
Pohjoismaista suunnittelua - sinua varten
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Suunniteltu Tanskassa
Kehitetty huolellisesti sinua varten
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Heka S+ Black Edition mustilla lasipinnoilla.

Heka S+ 
- tarpeisiisi 
suunniteltu
Hammashoitoyksiköiden suunnittelu ja valmistus on meille 
ensiarvoisen tärkeää. Olemme hammashoitokoneiden 
asiantuntijoita - se on työtämme ja olemme siitä ylpeitä. 
Suhtaudumme nöyrästi siihen, kuinka keskeisessä roolissa 
laitteemme hammaslääkärien vastaanotoilla ovat.

Pyrimme luomaan turvallisuutta ja mukavuutta sinulle, 
tiimillesi ja potilaillesi. Tämä näkyy suunnittelussamme, jossa 
pyrimme häivyttämään laitteiston kliinistä puolta luomalla 
tyylikkäitä kalusteita. Heka S+ puhtaine linjoineen ja 
integroidulla näytöllä varustettuine lasipintoineen on tästä 
selkeä esimerkki.

Jokainen Heka-hoitoyksikkö valmistetaan yksilöllisesti 
vastaamaan sinun ja tiimisi yksilöllisiin mieltymyksiin ja  
vaatimuksiin. Tämä luo optimaaliset mahdollisuudet 
yksinkertaiseen ja ergonomiseen työskentelyyn, jossa Heka S+ 

ohjaa sinut toimenpiteiden läpi automaattisesti ja yksilöllisesti.
Heka S+ vie myös vähemmän tilaa, mikä tuo enemmän 
vapautta ja mahdollisuuksia suunnitella vastaanottohuone 
haluamallasi tavalla. Myös yritys hyötyy, sillä useampi 
hammashoitoyksikkö mahtuu pienempiin neliöihin.
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Työtyytyväisyyttä jokaiseen 
päivään - sukupolvien ajan

Sukupolvesta toiseen ‒ olemme ylpeitä nähdessämme, että 
myös uudet sukupolvet valitsevat Heka-laitteiston. Tämä on 
mahdollista, koska päivitämme hammashoitoyksiköitä 
jatkuvasti ja tuomme niihin uusia lisävarusteita ja 
instrumentteja. Näin varmistamme, että hyödyt uusimmista 
kehityssuunnista ja käytössäsi on parhaat ominaisuudet ja 
korkeimman standardin laitteet sekä päivitetty, vuosikausia 
kestävä hammashoitoyksikkö. Tuotteillemme on ominaista 
pitkä käyttöikä, joka tukee myös pyrkimyksiämme vähentää 
ympäristövaikutuksia.

Pidämme kovasti työstämme ja pyrimme aina tarjoamaan 
asiakkaillemme parhaan mahdollisen tuotteen. Olemme 
paneutuneet huolellisesti Heka S+:n jokaiseen yksityiskohtaan, 
koska tiedämme, että haluat nauttia siitä vuosien ajan. Tarjotin 
ja konsolin yläosa on esimerkiksi valmistettu CNC-työstetystä 
alumiinikappaleesta, johon on kiinnitetty lasilevy. Tämä takaa 
hygieenisimmän käytettävissä olevan pinnan ja mahdollistaa 
samalla näytön ja näppäinten integroinnin. Tämä ei ole helpoin 
ratkaisu, mutta uskomme sen olevan olennainen osa yleistä 
käyttökokemusta ja takaavan korkean laadun.
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Heka S+ tarjoaa parhaat ergonomiset 
työskentelyolosuhteet

Kaikki on siellä missä pitääkin 
- järkevästi sijoiteltuna
 

Heka S+ on varustettu useilla ohjelmoitavilla yksilöllisillä asetuksilla, jotka tukevat 
työpäivän aikana tekemiäsi erilaisia hoitotoimenpiteitä ja prosesseja, ja mahdollistavat 
niiden toteuttamisen yksinkertaisesti ja mahdollisimman vaivattomasti.
Hoitotilannetta ei tarvitse keskeyttää, vaan voit helposti vaihtaa haluamaasi 
asetukseen jalkaohjaimella, jolloin huomiosi säilyy kaiken aikaa hoidossa ja potilaan 
suussa. 

Jotkut yhdistävät hammashoitoyksikön ja potilastuolin yhteen kytketyksi 
hammashoitoyksiköksi. Haittapuolena on kuitenkin se, ettei silloin voi vapaasti 
suunnitella vastaanottotilaa ja sijoittaa hammashoitoyksikköä ja potilastuolia 
vapaasti erilleen.

Heka S+ on ratkaisu, jossa hammashoitoyksikköä ja potilastuolia ei ole kytketty yhteen. 
Sinulla on täysi vapaus suunnitella juuri omiin tarpeisiisi sopiva työtila ilman 
kompromisseja. Kun potilaan ympärille jää 180 asteen työtila, olemme varmoja siitä, 
että sinä ja tiimisi arvostatte Heka S+:n tuomaa vapautta päivittäisessä työssänne. 
Pienellä yksityiskohdalla on suuri merkitys.
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Tarjottimen kapea muotoilu mahdollistaa 
ergonomiset työasennot potilaan ympärillä, jolloin 
kyynärpäitä tai hartioita ei tarvitse tarpeettomasti 
kohottaa.

Heka ID tuo täysin 
uudenlaisia, joustavia 
vaihtoehtoja
Kun kehitämme tuotteitamme, pidämme mielessämme aina 
asiakkaan tarpeet. Heka ID -kortin avulla voit tallentaa 
työnkulun, johon olet tottunut, ilman että siihen on erikseen 
kiinnitettävä huomiota. Jos vastaanotollasi on useita huoneita, 
joissa työskentelee useita hammaslääkäreitä tai joissa tehdään 
erilaisia toimenpiteitä, Heka ID -kortti on älykäs ratkaisu.

Olemme asettaneet lukijan instrumenttisillan keskelle, minkä 
ansiosta kortin käyttö on sinulle ja hoitajallesi helppoa. Heka ID 
-korttiin voi tallentaa useita eri hoitoja, joten asetukset on 
helppo vaihtaa tiettyyn hoitoon sopiviksi.

Tasapainojousitus on keskeinen osa ergonomista työnkulkua. 
Kukin instrumentti on kalibroitu erikseen, ja jousi neutraloi 
tarkasti potilaan suussa olevan instrumentin painon vetämättä 
kuitenkaan instrumenttia taaksepäin.

Heka S+ kannattelee instrumenttia ja antaa sinun liikkua 
vapaasti, jonka ansiosta voit työskennellä erittäin tarkasti 
rasittamatta rannettasi ja kyynärvarttasi.

Saamamme palautteen perusteella tuotteemme luovat 
ergonomisesti käytännöllisen ratkaisun, koska 
hammashoitoyksikkömme on helppo mukauttaa ja se tukee 
monia eri työasentoja kiireisen työpäivän aikana - ja usein 
ilman, että sinun tarvitsee edes ajatella asiaa.
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Meille kaikille on tuttu tilanne, jossa haluamme 
keskittyä potilaan suuhun, mutta usein on pakko 
vilkaista hoidon aikana instrumentin asetuksia, 
vaikkapa vain vesisuihkun tietoja. Heka S+ 
heijastaa vesisuihkun esivalinnan potilaan 
suojapaperiin, jolloin näet asetuksen näkökentän 
laidalla. Tämä vähentää merkittävästi niskaan ja 
silmiin kohdistuvaa rasitusta.

Heka S+:ssa kaikki instrumenttitiedot on sijoitettu 
keskitetysti instrumenttisiltaan, jotta asetuksista 
on helppo saada yleiskuva. Näyttöä voidaan 
käyttää koskettamalla, ja olemme varmistaneet, 
että keskeisiä toimintoja voi muuttaa 
jalkaohjaimella. Näin minimoidaan 
instrumenttisillan koskettaminen.

Keskitetty huomio potilaassa

Näyttö ja tilannenäkymä, kuvassa matalanopeuksinen 
mikromoottori-instrumentti.

Tyypillinen ongelma on, että jos näytössä on liikaa tietoa, sitä 
ei voi hallita, vaan siihen keskittyminen vie enemmän aikaa. 
Siksi olemme kehittäneet Heka One Connectin, jonka avulla 
voit valita, mitä tietoja näytössä näkyy kullakin hetkellä, ja 
saat yleiskuvan tilanteesta yhdellä silmäyksellä. Mielestämme 
tietojen valitsemisen muokattuun näkymään pitää olla 
helppoa.

Yleiskuva yhdellä silmäyksellä
Edistyksellisen moottorinohjauksemme avulla 
on mahdollista hallita kaikkia parametreja, kuten 
vääntömomenttia, pyörimissuuntaa, 
pyörimisnopeutta sekä puhallusta, vesisuihkun 
valintaa, steriilin veden virtausta ja toimintoja, kuten 
Auto Reverse ja Auto Forward.

Halutun nopeuden saavuttaminen on helppoa ja 
tarkkaa, sillä nopeuden minimi- ja maksimirajat 
voidaan asettaa ja nopeutta voidaan säätää näiden 
raja-arvojen sisällä jalkaohjaimella. Näin   
varmistetaan esimerkiksi, ettei käynnissä olevan 
hoidon kohdalla ylitetä asetettua enimmäisnopeutta.

Nykyisiä asetuksia voi muuttaa tai säätää 
kosketusnäytöstä ja hallintapaneelin näppäimistöllä.

Heka One Connectin avulla voit mukauttaa Heka S+ 
-hoitoyksikön palvelemaan parhaalla 
mahdollisella tavalla työpäivääsi - lisäksi 
järjestelmästä on helppo kerätä tietoja, jos tarvitset 
yleiskatsauksen hoitotiedoista.

Hoitokoneessa on älykäs ominaisuus vesisuihkun 
ollessa valittuna joko turbiini- tai mikromoottori-
instrumenttiin. Tällöin voidaan valita sekä 
automaattinen että mekaaninen puhallus, jolloin 
ruiskua ei tarvitse erikseen käyttää nesteen 
kuivaamiseen tai poistamiseen alueelta.
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Langaton jalkaohjain
Langaton jalkaohjain mahdollistaa tärkeimpien toimintojen 
monipuolisen handsfree-käytön koko hoitoprosessin ajan. 
Olemme kehittäneet kolme erilaista jalkaohjaintyyppiä, joista 
jokaisen voi mukauttaa työskentelytapaasi sopivaksi. 

Pyöreän jalkaohjaimen nerokas ominaisuus on, että sitä 
voidaan käyttää kaikista kulmista. Näin voit aina hyödyntää 
sinulle sopivan ergonomisimman työasennon ilman, että jalkaa 
tarvitsee siirtää hoidon aikana.

Työpäivääsi tuke-
vat ominaisuudet
Heka S+ -varsisarja liikkuu kaikkiin suuntiin, joten voit 
valita instrumenttisillan asennon ja sen, mihin suuntaan 
pöytä liikkuu oikealta tai vasemmalta puolelta.

Kaikissa hammashoitoyksikön liikuteltavissa nivelosissa 
on kaksoisneulalaakerit. Tämä varmistaa helpon ja 
vaivattoman instrumenttisillan liikuttamisen ja 
sijoittamisen. Lisäksi Heka S+:n neulalaakerit ovat 
ylisuuria, mikä takaa, että liike säilyy alusta alkaen koko 
Heka S+:n käyttöiän ajan ja toimii samalla millimetrin 
tarkkuudella missä tahansa asennossa, myös silloin, 
kun tarjottimen, monitorin, röntgenin ja valon 
aiheuttama kuormitus vaihtelee.

Ihanteelliset työskentelyolosuhteet syntyvät, kun 
potilas on rentoutunut. Olemme kehittäneet Heka S+ 
-ratkaisuun potilastuolin, joka sopii niin tiimillesi kuin 
potilaallekin. Työskentelyolosuhteet ovat 
ihanteelliset, halusitpa sitten istua tai seistä. 
Tämä on tärkeää, sillä oikea työasento tuntuu niin 
kehossa kuin työn sujumisessa. Ohut ja kapea 
selkänoja mahdollistaa parhaan asennon lähellä 
potilasta hoidon aikana.

Kokemuksemme potilastuolin suunnittelusta, 
materiaalivalinnat ja värit täydentävät Heka S+:n 
tyylikästä ja kevyttä muotoilua. Samaan aikaan 
olemme korostaneet tuolin toiminnallisuutta ja 
helppoa säätöä jalkakäyttöisellä ohjaussauvalla tai 
instrumenttisillan ja konsolin näppäimistöllä.

Ihanteelliset työskentelyolosuhteet
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Ratkaisuja, joihin tulet ihastumaan
Hammashoitajan yksikön muoto ja koko ovat 
tärkeimmät tekijät yksikön sijoittamisessa asentoon, 
jossa hoitaja voi istua ergonomisesti ja välttää selän 
kierron. Mitä pienempi hoitajan yksikkö, sitä parempi.

Suurikokoinen hammashoitajan yksikkö rajoittaa sen 
asettamista oikein suhteessa potilaaseen ja itseesi. 
Siksi olemme pyrkineet tekemään hammashoitajan 
yksiköstä erittäin pienikokoisen ja joustavan. 
Tämän ansiosta se pystytään sijoittamaan 
parhaalla mahdollisella tavalla kaikissa hoitotilanteissa 
niin, että sitä voidaan käyttää istuen tai seisten ilman, 
että kehoon kohdistuu kuormitusta hoidon aikana.

Tehoimu voidaan pysäyttää myös jalkakytkimen avulla. 
Kevyt painallus jalkakytkimestä riittää pysäyttämään 
tehoimun, ilman sen takaisinsijoittamista imuyksikköön. 
Ratkaisu, jolla vältetään selän tarpeeton kiertyminen 
hoidon aikana.

Useimmin käytetyt toiminnot sijaitsevat konsolin lasikannessa 
ja instrumenttisillassa. Olemme keskittyneet esittämään vain 
kulloisenkin hoitotilanteen kannalta oleellisimmat toiminnot, 
jolloin tilanteesta saa helposti yleiskuvan yhdellä silmäyksellä. 
Käytettävissä olevat toiminnot ovat potilastuolin liikuttaminen, 
automaattinen imujenpuhdistus, automaattinen/manuaalinen 
lasintäyttö ja sylkykupin huuhtelu. Myös steriilivesijärjestelmän 
nestevirtausta voidaan muuttaa.

Käyttäjän turvallisuuden vuoksi olemme lisänneet 
instrumenttisillan näyttöön tietoja, jotka kertovat nopeasti ja 
helppolukuisesti, jos hammashoitoyksikkö kaipaa huoltoa.

Hygieeninen käyttö
Hammashoitajan yksikkö on varustettu joustavalle 
teleskooppivarrelle, joka varmistaa parhaan asennon 
sekä 2- että 4-kätisissä hoidoissa. Teleskooppivarsi 
voidaan asentaa myös suoraan potilastuoliin, jolloin 
työskentelypuolen vaihtaminen vie vain muutaman 
sekunnin. Tämä tuo joustavuutta hoitohuoneen 
vaihtamiseen kiireisenä työpäivänä.
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Dokumentoi työsi
Heka S+ helpottaa työn dokumentointia, mikä helpottaa työtäsi ja 
tuo potilaalle varmuutta heidän hoitonsa suhteen.

Heka S+ -järjestelmän mukana voidaan toimittaa useita eri 
intraoraali kameramalleja, jotka voidaan liittää hoitohuoneen 
tietokoneeseen, ja kuva voidaan näyttää hammashoitoyksikön 
22 tuuman näytöllä. Vaihtoehtoisesti instrumenttisiltaan voidaan 
asentaa teline iPadille/tabletille esimerkiksi röntgenkuvien 
esittämistä varten.

Jotta multimediaratkaisu olisi yksinkertainen ja nopea, sekä 
kamera että näyttö voidaan liittää vastaanoton olemassa olevaan 
ratkaisuun, eikä käyttäjä joudu sitoutumaan all-in-one-
järjestelmään, joka estäisi vapauden valita vastaanotolle 
parhaiten sopivan vaihtoehdon. Käytännössä tämä merkitsee  
pienempiä investointeja ja sitä, että kaikissa hoitohuoneissa 
voidaan käyttää samaa järjestelmää hammashoitoyksikön 
tyypistä riippumatta.

Täydellinen työvalo on edellytys potilaan 
asianmukaiseen ja ammattimaiseen hoitoon. 
Heka S+ on varustettu erikoissuunnitellulla 
LED-käyttövalolla, jossa yhdistyvät täydellisellä 
tavalla valon voimakkuus, värilämpötila ja 
valokentän koko.

Valaisinosassa on kaksi peiliä, jotka varmistavat 
varjottoman työskentelyalueen. Työvalon varren 
pituus helpottaa valon kytkemistä päälle 
valaisimen ollessa potilaan pään takana, jolloin 
alaleuka saadaan hyvin valaistua.

Heka One Connectin avulla yksittäinen käyttäjä voi 
helposti esisäätää valon voimakkuuden. Esimerkiksi 
valon voi säätää himmenemään automaattisesti, 
kun polymerisointivalaisin on käytössä, valon voi 
säätää sammumaan kun potilastuolia liikutetaan, ja 

koko järjestelmässä on valmius tulevaisuuden 
CAN-väylällä varustettuihin valoihin.

Voit valita työvalon tyypin tarpeidesi mukaan ja se 
voidaan toimittaa myös kattoon asennettuna. 
Heka S+ -ratkaisun valaisin on hyvin kevyt ja 
vaivaton. Jos kuitenkin haluat jonkin toisen 
valaisimen, sen asentaminen on luonnollisesti 
mahdollista uuteen Heka S+ -ratkaisuun.

Täydellinen hoitovalo
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Prioriteettina 
huippuluokan 
hygienia - yhdessä 
kanssasi
Olemme suunnitelleet Heka S+:n niin, että vastaanotoilla voidaan 
toimia korkeimpien infektioiden hallintastandardien mukaisesti 
käyttämällä yksilöllisiä manuaalisia ja automaattisia prosesseja, 
joiden määräystenmukaisuuden toteutuminen voidaan 
myöhemmin dokumentoida. Hygieniaa ajatellen tämä luo 
mielenrauhaa koko tiimillesi ja potilaillesi ja auttaa samalla 
välttämään turhaa ajanhukkaa.

Kaikki Heka S+:n pinnat ovat sileitä, ja olemme käyttäneet 
instrumenttisillassa ja konsolin yläosassa karkaistua lasia, joka 
on kaikkein hygieenisin saatavilla oleva pintamateriaali.
Näyttö ja kosketusnäppäimet voidaan luonnollisesti inaktivoida 
puhdistuksen ajaksi, mikä lisää turvallisuutta ja helpottaa 
pintojen puhtaanapitoa.

Alumiiniset kahvat, instrumenttisuojus ja sylkykuppi on helppo 
irrottaa puhdistusta varten, ja kun näitä on käytössä useita 
sarjoja, niiden vaihtaminen potilaiden välillä on helppoa.

Rakenne mahdollistaa suodattimien 
ja nesteiden piilottamisen niin, ettei 
niillä ole vaaraa joutua kosketuksiin 
Heka S+:n elektroniikan tai virtalähteen 
kanssa.

Heka S+ voidaan varustaa automaattisella 
instrumenttien vesihuuhtelulla. Näin varmistetaan, 
että vesijärjestelmä, letkut ja instrumentit 
huuhdellaan ja valmistellaan seuraavaa potilasta 
varten nopeasti ja helposti.

Instrumenttisillan näytössä näkyy prosessin tila, 
ja se voidaan dokumentoida Heka One Connectin 
kautta.

Painamalla lyhyesti C-näppäintä käynnistetään 
automaattinen imujenpuhdistusprosessi, jossa 
imuletku huuhdellaan puhdistusnesteellä, jolloin 
laitteisto on nopeasti valmis uutta potilasta varten.

Instrumenttisillan näyttö osoittaa, onko prosessi suoritettu 
oikein. Voit myös dokumentoida prosessin Heka One 
Connectin kautta.

Myös potilaan hoidon aikana on mahdollista lisätä puhdasta 
vettä tai puhdistusnestettä esim. veren hyytymisen ja letkujen 
tukkeutumisen välttämiseksi.

Teemme parhaamme luodaksemme tarpeidesi mukaisia 
ratkaisuja. Jos vakiovaihtoehdoistamme ei kuitenkaan löydy 
sopivaa ratkaisua, voit aina ottaa meihin yhteyttä, jotta 
voimme suunnitella sopivan ratkaisun yhdessä 
kumppaniemme kanssa. Haluamme auttaa sinua nauttimaan 
hammashoitoyksiköstämme monien vuosien ajan.
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Lisävarusteet, jotka saavat 
Heka S+:n tuntumaan omalta
Tarjolla on paljon kiinnostavia lisävarusteita, ja lisää on luvassa. Seuraavassa esiteltävät 
viitteet auttavat saamaan tietoa Heka S+:n tarjoamista mahdollisuuksista.
Jos jokin näistä varusteista puuttuu sinulta, keskustelemme mielellämme siitä, hyötyisikö 
vastaanottosi kyseisestä ratkaisusta.

Steriilivesijärjestelmä

Multimedianäyttö

Vesipullojärjestelmä 
1 tai 2 l

Ympäristön valaistus

Pikaliitäntä vedelle ja 
ilmalle

Irrotettavat 
instrumenttiletkut

Röntgenvarsi

Automaattinen 
imujärjestelmäpuhdistus

Heka Design -varsi

Schuko-pistorasia, 
ulkoinen

Kaksoisnäyttö

Heka ID -kortti

instrumenttien 
huuhtelu

Ergo-imu

Vakiovarsi

Tablettiteline

Automaattinen 
huuhtelujärjestelmä

Potilastuoliin 
kiinnitetty imuvarsi

USB-virtalähtö Comfort Shape -verhoilu
Comfort Memory -verhoilu

Avoin niskatuki

Helposti irrotettava 
verhoilu

Käsinojat

Jopa 
kolme ohjaussauvaa

Jalkaohjaimen ripustin           

Kaksoisnivelletty 
niskatuki                    

Taitettava jalkatuki

Heka S+:ssa on kolme erilaista sylkykuppivaihtoehtoa, joista yhtä voi pyörittää. Potilastuoli 
vaaka-asennossa

Heka S+ Black Edition mustilla lasipinnoilla.
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Piirros perustuu Heka S+ -ratkaisuun, jossa on pyörivä sylkykuppi.

Heka S+:n tekniset tiedot ja mitat
Hoitoyksikön toimitussisältö 
(määräytyy valittujen  
lisävarusteiden mukaan):
• Laadukas tuote alumiinia ja lasia
• Saksalaiset laatuventtiilit
• Lakatut alumiinipinnat
•  Konsolin ja instrumenttisillan pinta 

karkaistua lasia, integroidut   
kosketuspainikeet

•  Instrumenttitarjottimen varsi  
valualumiinia

•  Tavallista suuremmat  
kaksoisneulalaakerit konsolissa, 
keskivarressa ja instrumenttisillassa

•  Instrumenttivarren 330°:n rotaatio 
mahdollistaa oikea- ja vasenkätisen 
käytön

•  Instrumenttivarressa kaksoisjousilla 
tuettu korkeussäätö

•  Nivelten säädettävät asetukset ja 
korkeussäädettävä   
instrumenttivarsi

• Kevyt ergonomia
•  Erikseen tasapainotetut   

instrumentit
•  Valittavissa viiden tai kuuden  

instrumentin instrumenttisilta
•  Hygieeninen, integroitu ja   

lasipintainen kosketuspaneeli  
konsolissa ja instrumenttisillassa

• Integroitu näyttö tarjottimessa
•  Hygieeniset, autoklaavikäsittelyn 

kestävät instrumenttipidikkeet
•  Irrotettavat, autoklaavikäsittelyn 

kestävät instrumenttisillan kahvat
• Poistoilmasuodatin
• Irrotettava lasinen sylkykuppi
•  Selektiivinen imu (suuri ja pieni) 

joustavassa    
teleskooppiapuvarressa

Lisävarusteet ja vaihtoehdot:
• Instrumenttiletkut pikaliittimellä

Turbiini:
• nopea Multiflex, kuituoptiikka
•  valinnaisena vaihtuvanopeuksinen 

turbiinin ohjaus

Mikromoottorit:
•  Bien Air MX2 iOptima-säätimellä 

tai ilman, 100‒40 000 kierr./min. 
(enintään 2 kpl)

•  Bien Air, MCX, 1 000–40 000 kierr./
min. (enintään 3 kpl)

•  Bien Air MX-I 100‒40 000 kierr./
min, automaattinen ilmanvaihto, 
implantointiin ja kirurgiaan

Ruiskut:
• UNIC, 3:1
• Luzzani, 3:1

• Luzzani 6:1 lämmityksellä
• Luzzani, 7:1 lämmityksellä ja valolla

Hammaskivenpoistajat:
•  Newtron varustettuna LED-valolla 

tai ilman
• W&H varustettuna LED-valolla
•  EMS ”No Pain” varustettuna 

LED-valolla tai ilman
•  NSK Varios varustettuna LED- 

valolla tai ilman
•  EMS Airflow: sisäänrakennettu 

versio

Valokovetin:
• UNIC (Bluedent Express)
•  Starlight Sler (painike- tai   

jalkaohjainaktivointi)
•  Acteon MiniLED (painike- tai   

jalkaohjainaktivointi)

Suukamerat:
• Sopro 617 tai 717
• Dürr VistaCam iX HD

Instrumenttivarsi- ja
tarjotinvaihtoehdot:
• Eripituiset tarjotinvarret
•  Valinnaisena kaksoistarjottimen 

varsi
• Yksittäis- tai kaksoistarjotin
•  Tarjottimen suojalevy (autoklaavin 

kestävä)

Näyttö:
•  22 tuuman näyttö valaisinvarteen 

joustavalla varrella kiinnitettynä
•  iPad-/tablettiteline   

instrumenttisillassa

Vesi ja vedenkäsittely:
•  Veden dekontaminointi ilmaraolla 

tai ilman
• Sisäinen vesipullo - 1 litra
• Ulkoinen vesipullo - 2 litraa
•  Automaattinen instrumenttien 

huuhtelu
• Steriilivesipumppu
•  Automaattinen    

imujenpuhdistusjärjestelmä

Viemäröinti:
• Dürr-venttiili
• Metasys-venttiili
•  åDürr Combi Separator   

(amalgaamierottelija)
• Metasys-amalgaamierottelija
• Metasys, Ilman ja veden erottelija

Konsoli:
•  Integroitu tai kääntyvä Sylkykuppi 

tai ilman sylkykuppia

•  Moniväriset LED-valot konsolissa ja 
sylkykupissa

•  Veden lämmitys kupin täyttämistä 
varten

•  Veden lämmitys kupin täyttämistä 
ja instrumentteja varten

• Pikaliitäntä imulle
• Pikaliitäntä vedelle ja ilmalle
• 230 V Schuko-pistorasia
• Röntgenvarsi
• USB-liitäntä
• Ergo-imu (imun pysäytys)

Hoitovalaisimet ja tilan valaisu:
•  Faro Maia LED -hoitovalaisin  

35 000 luksia, 5 000 K, vakiovarsi
•  Faro Alya LED -hoitovalaisin 50 000 

luksia, 5 000 K, anturi, vakiovarsi
•  Faro Alya -hoitovalaisin 50 000 

luksia, 5 000 K, Heka Design -varsi
•  FARO Alya LED -valaisin, Heka 

Design -varsi ja sisäänrakennettu 
THEIATECH

• Faro Sidèrea LED -huonevalaisin

Röntgen:
• X-Mind-röntgen D/C: UNIC-versio

Hammashoitajan varren  
instrumentit:
• UNIC 3:1
• Luzzani 3:1
• Valokovetin, painikeaktivointi
•  Valittavissa varren asentaminen 

tuoliin

Jalkaohjain:
• Ergonominen pyöreä (langaton)
• Pyöreä vaihtuva (langaton)
• Yleiskäyttöinen vaihtuva (langaton)

UnicLine-potilastuoli:
• Kaksi sähkömoottoria
•  Testattu nostokapasiteetti enintään 

220 kg (lattiakiinnitys)
• Nostimet seisten hoitamista varten
• Makuuasento saatavilla
• Kaksoisnivelletty niskatuki
•  Yksi ohjaussauva (korkeintaan 

kolme ohjaussauvaa)
• Reiällinen suuri päätuki
•  Käsinojat - oikea ja/tai vasen, 

kääntyvä
• Jalkalauta, taitettava
• Ripustin jalkaohjaimelle

Verhoilu:
• Comfort Shape -verhoilu (vakio)
• Comfort Memory -verhoilu

Saatavilla olevat
verhoiluvärit on lueteltu osoitteessa 
www.heka-dental.com

Heka S+

Varataan oikeus teknisiin muutoksiin ja värimuutoksiin. Kuvat voivat sisältää lisävarusteita. 
Kuvat voidaan näyttää ilman turvamerkintöjä.
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Kannamme vastuumme 
- ja varmistamme parhaan 
mahdollisen hoidon
Meillä on aina käytössämme joukko asiantuntijoita ratkomaan ongelmia. 

Olemme Heka Dentalilla yhteistyökumppaneidemme kanssa tietoisia siitä, kuinka 
tärkeää paras mahdollinen hoitotilojen käyttöaste vastaanotoille on. Siksi emme 
koskaan tingi materiaalivalinnoista, kun suunnittelemme hammashoitoyksiköitä, ja 
olemme todistetusti markkinoiden parhaiden joukossa, kun puhutaan 
kestävyydestä ja luotettavuudesta.

Jos ongelmia ilmenee, käytössämme on aina asentajaverkosto, ja lähetämme 
asentajan paikan päälle varmistamaan, että pääset pian jatkamaan työtäsi. Koska 
meillä on paikallisia varaosavarastoja Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella, 
pystymme aina hoitamaan toimitukset nopeasti.

Ajattelemme tulevia 
sukupolvia

-  Heka Dental auttaa minimoimaan ympäristövaikutuksia, sillä tuotteillamme on  
pitkä käyttöikä.

-  Käytämme alumiinia, jonka elinkaari on pidempi kuin useimpien muiden metallien,  
ja käytämme myös kierrätettävää alumiinia.

-  Teemme jatkuvasti yhteistyötä toimittajiemme kanssa vähentääksemme  
tuotantoprosessimme energiantarvetta etsimällä parempia kuljetusvaihtoehtoja 
ja erityisesti kehittämällä ja suunnittelemalla tuotteitamme niin, että niitä voidaan 
kasvavassa määrin käyttää uudelleen.
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