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De juiste sfeer
Stel u voor dat u ergens zit en naar de hemel kijkt. Uw gedachten 

dwalen af en u ervaart een innerlijke rust die zich door uw 
lichaam verspreidt.

Voor deze sfeer willen wij zorgen.

De UnicLine S biedt de patiënt de optimale kans om te ontspannen, 
terwijl de tandarts en assistent rustig en efficiënt werken.

Het LICHT heeft een belangrijke rol gespeeld bij de inspiratie voor 
het design van de UnicLine S.

Met de UnicLine S wilden wij een mooi functioneel design 
creëren in lijn met de moderne Deense ontwerptraditie, met strakke 

lijnen en een nadruk op de schoonheid in eenvoud.



4 5Met zijn functioneel, mooi en eenvoudig Scandinavisch 

design is de UnicLine S de eerste tandheelkundige 

behandeleenheid met geïntegreerde led-touch-displays in 

het elegante, hygiënische oppervlak van gehard glas. 

De solide constructie van aluminium en het mooie, strakke 

Scandinavische design zorgen voor een aangename en 

ontspannen werkomgeving voor zowel tandarts als patiënt. 

Verlichting was ook een zeer belangrijk element bij ons 

werk aan de UnicLine S. De tandarts en tandartsassistent 

kunnen bijvoorbeeld het actieve instrument vanuit hun 

ooghoek zien en zich op de mond van de patiënt blijven 

concentreren zonder te hoeven rondkijken. Het gebruik van 

het juiste licht noemen we lichtergonomie.

Welkom in uw nieuwe tandheelkundige behandeleenheid - 

UnicLine S

Asbjørn Helwiig Nielsen, CEO



76 Vandaag de dag wordt veel waarde gehecht aan 

ergonomie, duurzaamheid en design.

Er wordt een veel grotere nadruk gelegd op inricht-

ing, wellness en gevoel.

De console oogt zeer strak, met een eenvoudige 

vorm die wordt ondersteund door een glazen opper-

vlak dat is gemonteerd op een plaat van geano-

diseerd aluminium.

Met deze functie is de UnicLine S de eerste tand-

heelkundige behandeleenheid die zich kan aanpassen 

aan de omgeving, omdat u de kleuren kunt program-

meren zodat deze bij het design van de kliniek 

passen.



98 Bij het ontwerpen van de UnicLine S wilden we graag 

esthetiek met functionaliteit combineren. Daarnaast 

hebben we glas toegevoegd als volledig nieuw en 

uniek element in de ‘wereld van eenheden’.

Het oppervlak van zowel de console als de instru-

mentenschaal is van gehard glas. Wat het design 

betreft, bieden de glazen oppervlakken natuurlijk het 

grote voordeel dat displays en gekleurde ledverlicht-

ing konden worden geïntegreerd in zowel de console 

als de spuwkom.

Lichtergonomie



1110 UnicLine S - met het meest hygiënische oppervlak.

Het display en de aanraaktoetsen bevinden zich onder 

het glas van het instrumentenbord en de console en 

zijn alleen zichtbaar wanneer dit nodig is – dit zorgt 

voor een gestroomlijnde look en is zachter voor de 

ogen.

Met een oppervlak van gehard glas hebben we het 

meest hygiënische oppervlak gecreëerd voor een tand-

heelkundige behandeleenheid en om het reinigen 

gemakkelijker te maken, kunnen het display/de 

aanraaktoetsen worden gedeactiveerd.

De integratie van de displays betekent ook dat tussen 

patiënten minder oppervlakken hoeven te worden 

gereinigd.



1312 Deze situatie is ons allen bekend: we willen onze 

ogen op de mond van de patiënt blijven richten, maar 

moeten tijdens de behandeling vaak wegkijken om de 

instellingen van instrumenten te controleren – zoals 

eenvoudige informatie over de sproeifunctie.

Lichtergonomie werkt door middel van twee leds die 

de sproeicombinatie op het servet/bovenlijf van de 

patiënt projecteren. De tandarts kan zo zijn perifere 

zicht gebruiken om de kleuren op het servet te zien 

om te controleren of de sproeicombinatie naar wens 

is ingesteld.

Zo hoeft u uw hoofd niet te draaien en kunt u zich 

blijven concentreren op de mond van de patiënt. Een 

tandarts die de lichtergonomie van UnicLine S gebruikt, 

kan bewegingen van de nek en de belasting van de 

ogen aanzienlijk verminderen.



1514 UnicLine S - Eenvoud in essentie.

Het instrumentenbord is natuurlijk het belangrijkste 

werkinstrument van de tandarts.

Het slanke en smalle design van het instrumentenbord 

is een voorwaarde voor ergonomisch optimale werk-

posities rond de patiënt, zonder dat de elleboog en 

schouders onnodig moeten worden opgetrokken.

Het instrumentenbord voor de UnicLine S is verkrijg-

baar voor vijf en voor zes instrumenten.



1716 De instrumenten met zwepen vormen een centraal 

element bij de ondersteuning van een ergonomische 

werkhouding. Elk instrument is afzonderlijk uitge-

balanceerd met een veer, die het gewicht van het 

instrument bij de mond van de patiënt neutraliseert - 

zonder te trekken.

Zo helpt de UnicLine S het gewicht van het instrument 

te dragen zonder de bewegingsvrijheid te beperken. 

Hierdoor kunt u zeer precies werken en worden de 

pols en onderarm zo min mogelijk belast.

Op het ontwerp van de UnicLine S en enkele onder-

delen ervan rust auteursrecht; sommige onderdelen 

van de UnicLine S zijn gepatenteerd.



1918 Instrumenten.

We werken al een aantal jaar samen met gerenom-

meerde fabrikanten, waaronder Bien Air, EMS, W&H, 

Acteon (Satelec), Mectron, Luzzani en anderen.

De UnicLine S kan worden uitgerust met een uitge-

breide reeks instrumenten. Wij zorgen er altijd voor 

dat onze nieuwe opties en innovatieve instrument-

en achterwaarts compatibel zijn met alle behande-

leen-heden die wij in de afgelopen 35 jaar hebben 

geproduceerd.

Zo kunt u er zeker van zijn dat u uw UnicLine S altijd 

kunt upgraden of uitbreiden – omdat wij ervoor 

blijven zorgen dat onze producten nog vele jaren 

waarde voor u zullen creëren.



2120 De arm van de UnicLine S heeft een aantal grote 

ergonomische voordelen:

Flexibele positie:

De armleuning kan helemaal rond worden bewogen, 

d.w.z. u bepaalt zelf hoe u het instrumentenbord plaatst 

en in welke richting de tafel moet bewegen.

Eenvoudige en naadloze beweging:

Alle bewegende verbindingen van de instrumentenarm 

zijn voorzien van dubbele naaldlagers. Dit zorgt ervoor 

dat het instrumentenbord op zeer soepele en moeite-

loze wijze kan worden bewogen. Bovendien zijn de 

naaldlagers van de UnicLine S extra groot en bewegen 

de verbindingen in alle richtingen met precisie, ondanks 

de verschillende belastingen vanuit het instrumenten-

bord, de monitor en de röntgeneenheid.



2322 De UnicLine S is verkrijgbaar met verschillende opties 

voor de spuwkom:

•  Geïntegreerde spuwkom met glazen schaal die voor 

de reiniging gemakkelijk kan worden verwijderd.

•  Draaibare spuwkom zodat de patiënt tijdens de  

behandeling gemakkelijk de mond kan spoelen.  

Deze versie is ook verkrijgbaar met een schaal die 

voor de reiniging gemakkelijk kan worden verwijderd.

•  Zonder spuwkom is de console uitgerust met een  

aluminium instrumentenbord.

De UnicLine S is verkrijgbaar met verlichte spuwkom die 

kan worden aangepast aan de kleurkeuze van de kliniek 

/ de kleur van de bekleding en die de patiënt de weg 

wijst bij het spoelen van de mond.

De UnicLine S kan worden geleverd met een automa-

tische waterspoeling van de instrumenten, die ervoor 

zorgt dat het watersysteem, de slangen en de instru-

menten worden gespoeld en gereinigd en zijn voor-

bereid voor de patiënt.



2524 De UnicLine S zorgt ook voor een betere ergonomie 

voor de assistent.

Daarom hebben we ervoor gezorgd dat de UnicLine S 

zich op eenvoudige en soepele wijze kan aanpassen aan 

zijn gevarieerde en complexe taken.

De arm van de assistent is ontworpen met een tele-

scopische arm die in een paar seconden kan worden 

versteld van een solo- naar een duobehandeling of van 

rechts- naar linkshandige tandarts. Dankzij deze flex-

ibiliteit kan ook de afzuiging altijd optimaal worden 

geplaatst om te voorkomen dat de assistent het bovenli-

chaam moet draaien om de afzuiging te pakken.

De telescopische arm kan op de console of op de patiën-

tenstoel worden gemonteerd.

De UnicLine S is verkrijgbaar met bijvoorbeeld een came-

ra, spuit en/of uithardingslicht op de telescopische arm.

Naast afzuiging zijn twee instrumentenposities beschik-

baar. Zo worden optimale mogelijkheden geboden om 

de assistent te betrekken bij de behandeling.



2726 Afzuigsysteem.

De UnicLine S wordt geleverd met dubbele selectieve 

afzuiging. Een extra afzuigslang is verkrijgbaar als 

optie.

De UnicLine S wordt geleverd met verstelbare afzuig-

canules of met hygiënische aluminium afzuigcanules. 

De afzuighouders zijn verkrijgbaar in open of gesloten 

uitvoering.

De UnicLine S is ook verkrijgbaar met automatische 

reiniging van het afzuigsysteem. Het systeem wordt 

met één druk op de knop geactiveerd en is kort daarna 

weer klaar voor een nieuwe patiënt.

Tijdens de behandeling kan het afzuigslangsysteem 

worden gespoeld met schoon water.



2928 Het watersysteem van de UnicLine S kan worden 

aangepast aan de individuele eisen.

De UnicLine S kan worden aangesloten op de openbare 

watervoorziening of worden uitgerust met een flessen-

watersysteem.

Het flessenwatersysteem is verkrijgbaar als externe 

2-literfles of interne 1-literfles, die in de ruimte van de 

assistent van de tandheelkundige behandeleenheid 

wordt geplaatst.

Indien waterontsmetting nodig is, zijn verschillende 

systemen voor actieve waterontsmetting verkrijgbaar.



3130 Op de UnicLine S hebben we alle technische aspecten 

verborgen om de assistent toegang te geven tot 

separator, spuwkomventiel en vloeistoffen voor het 

reinigingssysteem van de afzuigslangen zonder in 

aanraking te komen met de elektronica of stroomvoor-

ziening van de tandheelkundige eenheid.

1]  Om te zorgen voor een eenvoudig en gestroomlijnd 

design zijn alle filters, reinigingsvloeistoffen en de 

waterfles opgeborgen achter de deur van de   

assistent.

2]  Het glazen oppervlak van het instrumentenbord en 

de bovenkant van de console kunnen gemakkelijk 

worden afgeveegd en zijn uiterst hygiënisch.

3]  De spuwkom kan gemakkelijk worden verwijderd 

voor reiniging.

4]  De instrumenthouder en aluminium handgrepen  

kunnen eenvoudig worden verwijderd voor reiniging.

4]

1]

2]

1]

3]

4]



3332 Een ontspannen patiënt biedt de tandarts ideale 

werkomstandigheden.

Daarom hebben wij een behandelstoel ontwikkeld die 

comfortabel is voor zowel de patiënt als de tandarts.

De tandarts werkt in ideale omstandigheden, of hij nu 

staand of zittend werkt. De dunne en smalle rug biedt 

de optimale mogelijkheid om tijdens de behandeling 

dicht bij de patiënt te komen.

Het gevoel van de patiëntenstoel en de keuze van de 

materialen en kleuren vullen de strakke lijnen en het 

eenvoudige design van de UnicLine S aan.

We hebben ook de functionaliteit van de stoel niet 

uit het oog verloren. De stoel kan eenvoudig worden 

versteld door middel van een voetbediende joystick of 

het elektronische bedieningspaneel op het instrumen-

tenbord.

Comfort Shape Comfort Memory



3534 1]  Patiëntenstoel in horizontale positie. De individue-

le plaatsing van maximaal drie joysticks stelt de  

tandarts en de assistent in staat om de ideale  

werkhouding aan te nemen.

2] De veiligheidsstop is ingebouwd in de bodemplaat.

3]  De hoofdsteun met twee standen verbetert de positie 

van de patiënt en is geschikt voor zowel volwas- 

senen als kinderen. De hoofdsteun kan ook worden 

geleverd met een opening in het midden.

4]  Gemakkelijk schoon te maken. De bekleding van de 

UnicLine S kan gemakkelijk worden verwijderd voor 

reiniging.

5]  De patiëntenstoel van de UnicLine S kan worden 

geleverd met één of twee armleuningen.

6]  De opberghaak voor de voetbediening houdt de vloer 

vrij tijdens het schoonmaken.

7]  De intrekbare voetsteun zorgt voor comfort voor 

patiënten van alle lengtes.

2]

1]

6]

7]

5]4]3] 7]



36 37

Ergonomische 

telescopische afzuigarm

Meerkleurige ledverlichting die kan 

worden aangepast aan de bekleding/

kleuren van de praktijk

Hygiënische oppervlakken 

van gehard glas

Comfortabele patiëntenstoel

Console/armset/instrumenten-
bord van aluminium

Ergonomische ronde 

voetbediening

Geïntegreerd display

Individuele uitgebalanceerde 
instrumenten 
(veerondersteuning) 



3938 Multimedia.

De UnicLine S is verkrijgbaar met verschillende model-

len intraorale camera’s, die kunnen worden aangesloten 

op de computer van de kliniek. Het beeld kan worden 

weergegeven op een gemonteerde monitor van 22”.

Op het instrumentenbord kan ook een iPad-/tablet-

houder worden gemonteerd.



4140 De kostenefficiëntie van de UnicLine S is het overwegen 

waard. Naast de aankoopprijs zijn er verschillende 

factoren die van invloed zijn op de kostenefficiëntie.

•  Onze kwaliteit en betrouwbaarheid zijn van het hoog-

ste niveau en storingen en daaruit voortvloeiende 

dure bedrijfsverliezen komen niet vaak voor.

•  Constructie met gemakkelijke toegang tot alle belan-

grijke onderdelen voor snel onderhoud.

•  Stalen veren en kogel-/naaldlagers in alle bewegende 

verbindingen van de instrumentenarm zorgen voor 

een lange levensduur zonder kosten voor onderhoud 

of reserveonderdelen.

• Gemakkelijk te installeren.

•  Een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde technici  

zorgt voor snelle hulp bij problemen en wij zorgen 

voor een snelle levering van reserveonderdelen.

•  Als u extra zekerheid nodig hebt, kunt u op bepaalde 

onderdelen tot 5 jaar garantie kopen.



4342 De unieke gepatenteerde ronde voetbediening kan 

vanuit alle richtingen worden geactiveerd met de 

rechter- of linkervoet, zodat u niet in een vaste 

houding hoeft te werken. De voetbediening regelt de 

snelheid en intensiteit van het gekozen instrument.

De UnicLine S biedt u de keuze uit drie verschillende 

voetbedieningen - de ronde, de ronde variabele en 

de universele voetbediening.

De ronde voetbediening kan vanuit alle hoeken 

worden gebruikt, zodat tandartsen altijd kunnen 

werken in een ergonomisch juiste werkhouding.

Alle voetbedieningen zijn ook in draadloze versie 

leverbaar.



4544

Operatielamp.

De UnicLine S beschikt over een speciaal ontworpen 

led-operatielamp van Faro die een optimaal licht biedt 

voor de behandeling omdat de kop op een zelf-balan-

cerende veerarm is geplaatst die zorgt voor een 

stabiele positie. De operatielamp maakt gebruik van de 

nieuwste technologie om te zorgen voor een perfect 

licht voor de behandeling tot 50.000 lux, dat zo veel 

mogelijk overeenkomt met zonlicht. De lampenkop is 

voorzien van twee spiegels die zorgen voor een schadu-

wvrije werkplek. De vaste arm van de operatielamp 

heeft een lengte die zorgt dat u gemakkelijk van achter 

het hoofd van de patiënt kunt verlichten en de onder-

kant van de mond van de patiënt kunt verlichten.

Het is ook mogelijk om een THEIATECH led-lamp te 

installeren in de lamparm van de Alya-lamp. Deze zorgt 

voor een overgangslicht in de kamer boven de patiënt, 

zodat de ogen zich meer ontspannen wanneer de focus 

niet meer op de mond van de patiënt ligt. Het basis-

model Maia levert tot 35.000 lux en is exclusief verkrijg-

baar met de standaard lamparm van Faro.



4746 Steriel watersysteem.

Op het instrumentenbord kan een steriel watersysteem 

worden geïnstalleerd. Zo kan steriel water worden 

toegevoerd voor bijvoorbeeld chirurgische ingrepen of 

endodontie.

Röntgenapparaat op een console.

Op de UnicLine S-console kan een röntgenapparaat 

worden geïnstalleerd door middel van een extra 

röntgenadapter, die voor de operatielamp en instru-

mentadapter wordt geplaatst. De universele röntgen-

adapter past voor de meeste röntgenapparaten, zodat 

röntgenapparaten van oudere tandheelkundige 

behandeleenheden kunnen worden overgeplaatst 

wanneer u overstapt op de UnicLine S.



4948 Tray en trayhouders.

De UnicLine S biedt de mogelijkheid om twee tray-

houders op het instrumentenbord te monteren. 

De schaalhouders zijn verkrijgbaar in verschillende 

hoogtes en lengtes.

Er zijn zowel enkele als dubbele tray’s verkrijgbaar, 

evenals siliconen beschermfolies voor de tray’s.

Het is mogelijk om bijvoorbeeld een enkele tray links 

op het instrumentenbord te plaatsen en een dubbele 

tray aan de rechterkant, om een optimale ruimte te 

creëren voor zowel de tandarts als de assistent.



50 51De UnicLine S kan worden geproduceerd met 

verschillende opties voor consolemontage:

Aan de voorkant van de console kunnen snelkoppe-

lingen worden geïnstalleerd voor de aansluiting 

van afzonderlijke tafelmodellen of andere externe 

apparaten.

Aan de achterkant van de console kan een 230 V-

SCHUKO-contactdoos worden gemonteerd.

U kunt er ook voor kiezen om een USB-poort aan de 

voorkant van de console te installeren. De USB-poort 

kan worden gebruikt voor het opladen of voor het 

aansluiten van een externe intraorale camera.



5352 UnicLine S
Voordelen

Voordelen van het werken met Heka Dental
• Ergonomische producten
• Modern Scandinavisch design
• Aluminium en glas
• Hoge kwaliteit
•  Marktleider in Scandinavië en de Benelux, export

naar 45 landen
• Gemaakt in Denemarken

Voordelen van het ontwerp van de UnicLine S
•  Unieke stijl door het gebruik van glazen opper- 

vlakken
•  Strakke Scandinavische lijnen die de UnicLine S

een tijdloze uitstraling geven
•  De eerste tandheelkundige eenheid op de markt

die kan worden aangepast aan de omgeving
dankzij meerkleurig led-licht - ook als de kliniek
later wordt veranderd

•  Eenvoudige installatie, vooral als de tandarts al
een UnicLine 5D heeft

•  Geïntegreerde displays maken een snellere
reiniging mogelijk – vooral tussen de patiënten
door

•  De geïntegreerde displays stralen bovendien
rust uit

Voordelen van de grondstoffen van de UnicLine S
• Aluminium - vergeelt niet na verloop van tijd
• Aluminium - gemakkelijk schoon te maken
•  Aluminium - geeft een gevoel van kwaliteit en

luxe
• Glas - gemakkelijk schoon te maken
• Glas - integratie van displays
• Glas - maakt het gebruik van led-licht mogelijk
•  Glas - zorgt ervoor dat de UnicLine S aanvoelt

als iets wat u al kent

Voordelen van de UnicLine S-ergonomie voor 
de tandarts
•  Zweeparmen van instrumenten hebben indivi-

dueel afgestelde veren
•  Draagarm met naaldlagers in alle bewegende

verbindingen - voor een soepele beweging
gedurende vele jaren

•  Vlakke instrumentenbord voor een optimale
ergonomie

•  Ronde voetbediening voor ergonomische zit- 
houding

•  De rugleuning van de patiëntenstoel is aan de
bovenkant slank, zodat er voldoende ruimte is voor
een ergonomisch optimale werkhouding

Voordelen van lichtergonomie van de UnicLine S
• Unieke gepatenteerde oplossing
•  Lichtergonomie van de UnicLine S kan de belasting

van de nek en ogen aanzienlijk beperken

Voordelen van de ergonomie voor de tandarts- 
assistent
•  Afzuigarm die uiterst ergonomisch is omdat hij

continu verstelbaar, dun en compact is. Zorgt
ervoor dat het altijd mogelijk is om correct te zitten

• Eenvoudige bediening van de reinigingsfuncties
•  Gemakkelijke toegang tot het display op het instru-

mentenbord - zorgt voor gemakkelijke toegang tot
bijvoorbeeld de bediening van de stoel

• Ruimte van de assistent vrij van elektronica

Voordelen bij het werken met tandarts- 
assistenten van de UnicLine S
• De tandarts beslist hoe hij/zij wil werken
•  Betere integratie van de tandartsassistent in de

behandelingssituatie
•  Snellere wissel van patiënten. De tandarts kan

beter contact houden met de patiënt wanneer
deze de ruimte binnenkomt of verlaat en toch tijd
besparen

• Betere begroeting van de patiënt

Voordelen van de UnicLine S-patiëntenergonomie
•  Comfortabele bekleding voor lange en korte

behandelingen
• Aangename spoelpositie
• Voetsteunen die naar binnen buigen
• Horizontale houding mogelijk tijdens operatie

Bij de levering inbegrepen bij de 
behandeleenheid (afhankelijk 
van de gekozen opties):

•  Kwaliteitsproduct van aluminium
en glas

•  Kwalitatief hoogwaardige
kleppen uit Duitsland

•  Gelakte oppervlakken van
aluminium

•  Oppervlak van de console en
het instrumentenbord van
gehard glas met geïntegreerde
aanraaktoetsen

•  Instrumentenarm van gegoten
aluminium

•  Extra grote dubbele naaldlagers
in de console, de middenarm
en het instrumentenbord

•  Instrumentenarm met een rotatie
van 337° biedt zowel rechts- als
linkshandigen de mogelijkheid
om de arm te bedienen

•  Instrumentenarm met dubbele
veerondersteuning in de
hoogteverstelling

•  Instelbare gewrichten en in hoog-
te verstelbare instrumentenarm.

• Lichtergonomie
•  Individueel uitgebalanceerde

instrumenten
•  Optioneel instrumentenbord

voor vijf of zes instrumenten
•  Hygiënisch, geïntegreerd

multitouchpaneel in het glazen
oppervlak van de console en
het instrumentenbord

•  Geïntegreerd display in het
instrumentenbord

•  Hygiënische, autoclaveerbare
instrumenthouders

•  Afneembare, autoclaveerbare
handgrepen op het instrumen-
tenbord

• Afvoerluchtfilter
• Afneembare glazen spuwkom
•  Selectieve afzuiging (groot en

klein)
•  Multiflexibele telescopische

afzuighouder

Extra apparatuur en opties:

Turbine:
•  Multiflex-glasvezeluitgang met

hoge snelheid
•  W&H Advanced Air, incl. Primea-

turbine met led
•  W&H Primea-turbine (alleen met

Adv. Air)

Micromotoren:
•  Bien Air MX2 incl. Optima- 

regeling 100-40.000 omw./min.
(tot 2 stuks)

•  Bien Air, MCX brushless, 1000-
40.000 omw./min. (tot 3 stuks)

Spuiten:
• UNIC, 3:1
• Luzzani, 3:1 of 6:1
• Luzzani, 7:1 met/licht

Scaler:
• Newtron (met/zonder led)
• W&H met led
• EMS ‚No Pain‘ (met/zonder led)
• NSK Varios (met/zonder led)
• EMS Airflow: ingebouwde versie

Uithardingslamp:
• UNIC (Bluedent Express)
•  Starlight Sler (met knop of

voetbediening)
• Acteon MiniLED

Intraorale camera:
• Sopro 617 of 717 excl. software
• Dürr VistaCam iX HD

Opties voor instrumentenarm 
en instrumentenbord:
•  Trayhouders in verschillende

lengtes
•  Optionele dubbele Tray- 

ondersteuning
• Enkele of dubbele tray
•  Beschermfolie voor tray

(autoclaveerbaar)

Monitor:
•  22“-monitor gemonteerd op de

lampadapter met flexibele arm

•  iPad-/tablethouder (op het
instrumentenbord)

Water- en waterbehandeling:
•  Waterontsmetting (met/zonder

luchtbuffer)
• Interne waterfles - 1 liter
• Externe waterfles - 2 liter
•  Automatische instrumenten- 

spoeling
• Steriele waterpomp
•  Automatisch reinigingssysteem

voor de afzuigslang

Afvoer:
• Dürr-spuwkomventiel
• Metasys-spuwkomventiel
•  Dürr-combiseparator (amalgaam-

afscheider)
• Metasys-amalgaamafscheider
• Metasys-separator (lucht/water)

Console:
•  Geïntegreerde, draaiende of

zonder spuwkom
•  Meerkleurige led in console en

spuwkom
•  Waterverwarmer voor beker- 

vulling
•  Waterverwarmer op de beker

en instrumenten
• Snelkoppeling voor afzuiging
• Snelkoppeling voor water/lucht
• 230V/Schuko-stopcontact
• Röntgenadapter
• USB-poort

Operatielampen en kamer- 
verlichting:
•  Led-operatielamp Faro Maia

35.000 lux, 5.000 Kelvin met
standaardarm

•  Led-operatielamp Faro Alya
50.000 lux, 5.000 Kelvin met
sensor, met standaardarm

•  Operatielamp Faro Alya 50.000
lux, 5.000 Kelvin met Heka- 
designarm

•  Led FARO Alya met Heka-design-
arm en ingebouwde THEIATECH

• Led-kamerlamp Faro Sidèrea

Röntgenapparaat:
• X-Mind x-ray D/C: UNIC-versie

Instrumenten op assistentenarm:
• UNIC 3:1
• Luzzani 3:1
•  Uithardingslicht met knop- 

bediening
•  Optionele montage van de

assistent-/afzuigarm op de stoel

Voetbediening:
•  Ergonomisch rond (bedraad of

draadloos)
•  Rond variabel (bedraad of draad-

loos)
•  Universeel variabel (bedraad of

draadloos)

UnicLine-patiëntenstoel:
• Twee elektrische motoren
•  Hefcapaciteit getest tot 300 kg

(met vloerbevestiging)
•  Hoge positie voor staande

behandeling
• Horizontale positie mogelijk
• Dubbel articuleerbare hoofdsteun
•  Eén joystick (tot 3 joysticks

mogelijk)
•  4 programma‘s of 3 programma‘s

en ‚Laatste positie‘
•  Hoofdsteun met opening in het

midden
•  Armleuning - rechts en/of links,

draaibaar
• Voetsteun, inklapbaar
• Opberghaak voor voetbediening

Bekleding:
• Comfort Shape (standaard)
•  Comfort Memory met stitches

Bekijk de verkrijgbare kleuren voor 
de bekleding op 
www.heka-dental.dk
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54 Heka Dental A/S werd opgericht in 1965 en produceert 

vandaag de dag tandheelkundige eenheden voor tandart-

sen in het grootste deel van de wereld. Wij zijn de toon- 

aangevende leverancier van tandheelkundige eenheden 

voor Scandinavië en de Benelux.

Het bedrijf is een familiebedrijf en alle productie-, ont-

wikkelings- en administratiewerkzaamheden vinden plaats 

in Denemarken. Alle workflows zijn uiteraard ISO-gecerti-

ficeerd, om een hoog kwaliteitsniveau van alle functies te 

garanderen.

Heka Dental past de functionaliteit en mogelijkheden 

aan de individuele eisen van onze klanten aan. Om een 

optimale begeleiding en informatie voor elke tandarts 

te garanderen, worden de levering, installatie en service 

uitgevoerd door een uitgebreid en goed opgeleid netwerk 

van dealers.

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

Onder voorbehoud van technische 
wijzigingen en kleurveranderingen.

De afbeeldingen kunnen zijn weer-
gegeven met optionele apparatuur.
www.kommunikator.dk · 29079 · 03/2020 

Deze tekening is gebaseerd op 
een UnicLine S met vaste spuwkom.

Op het ontwerp van de UnicLine S 
en enkele onderdelen ervan rust 
auteursrecht; sommige onderdelen 
van de UnicLine S zijn gepatenteerd.
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