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Den rette stemningen
Tenk deg at du sitter alene og ser ut over havet.

Tankene dine flyter av gårde, og du opplever en indre ro som sprer
seg gjennom kroppen din.

Det er nettopp denne stemningen vi har forsøkt å skape.
UnicLine S gir pasienten muligheten til å slappe av, mens tannlege

og assistent arbeider rolig og effektivt.



4 5Et funksjonelt, vakkert og enkelt nordisk
design.

Målet vårt med UnicLine S har vært å 
skape et vakkert og funksjonelt nordisk 
design i solide materialer som aluminium 
og glass, som samtidig gir en behagelig og
avslappende ramme for både pasient og
tannlege.

Lyset har også vært en svært viktig del av
arbeidet med UnicLine S, tannlegen og
sekretæren kan for eksempel se innstillingen
til det aktive instrumentet i sidesynet og kan
derfor holde fokus på pasientens munn uten 
å måtte se vekk.
Dette er det vi kaller "ergonomisk belysning".

Asbjørn Helwiig Nielsen, heka dental



76 Som med alt godt design er målet å 
kombinere estetikk med funksjonalitet.
Målet vårt med UnicLine S er å levere et
behandlingssenter som på grunn av sitt
innbydende utseende og nøye uttenkte
funksjonalitet vil skape de perfekte
omgivelser for et hyggelig tannlegebesøk.

UnicLine S leveres med tre ulike lampe-
løsninger.



98 UnicLine S sikrer optimal kontakt mellom
tannlege og pasient.

Med alle instrumentene for hånden kan
tannlegen jobbe effektivt og kontinuerlig
uten å miste kontakten med pasienten.
Dette skaper en rolig arbeidsatmosfære
som er betryggende og avslappende for
pasienten.

Med UnicLine S har vi skapt et møbel der
enhver detalj har som formål å skape
trygghet og trivsel for pasienten.
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Døren til 
prototypeverkstedet hvor 
UnicLine S er født. 

Det hele startet med en visjon, som så ble
forvandlet til tusenvis av strektegninger.

Deretter fulgte en rekke prototyper før det
endelige designet oppfylte alle våre krav 
til den ultimate UnicLine S uniten.
Utgangspunktet for et vellykket funksjonelt
design er å lytte til menneskene som skal
bruke produktet.

Vi har justert UnicLine S, basert på de 
tilbakemeldingene vi har fått. Og så har 
vi bedt testpersonene våre om å vurdere
uniten på nytt.
Dette har vi gjort igjen og igjen, fordi vi
vet at det er de små detaljene som teller.
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Patentanmeldt

Vi kjenner alle til situasjonen der vi ønsker
å holde øynene våre på pasientens
munn, men der vi ofte blir nødt til å se
bort for å sjekke instrumentinnstillinger 
under behandlingen - for eksempel enkel
informasjon som instrumentspray.

Vi har løst denne utfordringen ved å 
prosjektere denne informasjonen ned på
pasientens serviett, slik at tannlege og
assistent kan se innstillingene for det 
aktive instrumentet i sidesynet og holde
fokus på pasientens munn uten å måtte 
ta blikket bort. Dette er det vi kaller 
‘lysergonomi’, fordi vi unngår å anstrenge
øynene ved stadig å måtte endre fokus 
og lysintensitet.



1514 Berøringstastene er skjult under glasset 
på instrumentbordet og kun de aktuelle
knappene er synlige, avhengig av de 
funksjoner som er i bruk.

Dette skaper et strømlinjeformet uttrykk, 
og man unngår å anstrenge øynene.
Med overflate av herdet glass har vi skapt
den mest mulig hygieniske overflate, og
display og berøringstaster kan deaktiveres
under rengjøring.
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En av fem 
produktionsområden 
vid heka dental.

Søren Høst er her i ferd med å ferdigstille
en UnicLine 5D, som har blitt spesielt
designet for tannlege Paul Jones, for en
automatisk elektronisk test som vil utsette
uniten for belastninger tilsvarende en stan-
dard arbeidsdag på klinikken.

Søren utfører så en sikkerhetstest, en ekstra
automatisk elektronisk test i henhold til
internasjonale standarder, en mekanisk
test/innstilling og til slutt en visuell kontroll
av hele produktet.

Hvis alt er i orden, signerer Søren testrap-
porten, og uniten er så klar for pakking og
utsendelse.



1918 Armen på UnicLine S skjuler kabler, vann- 
og luftledninger bak den lett industrialiserte-
og slitesterke overflaten av anodisert 
aluminium.
De store leddene beveger seg med milli-
meterpresisjon i alle retninger, til tross for
de ulike belastningene fra instrumentbord,
monitor, røntgen og operasjonsbelysning.

Resultatet er en arm med optimal balanse.



2120 På UnicLine S har vi bevisst gjemt bort alt
som ikke trenger å være synlig.
Behandlingsbordet er effektivt minimalistisk
uten overflødige dippedutter.
Dette gjør UnicLine S til et møbel, og ikke
bare en behandlingsunit.
Behandlingsbordets slanke og smale utfor-
ming er en forutsetning for å oppnå 
optimale ergonomiske arbeidsstillinger rundt
pasienten.

UnicLine S - rett og slett enkelt!
.



2322 Fleksibilitet skaper trivsel på jobben.

Derfor har vi sørget for at UnicLine S kan 
tilpasse seg sine varierte og komplekse
arbeidsoppgaver på en enkel måte.

Assistentpanelet er utformet med en tele-
skoparm som kan justeres fra to- til firehendt
behandling eller fra høyre- til venstrehendt
tannlege i løpet av sekunder.



2524 Instrumentpiskene er perfekt balansert og 
tilpasset hvert instrument, og de lange
silikonslangene sikrer ergonomisk riktige
arbeidsstillinger.

UnicLine S instrumenter er balansert slik at
hånden ikke trenger å bære instrumentets
vekt eller påvirkes av ytre krefter når du 
utfører presisjonsarbeid.
Balanserte instrumenter reduserer belastning
og styrker arbeidets presisjon.

UnicLine S og enkelte av delene er design-
beskyttet, og noen av delene er patent-
beskyttet.



2726 Det er de små detaljene som definerer et
godt eller dårlig design, og vi har viet stor
oppmerksomhet til hver eneste detalj på
UnicLine S, fordi vi vet at kundene våre skal
ha glede av dette i mange år.

Ett eksempel er behandlingsbordet og kon-
solltoppen, som er CNC-behandlet i et enkelt
aluminiumstykke hvor vi så har festet en
glassplate, slik at overflaten blir så hygienisk
som mulig. Vi har også skjult displayet og
berøringstastene under denne glassplaten.
Dette er dyrere, og også vanskeligere, men 
vi mener det er helt nødvendig for å sikre
den totale opplevelsen.

Noen tror kanskje at det er bortkastet tid å
bruke ressurser på slike detaljer.
Andre er glade for at vi strekker oss såpass
langt for å oppnå perfeksjon.



2928 Jimmy, Brian Leif og Dario (Henrik og Hans
var opptatt med å pakke utstyr for utsendelse
og hadde ikke tid til å bli med på bildet)
håndterer mer enn 6000 varenummer hver
dag - og vi sørger alltid for at våre nye 
produkter og nyskapende Instrumenter er
bakoverkompatible med alle unitene vi har
produsert i løpet av de siste 35 årene.

Dermed kan du være sikker på at du alltid 
vil kunne oppgradere eller utvide UnicLine S
- fordi vi vil fortsette å sikre at produktene
våre skaper verdier for dere i mange år
framover.
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1

432

1] UnicLine S leveres med en fleksibel 
assistent-teleskoparm som kan justeres til
optimal arbeidsstilling, enten man arbeider
med eller uten assistent.

2] Tilgjengelig med åpne eller lukkede 
holdere.

3] Kan også leveres med en 3-veis sprøyte
eller LED-herdelampe.

4] Sugefiltrene er enkle å rengjøre.
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1] For å sikre et enkelt og strømlinjeformet
design er alle filtre, rensevæsker og vannfla-
sker gjemt bort bak en dør på assistentsiden.

2] Instrumentbordets glassoverflate er lett å
tørke av og er svært hygienisk.

3] Fonteneskålen kan enkelt taes av.

4] Instrumentunderlaget fjernes enkelt for
rengjøring.

5] De lett avtagbare aluminiumshåndtakene
kan autoklaveres.

6] For å sikre forsyning av friskt vann kan 
UnicLine S leveres med et automatisk vann-
rensesystem for instrumentene.

7] UnicLine S kan leveres med et unikt auto-
matisk sugerensesystem, som aktiveres ved et
enkelt trykk. Sugesystemet vil da desinfiseres,
og en ny behandlingsrunde kan begynne.
Under behandlingen kan sugesystemet 
desinfiseres kontinuerlig.



3534 Den unike patenterte runde fotpedalen 
kan aktiveres fra alle retninger med enten
høyre eller venstre fot, slik at arbeids-
stillingen din blir så fleksibel som mulig.
Fotpedalen regulerer hastigheten og 
intensiteten for det valgte instrumentet,
aktiverer sprayforvalg, chip blow og 
omdreiningsretning.

UnicLine S kan også leveres med en 
konvensjonell, variabel fotpedal.

Alle fotpedaler kan leveres som trådløse.



3736 En avslappet pasient skaper ideelle arbeids-
forhold for tannlegen.
Av denne grunn har vi laget en behand-
lingsunit som er behagelig for både pasient
og tannlege. Den er en drøm å sitte i, sam-
tidig som tannlegen har ideelle arbeids-
forhold, uansett om han/hun arbeider 
stående eller sittende.

Opplevelsen i pasientstolen, material-
valgene og fargene forsterker UnicLine S 
sitt stilrene design.

Samtidig har vi hatt fokus på stolens funk-
sjonalitet og særlig at den skal være lett å
justere med en fotpedal eller det elektro-
niske kontrollpanelet på instrumentbordet.



3938 1] Komfort for pasienten. Ryggen og setets
kompenserende bevegelser samt den inte-
grerte albuestøtten sørger for at pasienten 
sitter behagelig under hele behandlingen.

2] Den dobeltartikulerende nakkestøtten gjør
pasientens hodestilling mer komfortabel og
er egnet for både voksne og barn.

3] Lett å rengjøre. Trekket på UnicLine S er
enkelt å ta av for rengjøring.

4] Pasientstolen kan leveres med ett eller to
armlener.

5] Joystick. Individuell plassering av opptil tre
joysticker gir tannlege og assistent optimal
bevegelsesfrihet.

1]

2] 3] 4] 5]
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UnicLine S og noen av 
dens enkelte deler er
designbeskyttet, og enkelte
delere er patentbeskyttet.

Spesifikasjoner

UnicLine S:
• Instrumentbord med balanserte 

instrumentpisker

Fotpedal:
• Standard patentert fotpedal
• Variabel fotpedal

Instrumenter:
• Multiflex turbinslange
• Bien Air mikromotor - 40 000 rpm
• Bien Air MX2 børsteløs mikromotor, 

inkl. Digipad kontrollpad
• Bien Air MCX børsteløs mikromotor
• NSK mikromotor
• UNIC 3-funksjonssprøyte
• Luzzani 3-funksjonssprøyte
• Luzzani 6-funksjonssprøyte
• Luzzani 7-funksjonssprøyte med lys
• Suprasson ultralydscaler
• EMS No Pain ultralydscaler med lys
• UNIC herdelampemodul
• Intra-oralt kameramodul, Sopro 695 

eller 717 uten programvare
• Monitor inkl. lampeadapter, (s-vhs-, 

pal- og normal tilkobling, HDMI)
• Enkelt brett
• Dobbelbrett

Vannbehandling:
• Vannflaskesystem for renset vanntilførsel
• Automatisk vannrensesystem for 

instrumenter
• Sterilvannsanlegg for montering på

instrumentbordet
• Vannforsyning med luftgap DVGW
• Integrert vanndesinfisering med auto-

dosering (reduksjon av mikroorganisme)

Operasjonslamper
• UnicLine S Alya operasjonslampe 

u/sensor, 50 000 lux, 5000 Kelvin
• UnicLine S Alya operasjonslampe 

m/sensor, 50 000 lux, 5000 Kelvin

Spyttefontene:
• Selektivsug på teleskoparm
• Selektivsug montert på pasientstol
• Automatisk sugeslangerens
• UNIC 3-funksjonssprøyte montert på 

teleskoparm
• Luzzani 3-funksjonssprøyte montert 

på teleskoparm
• Luzzani 6-funksjonssprøyte montert 

på teleskoparm

• UNIC herdelampemodul: 
på teleskoparm (m/knapp)

• Vannvarmer for glass
• Vannvarmer for glass og 

instrumentbord

• Hurtigkopling for sug
• Hurtigkopling for vann og luft

• Dürr fonteneventil for våtsug
• Dürr amalgamseparator
• Metasys amalgamseparator

• Dürr separasjonsautomatikk
• Metasys separasjonsautomatikk

• Røntgenadapter for montering av 
røntgen på uniten 

• 220 V kontakt montert på uniten

UnicLine S pasientstol:

• To elektriske spindelmotorer

• Maksimal pasientvekt 240 kg
• Normal belastning 

opptil 140 kg

• Dobbeltartikulerende 
nakkestøtte

• Ekstra fotjoystick

• Pasientstol med fire pro-
grammer eller tre program-
mer + siste posisjon
(programmeres vagfritt)

Armlene:
• Høyre
• Venstre

Trekk:
• Mykt trekk
• Supermykt trekk

Farger:



42 43Heka Dental A/S har levert uniter til tann-
leger over hele verden siden 1965, og 
er nå en ledende leverandør av slike i 
Skandinavia.

Vi er en familiedrevet bedrift med all 
produksjon, utvikling og administrasjon
sentralisert i Danmark. Alle våre virksomhets-
faser er ISO-sertifisert, noe som sikrer høy
kvalitet på alle områder.

For å sikre at enhver tannlege får best mulig
veiledning og informasjon, utføres levering,
installasjon og service av et omfattende og
grundig opplært nettverk av depoter.

Du er alltid velkommen til å besøke oss eller
kontakte oss med spørsmål eller ideer.

Heka Dental A/S
Baldershøj 38
DK-2635 Ishøj, Danmark
Telefon +45 4332 0990
Fax +45 4332 0980
mail@heka-dental.dk
www.heka-dental.com

Med forbehold om tekniske endringer og fargeendringer. Dokumentet er ikke bindende. 
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Dental Sør AS avd. Midt Norge
Teknikere/selgere og verksted som dekker Møre, 
Sør og Nord Trøndelag og halve Nordland
Adresse: Fossegrenda 7B, 7038 TRONDHEIM 

Dental Sør AS avd. Oslo
Teknikere som dekker Østlandet, salgavdeling, verksted 
og utstilling
Adresse: Østensjøveien 18, 0661 Oslo  

Dental Sør AS avd. Telemark
Teknikere/selgere som dekker Telemark og Vestfold
Adresse: Kjørbekkdalen 12A, 3735 Skien

Dental Sør AS avd.  Bergen
Teknikere/selgere og verksted som dekker 
Hordaland Sogn og Fjordane
Adresse: Statsminister Michelsensvei 62, 5230 Paradis 

Nord Norge
Dekkes via samarbeid med freelanse teknikere og 
fylkeskommunalet ansatte service teknikere

Dental Sør AS avd. Rogaland
Teknikere/selgere og verksted for roterende instrumenter
som dekker Rogaland
Adresse: Solagata 7A 4009 Stavanger

Dental Sør AS Hovedkontor Mandal
Teknikere som dekker Agder, selgere, utstilling, lager, 
logistikk, innkjøp markedsavdeling og administrasjon.
Adresse: Saltverket 6, 4515 Mandal

Dental Sør AS avd. Midt Norge
Teknikere/selgere og verksted som dekker Møre, 
Sør og Nord Trøndelag og halve Nordland
Adresse: Fossegrenda 7B, 7038 TRONDHEIM 

Dental Sør AS avd. Oslo
Teknikere som dekker Østlandet, salgavdeling, verksted 
og utstilling
Adresse: Østensjøveien 18, 0661 Oslo  

Dental Sør AS avd. Telemark
Teknikere/selgere som dekker Telemark og Vestfold
Adresse: Kjørbekkdalen 12A, 3735 Skien

Dental Sør AS avd.  Bergen
Teknikere/selgere og verksted som dekker 
Hordaland Sogn og Fjordane
Adresse: Statsminister Michelsensvei 62, 5230 Paradis 

Nord Norge
Dekkes via samarbeid med freelanse teknikere og 
fylkeskommunalet ansatte service teknikere

Dental Sør AS avd. Rogaland
Teknikere/selgere og verksted for roterende instrumenter
som dekker Rogaland
Adresse: Solagata 7A 4009 Stavanger

Dental Sør AS Hovedkontor Mandal
Teknikere som dekker Agder, selgere, utstilling, lager, 
logistikk, innkjøp markedsavdeling og administrasjon.
Adresse: Saltverket 6, 4515 Mandal

Heka forhandler i Norge siden 1997:

Saltverket 6, 4514 Mandal Postboks 901, 4509 Mandal
Tlf 38 27 88 88 - post@dentalnet.no - www.dentalnet.no

Vi er mange nok til å gi deg en
1. klasses service!
Men, små nok til å synes at du 
er en viktig kunde!
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