémy pro aktivní dekontaminaci.



3130 Ve stomatologické soupravě UnicLine S jsme ukryli 
všechna technická vylepšení, která asistentovi 
umožňují snadný přístup k separačním ventilům, 
ventilům plivátka i kapalinám systému pro čištění sací 
hadice, aniž by se musel obávat možného kontaktu s 
elektronikou nebo napájením zubní soupravy.

1]  Pro docílení jednoduchého kompaktního designu 
jsou všechny filtry, čisticí kapaliny i lahev na vodu 
uloženy za dvířky na straně asistenta.

2]  Skleněný povrch na stolku lékaře a konzoli se   
snadno otírá a je mimořádně hygienický.

3]  Plivátkovou mísu lze jednoduše odstranit pro   
snazší čištění.

4]  Držáky nástrojů a hliníková madla lze také jedno- 
duše odstranit pro snazší čištění.

4]
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3332 Uvolněný pacient vytváří pro zubního lékaře ideální 
pracovní podmínky.

Z tohoto důvodu jsme navrhli křeslo, které je pohodlné 
pro pacienta i zubního lékaře.

Zubní lékař má ideální pracovní podmínky bez ohledu 
na to, zda pracuje vstoje nebo vsedě. Tenká a úzká 
zadní strana křesla umožňuje optimální přiblížení k 
pacientovi během ošetření.

Povrch křesla pacienta, ale i výběr materiálů a barev 
doplňuje ryzí a jednoduchý design s čistými liniemi.

Při navrhování jsme samozřejmě kladli důraz na 
funkcionalitu křesla a zejména na jeho snadné 
nastavení pomocí nohou ovládaného joysticku nebo 
ovládacího panelu na stolku lékaře.

Comfort Shape Comfort Memory



3534 1]  Křeslo pacienta v horizontální poloze. Individuální 
instalace až tří joysticků umožňuje zubnímu lékaři i 
jeho asistentovi udržovat ideální pracovní polohu.

2]  Bezpečnostní zarážka zabudovaná do spodní desky.
3]  Dvoukloubová opěrka hlavy usnadňuje polohování 

pacienta a je vhodná pro dospělé i děti. Opěrka 
hlavy je dodávána i s otvorem.

4]  Snadné čištění. Potah křesla se jednoduše odstraní 
pro snazší čištění.

5]  Křeslo pacienta UnicLine S je možné dodat s jednou 
či dvěma opěrkami rukou.

6]  Hák pro zavěšení nožního ovladače, který nepřekáží 
na podlaze během čištění.

7]  Sklopná opěrka nohou zajišťuje pohodlí pacientů 
všech velikostí.

2]

1]

6]

7]
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36 37

Ergonomické teleskopické 
rameno odsávání

Vícebarevné LED osvětlení, které se 
přizpůsobí barvě potahu/ordinace

Hygienické povrchy z 
tvrzeného skla

Pohodlné křeslo pacienta

Konzole/ramena/stolek 
lékaře z hliníku

Kulatý ergonomický 
nožní ovladač

Integrovaný displej

Snadná manipulace se stolkem 
(pomocné pružiny) 



3938 Multimédia

Stomatologická souprava UnicLine S je nabízena s 
různými modely intraorální kamery, kterou lze připojit 
k počítači v ordinaci. Obraz z kamery je možné zobrazit 
na monitoru s úhlopříčkou 22” nainstalovaném na 
stomatologické soupravě.

Alternativně je také možné připevnit na stolek lékaře 
držák pro iPad nebo tablet.



4140 Ekonomická hlediska stomatologické soupravy 
UnicLine S určitě stojí za zvážení. Kromě samotné 
prodejní ceny její finanční výhodnost ovlivňuje ještě 
několik dalších faktorů.

•  Kvalita a spolehlivost jsou na špičkové úrovni a 
poruchy způsobující nákladné provozní ztráty jsou 
vzácností.

•  Konstrukce nabízí snadný přístup ke všem důležitým 
součástem pro rychlý servis.

•  Ocelové pružiny a kuličková nebo jehlová ložiska ve 
všech pohyblivých kloubních spojích nástrojového 
ramene zaručují dlouhou životnost bez zbytečných 
nákladů na servis nebo náhradní díly.

• Jednoduchá instalace.
•  Rozsáhlá síť specializovaných techniků zaručuje  

rychlou pomoc v případě problémů a také rychlé 
dodání náhradních dílů.

•  Potřebujete-li dodatečnou jistotu, můžete si zakoupit 
pětiletou záruku na některé díly.



4342 Unikátní patentovaný kulatý nožní ovladač je možné 
aktivovat ze všech směrů pravou nebo levou nohou, 
aby zubní lékař nemusel setrvávat ve stejné pracovní 
poloze. Nožní ovladač reguluje rychlost i intenzitu 
vybraného nástroje.

Stomatologická souprava UnicLine S nabízí výběr 
tří různých nožních ovladačů: kulatého, variabilního 
kulatého a univerzálního.

Kulatý nožní ovladač je možné používat ze všech úhlů, 
aby zubní lékař mohl vždy pracovat v ergonomické 
pracovní poloze.

Všechny modely nožních ovladačů jsou dostupné v 
bezdrátovém provedení.



4544 Operační světlo

Stomatologická souprava UnicLine S je vybavena 
speciálně navrženým operačním LED světlem Faro, 
které zajišťuje optimální osvětlení během výkonu. 
Hlava světla je upevněna na samovyvažovací pružinové 
rameno stabilizující její polohu. Díky nejmodernějším 
technologiím operační světlo poskytuje dokonalé 
osvětlení o intenzitě až 50 000 luxů, jež se v maximální 
možné míře blíží intenzitě slunečního světla. Hlava 
světla je vybavena dvěma zrcadly pro dokonalé 
osvětlení celé pracovní oblasti. Fixní rameno operačního 
světla je dostatečně dlouhé, aby ho bylo možné 
přesunout za hlavu pacienta a osvítit jeho spodní čelist.

Na rameno světla Alya je také možné nainstalovat 
LED světlo THEIATECH. Osvětluje prostor nad pacientem, 
aby zubní lékař mohl více uvolnit oči, když je odvrátí 
od pacientových úst. Základní model Maia dosahuje 
intenzity až 35 000 luxů a je exkluzivně nabízen se 
standardním ramenem světla Faro.



4746 Systém sterilní vody

Systém sterilní vody je možné nainstalovat na stolek 
lékaře. Zajišťuje přívod sterilní vody např. pro chirurgické 
výkony nebo endodontická ošetření.

RTG přístroj nainstalovaný na konzoli

RTG přístroj je možné nainstalovat přímo na konzoli 
UnicLine S, a to na přídavné rameno umístěné před 
ramenem operačního světla a nástrojovým ramenem. 
Univerzální RTG rameno je kompatibilní s většinou RTG 
přístrojů a při přechodu na UnicLine S umožňuje použít 
RTG přístroj ze starší stomatologické soupravy.



4948 Stolky a držáky

Stomatologická souprava umožňuje instalovat na stolek 
lékaře dva držáky přídavných stolků. Držáky jsou k 
dispozici v několika výškách i délkách.

Dostupné jsou jednoduché i dvojité stolky, stejně tak 
ochranné silikonové podložky na stolky.

Jednoduchý stolek je například možné instalovat na 
levou stranu stolku lékaře a dvojitý stolek na pravou 
stranu pro dosažení optimálního odkládacího prostoru 
pro zubního lékaře i jeho asistenta.



50 51Stomatologickou soupravu UnicLine S je možné vyrobit 
s konzolí nabízející různé možnosti připojení:

Na přední stranu konzole lze nainstalovat rychlospojky 
pro připojení samostatných stolních či dalších externích 
zařízení.

Na zadní stranu konzole je možné přidat zásuvku 
SCHUKO 230 V.

Volitelně lze nainstalovat i USB zásuvku na přední stranu 
konzole. USB zásuvka může být použita k nabíjení nebo 
k připojení externí intraorální kamery.



5352 UnicLine S
Výhody

Výhody spolupráce se společností Heka Dental
• Ergonomické výrobky
• Moderní skandinávský design
• Hliník a sklo
• Vysoká kvalita
•  Lídr trhu ve Skandinávii a Beneluxu, export do   

45 zemí
• Vyrobeno v Dánsku

Výhody designu UnicLine S
•  Unikátní design vyznačující se použitím skleněných 

povrchů
• Čisté skandinávské linie dodávají nadčasový vzhled
•  První zubní souprava na trhu, kterou lze přizpůsobit 

prostředí pomocí vícebarevného LED osvětlení, i 
když se později styl zařízení ordinace změní

•  Jednoduchá instalace, zejména pokud je ordinace 
již vybavena modelem UnicLine 5D

•  Integrované displeje urychlují čištění, obzvláště 
mezi pacienty

•  Integrované displeje navíc působí velmi 
uklidňujícím dojmem

Výhody materiálů UnicLine S
• Hliník – časem nežloutne
• Hliník – snadno se čistí
• Hliník – dodává pocit kvality a luxusu
• Sklo – snadno se čistí
• Sklo – umožňuje integraci displejů
• Sklo – dovoluje použití LED osvětlení
•  Sklo – navozuje pocit, jako by UnicLine S byla 

důvěrně známá

Výhody ergonomie UnicLine S pro zubního lékaře
•  Bičové vedení hadic nástrojů s individuálně  

nastavitelnými pružinami
•  Rameno stolku lékaře s jehlovými ložisky ve všech 

pohyblivých kloubových spojích zaručuje plynulý 
pohyb po mnoho let

•  Plochý povrch stolku lékaře pro optimalizovanou 
ergonomii

•  Kulatý nožní ovladač pro ergonomickou polohu při 
sezení

•  Ztenčující se horní část opěrky zad křesla pacienta 
poskytuje dostatek prostoru pro optimální a  
ergonomickou pracovní polohu

Výhody ergonomie osvětlení UnicLine S
• Unikátní patentované řešení
•  Ergonomie osvětlení UnicLine S může podstatně 

omezit přetěžování krku a očí

Výhody ergonomie pro asistenta zubního lékaře
•  Rameno odsávání je díky své variabilitě, tenkému a 

kompaktnímu designu mimořádně ergonomické a 
zaručuje vždy přesné umístění

• Snadné ovládání funkcí čištění
•  Snadno přístupný displej na stolku lékaře ulehčuje 

ovládání různých funkcí, jako např. křesla pacienta
• Prostor pro asistenta bez elektroniky

Výhody UnicLine S při práci s asistentem
• Zubní lékař rozhoduje o způsobu práce
• Lepší zapojení asistenta zubního lékaře do výkonu
•  Rychlejší střídání pacientů, neboť zubní lékař může 

během střídání udržovat lepší kontakt s pacienty a 
přitom šetřit drahocenný čas

• Příjemnější uvítání pacienta

Ergonomické výhody UnicLine S pro pacienta
•  Pohodlný potah křesla pro dlouhé výkony i krátká 

ošetření
• Pohodlná pozice při vyplachování
• Opěrka nohou sklopná směrem dovnitř
• Možnost horizontální operační plochy

Dodávka stomatologické 
soupravy zahrnuje (v závislosti 
na zvolených možnostech):

•  Kvalitní výrobek vyrobený z 
hliníku a skla

• Kvalitní ventily z Německa
• Lakované hliníkové povrchy
•  Povrch konzole a stolku lékaře z 

tvrzeného skla s integrovanými 
dotykovými tlačítky

•  Nástrojové rameno z litého 
hliníku

•  Extra velká jehlová ložiska v 
konzoli, prostředním rameni a  
na stolku lékaře 

•  Nástrojové rameno s rotací 337° 
nabízí možnost obsluhy pro  
praváky i leváky

•  Nástrojové rameno s dvojitou 
pružinou a možností nastavení 
výšky

•  Nastavitelné kloubové spoje a 
výškově nastavitelné nástrojové 
rameno

• Ergonomie osvětlení
• Individuálně vyvážené nástroje
•  Volitelný stolek lékaře pro pět 

nebo šest nástrojů
•  Integrovaný hygienický dotykový 

panel se skleněným povrchem  
na konzoli a stolku lékaře

•  Integrovaný displej na stolku 
lékaře

•  Hygienické autoklávovatelné 
držáky nástrojů

•  Odstranitelná autoklávovatelná 
madla stolku lékaře

• Zpětný vzduchový filtr
• Odstranitelné skleněné plivátko
• Volitelné sání (velké a malé)
•  Flexibilní teleskopický držák 

odsávání

Další příslušenství a možnosti:

Turbína:
•  Vysokorychlostní multiflex, 

optický výstup

•  W&H Advanced Air, vč. turbíny 
Primea s LED

•  Turbína W&H Primea (pouze s 
Adv. Air)

Mikromotory:
•  Bien Air MX2 vč. regulace otáček 

Optima 100–40 000 ot./min (až 
2 ks)

•  Bien Air, MCX bezkartáčový,  
1 000–40 000 ot./min (až 3 ks)

Stříkačky:
• UNIC, 3:1
• Luzzani, 3:1 nebo 6:1
• Luzzani, 7:1 se světlem

Odstraňovač zubního kamene:
• Newtron (s/bez LED)
• W&H s LED
• EMS „No Pain“ (s/bez LED)
• NSK Varios (s/bez LED)
• EMS Airflow: vestavěná verze

Vytvrzovací světlo:
• UNIC (Bluedent Express)
•  Starlight Sler (ovládání tlačítkem 

nebo nožním ovladačem)
• Acteon MiniLED

Intraorální kamera:
• Sopro 617 nebo 717 bez softwaru
• Dürr VistaCam iX HD

Možnosti nástrojového ramene
a stolku lékaře:
• Držák stolku různé délky
• Volitelný držák dvojitého stolku
• Jednoduchý nebo dvojitý stolek
•  Ochranná podložka na stolek 

(autoklávovatelná)

Monitor:
•  22“ monitor instalovaný na 

držáku světla s flexibilním   
ramenem

•  Držák pro iPad/tablet (na stolku 
lékaře)

Voda a úprava vody:
•  Dekontaminace vody (se vzdu-

chovou mezerou nebo bez ní)
• Interní lahev na vodu – 1 litr
• Externí lahev na vodu – 2 litry
•  Automatické proplachování 

nástrojů
• Čerpadlo sterilní vody
•  Systém automatického čištění 

sací hlavice

Odpad:
• Plivátkový ventil Dürr
• Plivátkový ventil Metasys
•  Odlučovač Dürr Combi (odlučovač 

amalgámu)
• Odlučovač amalgámu Metasys
• Odlučovač Metasys (vzduch/voda)

Konzole:
•  Integrovaná, otočná nebo bez 

plivátka
•  Vícebarevná LED světla v konzoli 

a plivátkové míse
• Ohřívač vody pro pohárek
•  Ohřívač vody pro pohárek a 

nástroje
• Rychlospojka pro odsávání
• Rychlospojka pro vodu/vzduch
• Napájecí zásuvka 230 V/Schuko
• Držák RTG
• USB zásuvka

Operační světlo a osvětlení 
ordinace:
•  Operační světlo Faro Maia LED,  

35 000 luxů, 5 000 K, se stan-
dardním ramenem

•  Operační světlo Faro Alya LED,  
50 000 luxů, 5 000 K, se senzo-
rem a standardním ramenem

•  Operační světlo Faro Alya, 50 000 
luxů, 5 000 K, s ramenem Heka 
Design

•  FARO Alya LED s ramenem Heka 
Design a vestavěným světlem 
THEIATECH

•  LED světlo Faro Sidèrea LED pro 
osvětlení ordinace

RTG:
•  RTG přístroj X-Mind D/C: verze 

UNIC

Nástroje na rameni asistenta:
• UNIC 3:1
• Luzzani 3:1
•  Vytvrzovací světlo aktivované 

tlačítkem
•  Volitelná instalace ramene  

asistenta/odsávání na křeslo

Nožní ovládání:
•  Ergonomický kulatý (s kabelem  

či bezdrátový)
•  Variabilní kulatý (s kabelem či 

bezdrátový)
•  Variabilní univerzální (s kabelem 

či bezdrátový)

Křeslo pacienta UnicLine:
• Dva elektromotory
•  Max. testovaná nosnost 300 kg 

(při instalaci na podlaze)
• Vysoký zdvih pro ošetření vstoje
• Volitelná horizontální poloha
• Dvoukloubová opěrka hlavy
•  Jeden joystick (možnost instalace 

až 3 joysticků)
•  Čtyři nebo tři programy a 

možnost „Poslední pozice“
• Opěrka hlavy s otvorem
•  Opěrka ruky – pravá anebo levá, 

otočná
• Opěrka nohou, sklopná
•  Hák pro zavěšení nožního 

ovladače

Potah:
•  Komfortní tvarovaný potah 

(standard)
•  Komfortní potah s paměťovou 

pěnou

Nabídku barev potahu křesla 
naleznete na 
www.heka-dental.dk
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54 Společnost Heka Dental A/S byla založena v roce 1965 a v 
současnosti vyrábí zubní soupravy pro stomatology takřka 
po celém světě. Jsme předním dodavatelem zubních 
souprav ve Skandinávii a zemích Beneluxu.

Jsme rodinná firma a veškeré činnosti spojené s výrobou, 
vývojem i správou provádíme v Dánsku. Všechny naše 
pracovní postupy jsou samozřejmě certifikované podle 
normy ISO, abychom zaručili vysokou kvalitu všech funkcí.

Funkce i možnosti se snažíme přizpůsobit individuálním 
požadavkům našich zákazníků. S cílem poskytovat 
nejlepší možnou asistenci i informace jednotlivým zubním 
lékařům, zajišťujeme dodávky, instalace i servis našich 
výrobků prostřednictvím rozsáhlé sítě náležitě vyškolených 
obchodních zástupců.

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

Vyhrazujeme si technické i barevné 
změny.

Obraz je možné zobrazit na 
doplňkovém zařízení.
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Obrázek znázorňuje stomato-
logickou soupravu UnicLine S s 
integrovaným plivátkem.

Stomatologická souprava UnicLine 
S i některé její součásti mají 
chráněný design, několik součástí 
je patentově chráněno.
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