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Top ergonomie gecombineerd 
met uw individuele wensen uw
eigen werkpaand

Ideaal i.v.m. reiniging door
assistente geen belemmering
bij de voorruitstap uit de
behandelstoel.
Ook leverbaar met afzuig
vanuit midden zowel links en
rechts handig gebruik.
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Instrumentenbrug 
zowel over links 
als over rechts 
weg te zetten na
behandeling
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UnicLine kan ook 
geleverd worden met 

een conventionele, 
of variabele voetpedaal.

Het unieke, gepatenteerde
ronde voetpedaal kan 
geactiveerd worden vanuit
elke positie, zowel met de
rechter als met de linker
voet. Hij pint u niet vast op
één bepaalde werk houding.
Met de voetpedaal regelt u
de snel heid activeert u de 
preselectie toerentallen van
de gekozen instrumenten.
Door het aantikken van de
middelste ring op de voet-
pedaal activeert u de spray-
functie en de mechanische
chip-blow, en wisselt u de
draairichting van de micro-
motor.
Door een druk op de top
van de voetpedaal bedient
u de operatielamp of roept
u uw assistente.

Volledige 
sturing 
- met de voet

Operatielamp aan/uit Spray keuze 
schakelaar 
mechanische

Verhoging van 
toerental

Aktiveringsring

Toerental 
verlaging
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Laat de mogelijkheden open
- elke dag
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Overzicht
Een overzichtelijk display
geeft duidelijk alle informatie
over uw instelling van het
instrumentarium.

Individuele instelling
De hoek van de instrumen-
ten-houder kan individueel
ingesteld worden voor elk

instrument.

Met de vingertop
De druktoetsen aan de

zijkant van de instrumenten-
brug bedienen de tijds-

instelling, de tijdsduur van 
de composietlamp, de assi-

stenteoproep en de spittoon-
functies. Bovendien kan u de

micro-motor testen.

Ergonomie
Op de uitvoering met 
individueel uitgebalanceerde
zwepen is ieder instrument
perfect in balans en de 
extra lange silicone slangen
verzekeren ergonomisch 
correcte werkhoudingen.

Een brede waaier van mogel-
ijkheden
De UnicLine D kan geleverd
worden met 3 tot 6 uitge -
balanceerde zweep-instrumen-
ten of met 3 tot 6 hangende
slangen, individueel geplaatst
op de instrumentenbrug. 
U heeft de keuze uit meer dan
20 verschillende instrumenten,
die allen met de voetpedaal
bediend kunnen worden.
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Ieder van ons heeft eigen ideeën 
en wensen. Flexibiliteit betekent 
onder andere aanpassing. 
Daarom kan iedere unit aangepast 
worden aan de wensen van 
de individuele tandarts
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De aluminium 
handgrepen kunnen

gemakkelijk verwijderd 
worden om te 
autoklaveren.

De rubberen 
instrumenten-houder 

kan gemakkelijk 
worden weggenomen 

voor reiniging. 

UnicLine 5D
- met enkele tray.

- met dubbele tray.

Doorspoelsysteem
Alle spraykanalen 
kunnen automatisch 
worden gereinigd.

Hygienic airrotation systeem
De unit kan volledig worden 
drooggeblazen in alle water-
kanalen ter voor koming van 

kalkaanslag, algen verstopping
en legionella verspreiding.
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Waarom een compromis aangaan 
wat betreft de materiaalkeuze als 
u kan kiezen voor een unit uit 
aluminium - de zekerheid van een 
levenslange kwaliteit
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UnicLine multimedia 
UnicLine 5D met monitor
voor intra orale beelden, 

digitale röntgenfoto’s, video
of andere IT-media.
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Flexibiliteit betekent onder 
andere aanpassing
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UnicLine 5D 
- een elegant,
functioneel en 
tijdloos design 
met aandacht 
voor het 
milieu
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UnicLine 5D 
kan voor een
linkshandige 
aangepast worden

Laat de mogelijkheden
open elke dag.
Ook levenbaar met afzuig 
in het midden onder de
Rugleuning in verband met
links/rechtshandig gebruik.
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De UnicLine  operatielamp
type Edi gemonteerd op 
een zelf-balancerende 
veerarm geeft een perfect 
operatielicht en verzekert
een stabiele positie.

Licht met
ingebouwde 
stabiliteit

17

Vrije opstelling

UnicLine Cart
De cart-versie heeft dezelfde functies als de UnicLine 5D
unit en is gebouwd op een solide aluminium profiel met
verborgen wielen. 
De werkhoogte van de instrumententafel kan manueel
ingesteld worden voor zowel zittend als staand werken.

Spoeleenheid
De stoeladapter voor de
UnicLine patiëntenzetel kan
uitgerust worden met een
draaibare spoelkom met
afzuiging, een extra tray,
een operatielamp en een
telescopische arm.

UnicLine Cart UnicLine Paal
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UnicLine 5D is beschikbaar
met een uniek reinigings-

systeem voor de afzuig-
slangen, dat geactiveerd

wordt door het indrukken
van een druktoets op de

afzuigarm. Hierdoor 
worden de afzuigslangen

gedesinfecteerd opdat
onmiddellijk een volgende

patiënt behandeld kan 
worden. Tijdens de 

behandeling kunnen de
afzuig slangen ook continu 
gedesinfecteerd worden.

Hygiëne voor 
de patiënt

UnicLine 5D wordt 
geleverd met ofwel 

regelbare afzuigcanules 
of met hygiënische 

aluminium afzuigcanules.
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Comfort
De spittoonschaal draait 90° naar elke kant 
en kan gemakkelijk afgenomen worden voor 
een grondige reiniging.

Flexibiliteit
UnicLine 5D wordt geleverd met een flexibele, 
telescopische arm die ingesteld kan worden naar 
uw ideale werkpositie, zowel voor werken met 
assistente als zonder assistente. Op de telesco-
pische arm kan een functiespuit of polymerisatie-
lamp gemonteerd worden.
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Joystick
De individueel gepositio-
neerde ‘joy sticks’ (1, 2 of
3) verzekeren u en uw 
assistente van een ideale
werkpositie.

De UnicLine patiëntenstoel 
is leverbaar met zachte
bekleding in 9 verschillende
standaard kleuren en met
een optie voor extra zachte
bekleding in 4 verschillende
kleuren.

Armsteunen
Optioneel kan de UnicLine 
patiëntenstoel geleverd 
worden met één of 
twee armsteunen.

Makkelijk schoon 
te maken  
De bekleding van de 
UnicLine is makkelijk 
te verwijderen om 
schoon te maken.

Keuze vrijheid
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Comfort voor de patiënt
De compenserende bewegingen van rugsteun en 
zitvlak en de aangebouwde armsteun verzekeren een
comfortabele zithouding voor de patiënt gedurende 
de hele behandeling.

Stabiele positie
De dubbel gearticuleerde
neksteun verbetert de 
positionering van het hoofd,
zowel bij volwassenen als 
bij kinderen.
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UnicLine Mobile 
- complete 

behandelplek
Compleet uitgevoerd voor zowel 

een mobiele behandelplek als voor 
een definitieve behandelplek.

Instrumenten met 2 motoren, 
3-functiespuit en polymerisatielamp. 

De unit beschikt over een amalgaamafscheider 
compressor en opvang-tank voor de afzuiging, 

alleen 220V aansluiting nodig.
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Unit, Instrumententablet,
OP-Lamp, Patientenstoel 

en Röntgen



Technische veranderingen 
kleurveranderingen 
en drukfouten onder 
voorbehoud.
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En nu
Neem contact op met uw dealer. Hij zal u graag mogelijkheden van de 
UnicLine 5D laten ontdekken. 

Heka Dental A/S

Baldershøj 38 

DK-2635 Ishøj

Telefon +45 4332 0990  

Fax +45 4332 0980

mail@heka-dental.dk 

www.heka-dental.com




