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Fleksibilitet og individuelt 
design gør din behandlingsenhed
til en aktiv medspiller
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Kvalitet er ikke 
en overvejelse
Kvalitet er løsningen
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UnicLine 5D kan 
også leveres med en 

konventionel 
variabel fodkontrol.

Den patenterede runde fod-
kontrol kan betjenes fra alle
sider med højre eller ven-
stre fod og frigør dig fra
fastlåste arbejds positioner.
Fodkontrollen regulerer
hastighed og intensitet på
de valgte instrumenter. 
Tryk på  fodkontrollens 
mellemring aktiverer spray-
vælger, kraftig mekanisk
efterpust samt vender
omdrejningsretningen på
mikromotoren.
Toppen af fodkontrollen
aktiverer OP-lampe eller
assistentkald.

Fuld kontrol
- med foden

OP-lampe ON/OFF Sprayvælger 
samt 
mekanisk 
efterpust

Forøgelse

Aktiveringsring

Reducering

5

Lad mulighederne stå
åbne - hver dag
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Overblik
Multiinformations-displayet
skaber på en enkelt måde
et hurtigt overblik over den
aktuelle indstilling.

Individuel indstilling
De enkelte instrumenters

arbejdsvinkel kan 
indstilles individuelt.

Finger Touch
Tastaturet med hjælpe -

funktionerne er placeret på 
instrumentbordet  og styrer
timerfunktion, hærdetid for

lyspolymerisering, assistent -
kald, fontænefunktioner 

og mikromotortest.

Ergonomi
I balanceophænget er 
de enkelte instrumenter
individuelt afbalanceret og
de lange silikone slanger
giver ergonomisk rigtige
arbejdsmuligheder.

Ultimativ valgfrihed
UnicLine 5D leveres med 
3 til 6 balance- eller under-
ophængte instrumenter, indi-
viduelt placeret efter ønske. 
Du kan vælge mellem 
25 instrumentvarianter, der
styres via den patenterede
runde fodkontrol.
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Fleksibilitet handler også om 
tilpasning - derfor er hver enkelt 
behandlingsenhed individuelt 
fremstillet, så den passer til 
netop dine ideer og ønsker 
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De let aftagelige 
aluminiumshåndtag 

kan autoklaveres. 

Instrumentaflægget 
er let aftageligt og 
kan autoklaveres.

Kan leveres med 
enkelt- eller 

dobbeltbakke.

Instrument gennemskyl
For at sikre frisk vand-
tilførsel kan UnicLine 5D
leveres med automatisk
vandgennemskyl af 
instrumenter.

Hygiejnisk vandudluftning
UnicLine 5D kan leveres 

med hygiejnisk vandudluft-
ning af vandkanalerne, 

som begrænser algevækst.
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Hvorfor gå på kompromis med 
materialer, når der i dag findes en
behandlingsenhed i støbt aluminium
- en sikkerhed for livslang kvalitet
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UnicLine multimedie 
UnicLine 5D med 

monitor for patientvenlig 
fremvisning af intraorale

billeder, video, digital 
røntgen eller anden form

for IT-medie.
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Fleksibilitet handler 
også om individualisme
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UnicLine 5D 
- et elegant, 
funktionelt og 
tidløst design 
med omtanke 
for miljøet
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UnicLine 5D 
kan omstilles 
til højre- eller 
venstrehåndet 
tandbehandling
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UnicLine lampen giver et
optimalt behandlingslys
med lampehovedet placeret
på en selvbalan cerende 
fjederarm, der sikrer en 
stabil position. 

Lys med 
indbygget 
stabilitet
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Ultimativ 
fri placering

UnicLine Cart
Cart versionen tilbyder de samme funktioner 
som  UnicLine 5D. 
Behandlings enheden er opbygget på en solid 
aluminiumsprofil med skjulte hjul. 
Arbejdshøjden på instrumentbordet kan manuelt 
justeres til både siddende og stående 
tand behandling.

Svævende fontæne
Stoleadapteren passer til
UnicLine patientstolen og
kan monteres med svingbar
fontæne med sug, ekstra
bakkebord og operations-
lampe samt fleksibel 
teleskoparm, som kan 
tilpasses optimalt, uanset
om du arbejder solo eller
med assistent.

UnicLine Cart UnicLine Søjle
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UnicLine 5D kan leveres
med automatisk suge -

slangerensesystem, der 
aktiveres ved et enkelt tryk.

Herefter desinficeres 
sugeslangerne - og 

man er klar til en ny
patient behandling. 

Under behandlingen kan
sugeslangerne desinficeres

kontinuerligt.

Patient hygiejne

UnicLine 5D leveres med
regulerbare sugekanyler

eller med hygiejniske 
aluminiumssugekanyler 

til kirurgi.
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Pladskomfort
Fontæneenheden er drej bar og giver maksimal 
pladskomfort for både en og to assistenter. 
Fontænens overdel kan let afmonteres. 

Fleksibilitet
UnicLine 5D leveres med fleksibel teleskoparm
der kan tilpasses optimalt, uanset om du 
arbejder solo eller med assistent. 
Kan leveres med flerfunktionssprøjte eller 
LED-hærdelampe.
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Joystick
Valgfri placering af op til  
3 individuelle fodjoystik 
giver optimal bevægelses-
frihed for dig og din 
assistent.

UnicLine patientstol 
leveres som standard med
soft polster i 9 forskellige 
farver og som option 
med SuperSoft polster i 
4 forskellige farver.

Multi Armlæn
UnicLine patientstolen kan
som option leveres med 
et eller to armlæn, der let
kan tages af.

Nem rengøring
UnicLine polsteret 
kan let afmonteres 
for rengøring.

Valgfrihed
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Patientkomfort
Kompensationen i ryg/sæde-
bevægelse og den integrerede 
arm- og lændestøtte sikrer, at 
patienten sidder behageligt 
under hele 
behandlingen.

Stabil position
Den dobbelt indstillelige 
nakkestøtte sikrer stabil 
position af patientens hoved,
både for børn og voksne.



22

UnicLine Mobile 
- komplet enhed

Fuldt udrustet for såvel mobil- som 
stationær tandlægebehandling.

Instrumentbord med 2 motorer, 
3-funktionssprøjte, 

ultralydtandrenser og LC-lampe.
Unit skabet indeholder amalgam-udskiller, 

kompressor samt separate beholdere for 
fersk- og afløbsvand.

Behøver kun tilslutning af 230 VAC.
Kan opstilles på kun 20 minutter.
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Unit, instrumentbord,
operationslampe,

operationsstol 
og røntgen



Der tages forbehold for 
ændringer og trykfejl 
samt farvenuancer.
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Fremtid
Se UnicLine 5D’s mange fleksible muligheder hos 
din forhandler eller hos Heka Dental.

Heka Dental A/S

Baldershøj 38 

DK-2635 Ishøj

Telefon +45 4332 0990  

Fax +45 4332 0980

mail@heka-dental.dk 

www.heka-dental.dk




