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UnicLine S – dansk design när den är som allra bäst

Vårkampanj!
Behandlingsenheter • Unitrengöring • Röntgen
• Vinkelstycken • Desinfektionsutrustning



Folktandvården Herrgärdet 
valde UnicLine S
När folktandvården Herrgärdet i Västerås förra senhösten  
valde UnicLine S till sina tio behandlingsrum blev det bråttom  
då kravet var att installationen skulle var färdig under 2016.  
Fem veckor efter beställningen var första uniten på plats, två 
dagar före nyår var den sista installerad. Lasse Lindell på Svensk 
Dentalservice anpassade installationen efter klinikens logistik 
och inga behandlingar blev lidande av avbrotten. 

Perfekt för små utrymmen 

Kliniksamordnare Marina Lundberg har bara lovord: ’’Vi valde UnicLine S 

främst för den slimmade designen som tar lite utrymme. Några av våra  

behandlingsrum är små och trånga och vi har rörelsehindrade patienter 

som behöver använda lift. UnicLine S har separat stol och unit, vår befint-

liga lift får plats mellan delarna. Många patienter är dessutom tyngre och tar 

mer plats. Stolen är mycket stabil och klarar upp till 300 kg, den slimmade 

bryggan ger gott om utrymme för de rundare patienterna.

Enkel att lära sig, smidig att använda
’’En stor fördel är hur smidig utrustningen är att använda. Herrgärdet är  

jourklinik på helger och jourpersonalen lär sig snabbt de basala funktio-

nerna och kommer fort in i jobbet.

Jag kan tillägga att alla på kliniken är väldigt nöjda med den nya utrust-

ningen.’’

Viktigt med snabb service
’’Det viktigaste av allt är att verksamheten flyter på utan avbrott. Samar-

betet med Svensk Dentalservice fungerar klockrent, vi känner alla och de 

kan komma med kort varsel och åtgärda problemen under dagen. Gäller 

det enklare programmering som vi klarar själva får vi proffsig guidning över 

telefon.’’

UnicLine S – kompakt och 
stilren med brygga i glas
Nya Unic line S har en kompakt design och är 

tillverkad i aluminium och glas. Utrustningen är 

mycket användarvänlig och enkel att programmera. 

En slimmad glasbrygga gör att operatören kommer 

närmare patienten. Med den nya ljusergonomin 

visas inställningarna direkt på bryggan och 

projiceras ner på patienten – användaren behöver 

inte flytta blicken till olika ljuszoner och kan behålla 

fokus på patientens mun. En display på sugarmen 

gör att sköterskan kan följa inställningarna.

Beställer du din nya Heka unit i april eller maj bjuder vi på 
en LED operationslampa. 

10 nya
UnicLine S 

hos Herrgärdet  
i Västerås.

På köpet! 
Faro Alaya Led 

OP-lampa 
(Värde ca 20.700 kr)



Stern Weber 380TRC
För Stern Weber 380TRC finns inga begränsningar 

– utrustningen kan helt anpassas med funktioner 

efter vilka behandlingar du vill utföra. Den roterbara 

stolen med böjbar bendel kan svängas ut så att 

patient och behandlare kan mötas i diskussion öga 

mot öga i naturlig sittposition. 

380TRC finns även med kortare bryggarm.

Alpro 
PlastiWipes
Alkoholfria våtservetter 
för känsliga ytor på 
behandlingsenheter 
(t.ex. klädsel). 

AlproJet-D
För daglig ren- 
göring av sug-  
och avskiljnings- 
anläggningar.

AlproJet-W
För veckoren- 
göring av sug-  
och avskiljnings- 
anläggningar.

Vecko-

rengöring Bilpron  
vattenrening
Desinfektionslösning 
för vattenledningar på 
alla enheter, används 
1–2 ggr/vecka.

Ta hand om din utrustning med Alpro
Svensk Dentalservice har alla de produkter som rekommenderas för säker drift, god hygien och minimal materialpåverkan.  
Se hela sortimentet på hemsidan. 

Unic – Exklusiv design
En elegant utformad utrustning som skapar harmoni 

i behandlingsrummet. Den tunna bryggan gör att 

behandlaren kommer nära patienten och kan arbeta 

på ett ergonomiskt sätt. Utrustningen är designad av 

David Lewis som bl.a har arbetat för Bang & Olufsen. 

UNIC är liten och kompakt och passar därför de 

flesta rum, även där utrymmet är begränsat. Till Unic 

finns det en uppsjö av tillval så att utrustningen kan 

anpassas efter individuella önskemål.

Daglig
rengöring

Vårerbjudande! 
Komplett behandlingsenhet med touch-

display och roterbar stol.

Följande ingår:

• Torrt sugsystem • LED Operationsbelysning  

• Vattenreningsystem • Brygga med fyra  

instrument – scaler med ledljus • Kolfri motor  

• Turbinmodul • 3 funktionsbläster  

• Automatiserad fontän • Trådlös fotkontroll

Kampanjpris

210.000 kr
Spara ca. 25.000 kr

På köpet! 
Faro Alaya Led 

OP-lampa 
(Värde ca 20.700 kr)

Beställer du din nya Heka unit i april eller maj 
bjuder vi på en LED operationslampa. 

Extrautrustad Stern Weber 380TRC.



Alla erbjudanden gäller till 31 maj och kan inte kombineras med andra rabatter eller avtalspriser. Alla priser anges exkl. moms.

Handla förbrukning i vår webshop!
www.dentalservice.se Storgatan 22, 753 31 Uppsala

Cykel på köpet!
Köp fem valfria vinkelstycken med ljus ur Z-serien eller en 

iCare+ och få en Lotta damcykel eller en August herrcykel 

(värde 6.290 kr) från Crescent utan extra kostnad. 

iCare+ 
Höggradigt rent  
på 14 minuter

Z-serien 
NSK:s premiumserie

Focus
Enkel, smidig och extremt stabil likströmsröntgen som 

ger optimala bildresultat. Anti-drift-mekanismen gör 

apparaten väldigt lättmanövrerad samtidigt som den 

fixeras stadigt där du vill ha den. 

• Enkel att ställa in, välj mellan 60 och 70 kV.

• Focus finns i tre olika armlängder och kan monteras på 

 pelare, vägg eller på unit.

Kampanjpris

 34.900 kr

Kampanjpris

 24.900 kr

MyRay RXDC eXTend 
Likströmsröntgen med ett stabilt självbalanserande armsystem 

i aluminium.

• 0,4 mm fokuspunkt  •  Variabel kV – 60, 65, 70 kV   

• Rektangulärt riktmedel som standard.   

• Möjlighet att välja längd på förlängningsarm.

• Trådbunden exponeringskontroll – finns även modell med  

 trådlös handkontroll.

• RXDC eXTend finns även i version som mobil enhet.
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