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Zaprojektowano w Danii

Zaprojektowane z myślą o Tobie
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Heka G+ Black Edition z czarnymi powierzchniami szklanymi.

Heka G+

- urządzenie 
dostosowane do 
Twoich potrzeb
Projektowanie i produkcja wyrobów stomatologicznych leży w 
naszym DNA. Jesteśmy specjalistami w dziedzinie opieki stomato-

logicznej - to właśnie tym się zajmujemy i z tego jesteśmy dumni. 
Nie tracimy pokory, mimo że nasze urządzenia odgrywają 
kluczową rolę w codziennej praktyce stomatologicznej.

Staramy się zapewnić bezpieczeństwo i komfort Tobie, Twojemu 
zespołowi i Twoim pacjentom. Wszystko to znajduje odzwiercie-

dlenie w naszym wzornictwie, w którym dbamy nie tylko o aspekt 
kliniczny, ale również o styl. Widać to przede wszystkim w projekcie 
urządzenia Heka G+, jego czystych liniach i szklanych powierzch-

niach ze zintegrowanym wyświetlaczem.

Każde urządzenie stomatologiczne Heka jest indywidualnie pro-

dukowane zgodnie z konkretnymi preferencjami i wymaganiami, 
zarówno Twoimi, jak i Twojego zespołu. Zapewnia to maksymalną 
łatwość i ergonomiczność pracy, podczas której Heka G+ prowadzi 
Cię przez zabiegi dzięki rozmaitym funkcjom, zarówno automatycz-

nym, jak i indywidualnym.

Heka G+ zajmuje również mniej miejsca, umożliwiając Ci większy 
wybór i swobodę projektowania gabinetu zgodnie z Twoimi 
upodobaniami. Jednocześnie pozwala zwiększyć liczbę urządzeń 
stomatologicznych na mniejszej powierzchni.
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Satysfakcja z pracy każdego 
dnia - przez pokolenia

Z pokolenia na pokolenie - jesteśmy dumni, gdy widzimy, że 
sprzęt Heka służy przez pokolenia. Jest to możliwe, ponieważ 
stale aktualizujemy nasz sprzęt stomatologiczny i wpro-

wadzamy nowe opcje i narzędzia. Zapewnia to dostęp do 
najnowszych osiągnięć, najlepszych funkcji i najwyższych 
standardów. W ten sposób umożliwiamy tworzenie zmoder-
nizowanych oddziałów stomatologicznych, które będą służyć 
przez wiele lat. Nasze produkty charakteryzują się długą 
żywotnością, co jest przejawem naszej troski o środowisko.

Uwielbiamy naszą pracę i dajemy z siebie wszystko, aby 
zapewnić Ci idealny produkt. Poświęciliśmy czas na dopra-

cowanie najdrobniejszych szczegółów Heka G+, ponieważ 
wiemy, że chcesz cieszyć się sprzętem przez wiele lat. Na 
przykład pulpit z instrumentami i górna część konsoli są obra-

biane maszynowo metodą CNC z jednego kawałka aluminium, 
a następnie montowane ze szklaną płytą. Daje to najbardziej 
higieniczną powierzchnię dostępną na rynku, wraz ze zinte-

growanym wyświetlaczem i przyciskami. Jest to rozwiązanie 
droższe i trudniejsze do realizacji, ale uważamy, że jest też 
niezbędne dla komfortu pracy.
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Heka G+ zapewnia najbardziej ergonomiczne 
warunki pracy

Wszystko jest tam, gdzie 
powinno być - i wszystko 
ma sens
Urządzenie Heka G+ ma w szereg programowalnych, spersonalizowanych ustawień, 
które ułatwiają różne zabiegi i procesy przez cały dzień pracy - dzięki temu ich wyko-

nywanie jest uproszczone i wymaga minimalnego wysiłku od Ciebie i Twojego 
zespołu. Leczenie przebiega przez cały czas w sposób płynny i sprawny: można łatwo 
przełączać żądane ustawienia sterownikiem nożnym bez odrywania uwagi od zabie-

gu i jamy ustnej pacjenta.

Można też zamocować urządzenia stomatologiczne na fotelu pacjenta na trwałe. 
Wadą takiego rozwiązania jest jednak to, że nie jest możliwe swobodne projektowanie 
gabinetu i indywidualne rozstawianie urządzeń opieki stomatologicznej oraz fotela 
pacjenta względem siebie.

W modelu Heka G+ urządzenie opieki stomatologicznej i fotel pacjenta nie są ze sobą 
połączone na stałe. Masz pełną swobodę tworzenia miejsca pracy, które spełnia 
wszystkie Twoje potrzeby - bez żadnych kompromisów. Jesteśmy pewni, że Ty i Twój 
zespół docenicie swobodę, jaką oferuje Heka G+ w codziennej pracy - zapewnia 

przecież 180 stopni przestrzeni roboczej wokół pacjenta.

Podczas projektowania sali zabiegowej można łatwo ustawić Heka G+ w taki sposób, 

aby pacjent mógł od razu usiąść, bez konieczności obchodzenia dookoła urządzenia 
stomatologicznego. To drobny szczegół, a jednak ma ogromne znaczenie.
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Wąski pulpit z instrumentami jest jednym z 
najważniejszych warunków wstępnych do 
uzyskania najbardziej ergonomicznej pozycji 
pracy wokół pacjenta bez niepotrzebnego 
podnoszenia łokci i ramion.

Odległość od instrumentu do stołu można łatwo dopasować 
do konkretnej wysokości. Poszczególne uchwyty instrumentu 
można zawsze ustawić pod kątem, aby zapewnić doskonały 
zacisk na instrumencie zarówno podczas przenoszenia, jak i 
ponownego zakładania.
Długie wężyki instrumentów zapewniają najlepszą ergono-

miczną pracę.

Duża taca na narzędzia ręczne mieści 3 standardowe kasety i 
jest ustawiona tak, aby wszystko było w zasięgu ręki.

Otrzymujemy informacje zwrotne, że nasze produkty stanowią 
ergonomiczne i praktyczne rozwiązanie, ponieważ nasze urzą-

dzenia do opieki stomatologicznej można łatwo zaadaptować 
do różnych pozycji przez cały dzień pracy, często bez koniecz-

ności myślenia o tym.

Heka ID oferuje 
całkowicie nowe, 
elastyczne opcje
Opracowując nasze produkty, zawsze mamy na uwadze 
naszych klientów oraz ich wymagania. Dzięki karcie Heka ID 
możesz zachować swój zwykły tryb pracy bez konieczności 
myślenia o nim. Jeżeli w Twojej praktyce jest kilka sal i pracuje 
w niej kilku dentystów lub wykonywanych jest wiele różnych 
zabiegów, dobrym rozwiązaniem jest karta Heka ID.

Na środku pulpitu z instrumentami umieściliśmy punkt bez-

dotykowy, co ułatwia obsługę zarówno Tobie, jak i Twojemu 
asystentowi. Na kartach Heka ID można zapisać kilka różnych 
zabiegów, dzięki czemu można łatwo zmienić ustawienia na 
konkretną procedurę.
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Wszyscy znamy tę sytuację, gdy chcemy skupić 
wzrok na jamie ustnej pacjenta, ale musimy się 
odwrócić, aby sprawdzić ustawienia urządzenia 
- najczęściej aby zobaczyć proste informacje o 
instrumentach, na przykład o natrysku. Heka G+ 

kieruje wstępnie wybrany natrysk na serwetkę 
pacjenta, dzięki czemu ustawienie ma się w polu 
widzenia. To znacznie zmniejsza obciążenie szyi 
i oczu.

W urządzeniu Heka G+ wszystkie informacje o 
przyrządach umieściliśmy centralnie na pulpicie z 
instrumentami, aby zarówno lekarz, jak i asystent 
mógł łatwo uzyskać podgląd ustawień. Wyświe-

tlacz można obsługiwać dotykowo. Zadbaliśmy 
o to, aby niezbędne funkcje można było zmieniać 
sterownikiem nożnym i zminimalizować dotykanie 
pulpitu z instrumentami.

Pełna koncentracja na pacjencie
Nasze zaawansowane sterowanie silnikiem 
obejmuje wszystkie parametry, takie jak moment 
obrotowy, kierunek obrotów, prędkość obrotowa, 
a także nadmuch, wybór rodzaju natrysku i 
przepływ wody sterylnej, oraz funkcje, takie jak 
automatyczne cofanie i przesuwanie naprzód.

Aby ułatwić precyzyjne ustawienie żądanej 
prędkości, można wybrać wartość min./maks. w 
zakresie roboczym. Następnie można regulować 
prędkość w tym zakresie sterownikiem nożnym. 
W ten sposób można np. zapewnić, że nie prze-

kroczy się maksymalnej prędkości dla trwającego 
zabiegu.

Wyświetlacz dotykowy i przyciski na pulpicie na-

wigacyjnym umożliwiają zmianę lub dostosowanie 
bieżących ustawień.

Dzięki Heka One Connect można ustawić i sper-
sonalizować urządzenie opieki stomatologicznej 
Heka G+, aby dopasować je do dnia pracy, a także 
łatwo uzyskać dane, jeśli potrzebujesz przeglądu 
informacji o terapii.

Dzięki inteligentnej funkcji można przy wybranym 
natryskiwaniu w turbinie lub silniku wybrać zarów-

no automatyczną, jak i mechaniczną dmuchawę, 
dzięki czemu do osuszenia lub usunięcia cieczy z 
obszaru nie będzie potrzebne powietrze ze strzy-

kawki.

Szybki podgląd

Ekran wyświetlacza z widokiem sytuacyjnym, przedstawiony 
tutaj wraz z mikrosilnikiem pracującym z niską prędkością.

Typowym problemem jest to, że na ekranie wyświetlanych 
jest zbyt dużo informacji, przez co trzeba się na nich skupić 
przez dłuższy czas. Dzięki aplikacji Heka One Connect umożli-
wiliśmy wybór informacji wyświetlanych w danym momencie, 
tak aby użytkownik mógł je zobaczyć w mgnieniu oka. 
Uważamy, że wybór informacji widocznych w widoku selek-

tywnym powinien być łatwy.
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Bezprzewodowy 
sterownik nożny
Bezprzewodowy sterownik nożny umożliwia wielofunkcyjną 
obsługę bez użycia rąk najważniejszych funkcji w trakcie całego 
procesu leczenia. Opracowaliśmy trzy różne typy o różnych opcjach 
dostosowania sposobu pracy, tak aby przełączanie pomiędzy 
kilkoma różnymi typami urządzeń stomatologicznych nie stanowiło 
żadnego wyzwania, co zapewni elastyczność w wyborze konkret-
nego pomieszczenia zabiegowego podczas pracowitego dnia.
Inteligentna funkcja okrągłego sterownika umożliwia korzystanie z 
niego pod każdym kątem, dzięki czemu użytkownik uzyskuje naj-
bardziej ergonomiczną pozycję roboczą, bez konieczności porusza-

nia sterownikiem nożnym podczas zabiegu.

Funkcje ułatwiające 
codzienną pracę
Zestaw ramion Heka G+ ma pełny zakres ruchu umożli-
wiający wybór pozycji pulpitu z instrumentami.

Wszystkie ruchome przeguby ramienia urządzenia opieki 
stomatologicznej są wyposażone w podwójne łożyska 
igiełkowe. Zapewnia to bardzo łatwe i wygodne prze-

mieszczanie pulpitu z instrumentami. Ponadto łożyska 
igiełkowe w modelu Heka G+ są nadwymiarowe, aby 
zapewnić, że ruch jest utrzymywany przez cały okres eks-

ploatacji Heka G+. Jednocześnie działają one z milimetrową 
dokładnością w dowolnej pozycji, nawet przy zmiennych 
obciążeniach pulpitu, monitora, aparatu rentgenowskiego 
i światła.

Zrelaksowany pacjent oznacza idealne warunki 
pracy. Tworząc Heka G+, zaprojektowaliśmy fotel 
zabiegowy, który będzie odpowiadać zarówno 
całemu zespołowi, jak i pacjentowi. Masz idealne 
warunki pracy niezależnie od tego, czy siedzisz, 
czy stoisz. Jest to ważne, ponieważ zachowanie 
odpowiedniej pozycji ciała podczas pracy sprzyja 
Twojemu zdrowiu. Wąskie i jednocześnie cienkie 
oparcie pozwala na przyjęcie najlepszej pozycji 
podczas leczenia pacjenta.

Dobór materiałów i kolorów fotelu pacjenta uzu-

pełnia stylowy, lekki design Heka G+. Jednocześnie 
podkreśliliśmy funkcjonalność i łatwość regulacji 
fotela za pomocą joysticka nożnego lub klawiatury 
na pulpicie z instrumentami i konsoli.

Idealne warunki 
pracy
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Rozwiązania, które pokochasz
Fizyczny kształt i rozmiar zespołu asysty są naj-
ważniejszym czynnikiem podczas umieszczania 
elementu w pozycji, w której siedzimy ergonomicznie 
i jednocześnie unikamy skręcania pleców. Im mniej, 
tym lepiej.

Duży zespół asysty uniemożliwia prawidłowe ułoże-

nie ciała podczas leczenia. Dlatego też nasz zespół 
asysty jest mniejszy i bardziej elastyczny, tak aby 
zapewniał najlepszą pozycję podczas wszystkich 
zabiegów, zarówno siedzących, jak i stojących, bez 
obciążania ciała.

Z myślą o sytuacjach, gdy konieczne jest zatrzyma-

nie dużej jednostki ssącej, zastosowaliśmy przełącz-

nik nożny, który zatrzymuje ją już po lekkim naciśnię-

ciu bez konieczności umieszczania jednostki ssącej w 
elemencie asysty. Rozwiązanie to eliminuje zbędne 
skręcanie pleców podczas zabiegu.

Najczęściej używane funkcje znajdują się na szkla-

nym wierzchu konsoli i pulpicie z instrumentami. 
Pokazujemy wyłącznie użyteczne funkcje dla danej 
sytuacji terapeutycznej, aby użytkownik mógł je 
w mgnieniu oka zobaczyć. Dostępne funkcje to 
ustawianie pozycji fotela pacjenta, automatyczne 
czyszczenie próżniowe, automatyczne/ręczne na-

pełnianie szklanek oraz płukanie misek spluwaczki. 
Istnieje również możliwość zmiany przepływu cieczy 
w układach wody sterylnej.

Dla Twojego bezpieczeństwa wyświetlacz pulpitu z 
instrumentami ukazuje szybkie i proste komunikaty, 
gdy sprzęt stomatologiczny potrzebuje interwencji.

Higiena pracy
Element asysty znajduje się na elastycznym ramieniu tele-
skopowym, które zapewnia optymalną pozycję zarówno 
podczas zabiegów oburęcznych, jak i czteroręcznych. Daje to 
ogromną elastyczność w wyborze sali w pracowity dzień.

Zespół asysty umieszczany jest na elastycznym ramieniu 
teleskopowym, które zapewnia najlepszą pozycję przy ob-

słudze oburęcznej i czteroręcznej. Zapewnia to ogromną ela-

styczność przy wyborze sali zabiegowej w pracowity dzień.
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Dokumentuj swoją 
pracę
Heka G+ ułatwia dokumentowanie pracy, co ułatwia pracę lekarzowi 
i upewnia pacjenta, że otrzymuje właściwe leczenie.

Sprzęt Heka G+ może być dostarczony z kilkoma różnymi modelami kamer 
wewnątrzustnych, które można podłączyć do komputera w gabinecie 
zabiegowym. Obraz można wyświetlać na ekranie 22” na urządzeniu 
stomatologicznym. Można także zamontować uchwyt na iPad/tablet na 
pulpicie z instrumentami w celu wyświetlania np. zdjęć rentgenowskich.

Aby zapewnić szybki i łatwy dostęp do multimediów, zarówno kamera, 
jak i monitor są podłączone do naszego systemu zamontowanego w 
gabinecie, a użytkownik nie jest ograniczany systemem „wszystko w jed-

nym” i ma swobodę wyboru najlepszej dla siebie praktyki. Oznacto mniejszą 
inwestycję i ten sam system we wszystkich salach zabiegowych, niezależ-

nie od typu urządzenia stomatologicznego.

Idealne oświetlenie robocze jest jednym z warun-

ków zapewnienia pacjentowi leczenia opartego 
na swojej profesjonalnej wiedzy. Urządzenie 
Heka G+ wyposażone jest w specjalnie zaprojek-

towane oświetlenie zabiegowe LED, które stanowi 
idealne połączenie natężenia światła, temperatury 
barwowej i wielkości naświetlanego pola.

Głowica lampy ma dwa lustra, dzięki którym 
obszar roboczy jest wolny od cieni. Ramię oświe-

tleniowe ma długość ułatwiającą oświetlanie 
obszaru za głową pacjenta oraz przy żuchwie.

Dzięki Heka One Connect można łatwo dostoso-

wać natężenie światła do potrzeb poszczególnych 

użytkowników. Można na przykład ustawić auto-

matyczną redukcję natężenia podczas stosowania 
lampy polimeryzacyjnej lub wyłączenie światła, 
gdy fotel pacjenta jest w ruchu i cały system jest 
przygotowany do oświetlenia z magistrali CAN.

Oświetlenie zabiegowe jest dostępne w różnych 
wersjach w zależności od potrzeb. Dostępne jest 
również w wersji montowanej na suficie, dzięki 
czemu konstrukcja Heka G+ jest jeszcze lżejsza i 
pozbawiona zbędnych elementów. Jeśli masz już 
oświetlenie, z którego chcesz korzystać, oczywi-
ście możesz je zainstalować na swoim nowym 
urządzeniu Heka G+.

Doskonałe oświetlenie 
zabiegowe
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Higiena jest najwyż-
szym priorytetem 
- dla Ciebie i dla nas
Zaprojektowaliśmy Heka G+, aby umożliwić Tobie i Twojemu 
zespołowi spełnienie najwyższych standardów zapobiegania 
zakażeniom przy użyciu indywidualnych procesów wyko-

nywanych ręcznie i automatycznie, które można następnie 
udokumentować, aby wykazać, czy zostały wykonane w 
sposób zadowalający. Higiena jest zachowana, a cały zespół i 
pacjenci zyskują spokój ducha, unikając jednocześnie niepo-

trzebnych strat czasu.

Wszystkie powierzchnie Heka G+ są gładkie, a na pulpicie z 
instrumentami i w górnej części konsoli zastosowano szkło 
hartowane, będące najbardziej higieniczną wśród dostępnych 
powierzchni. Wyświetlacz i przyciski dotykowe można oczy-

wiście wyłączyć na czas czyszczenia, co zwiększa bezpie-

czeństwo i ułatwia utrzymanie powierzchni w czystości.

Aluminiowe uchwyty, osłony przyrządów i misę spluwaczki 
można łatwo zdjąć do czyszczenia, a dzięki kilku zestawom 
tych elementów można łatwo je wymieniać podczas zabiegu 
pacjenta.

Konstrukcja umożliwia ukrycie 
filtrów i cieczy bez ryzyka 
zetknięcia się z elektroniką lub 
zasilaczem Heka G+.

Urządzenie Heka G+ można wyposażyć w automa-

tyczne płukanie instrumentów wodą. Zapewnia to 
szybkie i łatwe przepłukiwanie systemu wodnego, 
rurek i przyrządów oraz błyskawiczną gotowość do 
pracy z następnym pacjentem.

Wyświetlacz pulpitu z instrumentami pokazuje stan 
procesu, który można udokumentować w aplikacji 
Heka One Connect.

Krótkie naciśnięcie przycisku C rozpoczyna proces 
automatycznego czyszczenia ssaka, podczas które-

go pojedynczy wąż ssący jest przepłukiwany cieczą 
czyszczącą, dzięki czemu można szybko przygoto-

wać go do pracy z nowym pacjentem.

Wyświetlacz na pulpicie z instrumentami wskazuje, 
czy proces został wykonany prawidłowo. Jednocze-

śnie masz możliwość dokumentowania procesu w 
aplikacji Heka One Connect.

Podobnie podczas leczenia pacjenta istnieje możli-
wość dodania czystej wody lub płynu czyszczące-

go, np. w celu uniknięcia krzepnięcia krwi i zabloko-

wania węży.
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Komfortowy kształt
Tapicerka Comfort Memory

Łatwo zdejmowana 
tapicerka

Łatwo zdejmowana 
tapicerka

Podłokietnik

Nawet 3 joysticki

Uchwyt sterownika 
nożnego

Zagłówek z podwójnym 
przegubem

Składany podnóżek

Heka G+ oferuje trzy różne opcje dla trzech pojedynczych misek spluwaczki, w 
tym jedną obrotową.

Fotel pacjenta w 
pozycji poziomej

Heka G+ Black Edition z czarnymi powierzchniami szklanymi

Zewnętrzne gniazdo 
zasilania Schuko

Opcje personalizacji Heka G+

Dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb, 
ale jeśli potrzebujesz czegoś poza naszymi standardowymi opcjami, zawsze możesz 
skontaktować się z nami, a my wspólnie z naszymi partnerami znajdziemy rozwiązanie. 
Pracujemy dla naszych klientów, aby mogli przez wiele lat cieszyć się naszym sprzętem 
stomatologicznym.

Dostępnych jest wiele ekscytujących opcji i dodane zostaną kolejne. Poniżej zamieszczamy 
oznaczenia referencyjne, aby ułatwić Ci zapoznanie się z ofertą Heka G+.
Jeśli widzisz jakąś opcję, której jeszcze nie masz, chętnie się o tym dowiemy i sprawdzimy, 
czy jest to rozwiązanie korzystne dla Ciebie i Twoich pracowników.

System wody sterylnej Odłączane wężyki 
instrumentów

Płukanie instru-

mentów
Uchwyt na tablet

Ekran multimedialny Obsługa aparatu 
rentgenowskiego

Instrument flush Automatyczny system 
płukania

System butelek na 
wodę 1 lub 2 l.

Automatyczne czyszczenie 
układu ssącego

Ergonomiczne ssanie Ramię asysty zamon-
towane na fotelu pacjenta

Oświetlenie 
ambientowe

Ramię konstrukcji 
Heka

Ramię standardowe Wyjście zasilania USB

Szybkozłącze wody i 
powietrza
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Ilustracja przedstawia Heka G+ z wbudowaną spluwaczką.
Projekt urządzenia Heka G+ i niektórych jego części jest chroniony; niektóre części Heka G+ są chronione patentem.

Dane techniczne i wymiary 
Heka G+

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i kolorystycznych. Do wyświetlania obrazów potrzebne jest opcjonalne wyposażenie.
Obrazy mogą być wyświetlane bez etykiet bezpieczeństwa.

W zestawie z centrum zabiegowym 

przy dostawie (w zależności od 
wybranych opcji):

•  Quality product build in aluminium 
Wysokiej jakości stół podawczy 
wykonany z aluminium i szkła, z 
wbudowaną dużą tacą mieszczącą 
3 standardowe kasetki

• Wysokiej jakości zawory z Niemiec
•  Lakierowane aluminiowe powier-

zchnie
•  Powierzchnia konsoli i pulpitu z 

instrumentami wykonana z har-
towanego szkła, z wbudowanymi 
przyciskami dotykowymi

•  Ramię podające instrumenty z 
odlewu aluminiowego

•  Nadwymiarowe podwójne łożyska 
igiełkowe w konsoli, środkowym 
ramieniu i pulpicie z instrumentami

•  Ramię z instrumentami z regulacją 
wysokości wspomaganą dwiema 
sprężynami

•  Regulowane przeguby i wysokość 
ramienia z instrumentami.

• Ergonomia światła
•  Indywidualnie wyważone instru-

menty

•  Opcjonalny pulpit na pięć lub sześć 
instrumentów

•  Higieniczny, zintegrowany panel 
multidotykowy w szklanym blacie 
konsoli i pulpitu z instrumentami

•  Wyświetlacz zintegrowany w pulpi-
cie z instrumentami

•  Higieniczne wsporniki na narzęd-

zia przeznaczone do sterylizacji w 
autoklawie

•  Zdejmowane uchwyty na pulpicie 
z instrumentami przeznaczone do 
sterylizacji w autoklawie

• Filtr powietrza powrotnego
• Zdejmowana szklana spluwaczka
•  Selektywny ssak (duży i mały) na 

wszechstronnym teleskopowym 
ramieniu asysty

Dodatkowe wyposażenie i opcje:
•  Wężyki instrumentów z szyb-

kozłączką

Turbina:

•  Gniazdo światłowodowe Multiflex o 
dużej szybkości

•  Opcja zmiennego sterowania 
turbiną

Mikrosilniki:

•  Bien Air MX2 ze sterownikiem i 
Optima lub bez niego, 100-40 000 
obr./min. (do 2 szt.)

•  Bien Air, MCX, 1000-40 000 obr./
min (do 3 szt.)

•  Bien Air MX-I 100-40 000 obr./min 
z automatyczną wentylacją, do 
implantologii i chirurgii

Strzykawki:

• UNIC, 3:1
• Luzzani, 3:1
• Luzzani 6:1 z ogrzewaniem
•  Luzzani, 7:1 z ogrzewaniem i  

oświetleniem

Skalery:

• Newtron z diodą LED lub bez
• W&H z diodą LED
• EMS „No Pain” z diodą LED lub bez
• NSK Varios z diodą LED lub bez
• EMS Airflow: wersja wbudowana

Lampa polimeryzacyjna:

• UNIC (Bluedent Express)
•  Starlight Sler (aktywacja przyciski-

em lub sterownikiem nożnym)
•  Acteon Mini LED (aktywacja przy-

ciskiem lub sterownikiem nożnym)

Kamery wewnątrzustne:
• Sopro 617 lub 717
• Dürr VistaCam iX HD

Monitor:

•  Monitor 22” zamontowany na 
wsporniku lampy z elastycznym 
ramieniem

•  Uchwyt na iPad/tablet na pulpicie  
z instrumentami

Woda i jej uzdatnianie:

•  Dekontaminacja wody z przerwą 
powietrzną lub bez

•  Wewnętrzna butelka na wodę  
- 1 litr

•  Zewnętrzna butelka na wodę  
- 2 litry

•  Automatyczne płukanie instru-

mentów
• Pompa wody sterylnej
•  System automatycznego czyszcze-

nia ssaka

Odpływ:
• Zawór spluwaczki Dürr
• Zawór spluwaczki Metasys
•  Combi Separator Dürr; separator 

amalgamatu
• Separator amalgamatu Metasys
•  Separator Metasys powietrza i 

wody

Konsola:

•  Ze spluwaczką zintegrowaną, 
obrotową lub bez spluwaczki

•  Wielokolorowa dioda LED w konsoli 
i misce spluwaczki

•  Podgrzewacz wody do napełniania 
kubków

•  Podgrzewacz wody do przyrządów 
i napełniania kubków

• Szybkozłącze ssaka
• Szybkozłącze wody i powietrza
• Gniazdo zasilania Schuko 230 V
• Obsługa aparatu rentgenowskiego
• Gniazdo USB
• Ergonomiczne zatrzymanie ssania

Lampy zabiegowe i oświetlenie 
pomieszczenia:

•  Lampa zabiegowa Faro Maia LED 
35 000 luksów, 5000 K z ramieniem 
standardowym

•  Lampa zabiegowa Faro Alya LED 
50 000 luksów, 5000 K, z czujni- 
kiem, z ramieniem standardowym

•  Lampa zabiegowa Faro Alya  
50 000 luksów, 5000 K z ramieniem 
Heka Design

•  FARO Alya LED z ramieniem Heka 
Design i wbudowaną technologią 
THEIATECH

•  Oświetlenie pomieszczenia LED 
Faro Sidèrea

Aparat rentgenowski:

• Rentgen X-Mind D/C: wersja UNIC

Instrumenty na ramieniu asysty:

• UNIC 3:1
• Luzzani 3:1
•  Lampa polimeryzacyjna akty-

wowana przyciskiem

Sterownik nożny:
•  Ergonomiczny okrągły (bezprze-

wodowy)
• Zmienny okrągły (bezprzewodowy)
•  Zmienny uniwersalny (bezprze-

wodowy)

Fotel pacjenta UnicLine:

• Dwa silniki elektryczne
•  Przetestowany udźwig do 220 kg  

(z mocowaniem podłogowym)
•  Wysokie podnośniki do leczenia na 

stojąco
• Dostępne ułożenie poziome
• Zagłówek z dwoma przegubami
•  Jeden joystick (możliwe zamon-

towanie do 3)
• Duży zagłówek z otworem
•  Podłokietnik - prawy i/lub lewy, 

obrotowy
• Podnóżek, składany
• Wieszak na sterownik nożny

Tapicerka:

•  tapicerka w wersji Comfort Shape 
(standard)

• tapicerka Comfort Memory

Zobacz dostępne kolory
tapicerki na www.heka-dental.dk

Heka G+

Instrument table
height A

~810 - ~1120 1320 1743
~915 - ~1225 1425 1849

~1015 - ~1325 1525 1949

Low column

Middle column

High column

Main arm
height B

Overall
height C

C
h

a
ir
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Bierzemy odpowiedzialność -
zapewniamy najlepszą opiekę
Zawsze mamy do dyspozycji zespół specjalistów, którzy są gotowi, by 
rozwiązywać problemy.

Zarówno dla nas, Heka Dental, jak i dla naszych oddanych partnerów, Twoja praktyka 

stomatologiczna jest niezwykle ważna i chcemy zagwarantować Ci jak najdłuższy czas 
sprawnego działania urządzeń zabiegowych. Dlatego też nigdy nie idziemy na kompromis 
w kwestii wyboru materiałów do produkcji sprzętu stomatologicznego. Udowodniliśmy, 
że zaliczamy się do najlepszych na rynku producentów pod względem trwałości i nieza-

wodności.

W razie problemu zawsze mamy dostępną sieć techników, którzy mogą przyjść do 
Twojego gabinetu, aby zapewnić szybkie wznowienie pracy i stworzyć wartość dodaną 
dla Twojej firmy. Dzięki lokalnym magazynom z częściami zamiennymi w Europie i na 
rynkach zagranicznych zawsze możemy szybko realizować dostawy.

Myślimy o następnych 
pokoleniach
-  Heka Dental pomaga zminimalizować wpływ na środowisko dzięki długiej żywotności 

naszych produktów.
-  Używamy aluminium o trwałości użytkowej, której nie dorównują inne metale; stosuje-

my również aluminium nadające się do recyklingu.
-  Nieustannie współpracujemy z naszymi dostawcami, aby zmniejszyć zużycie energii w 

procesie produkcji poprzez znajdowanie lepszych alternatyw dla transportu. W szcze-

gólności w zakresie rozwoju i projektowania, pracujemy nad możliwościami ponownego 
wykorzystania naszych produktów.
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