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UNIQUE DENTAL STARTADE 2004. VI FINNS I YSTAD OCH 
ÄR IDAG ETT 70-TAL MEDARBETARE SOM LEVERERAR 
TANDTEKNIK TILL KUNDER I SVERIGE, NORGE, FINLAND 
OCH SCHWEIZ. VÅRA TANDLÄKARE OCH DERAS MED-
ARBETARE ÄR KUNNIGA, KOMPETENTA OCH KRÄVANDE  
– VILKET I SIN TUR STÄLLER HÖGA KRAV PÅ OSS.
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Utöver CAD/CAM
Patientspecifika protetiska lösningar  
för alla större implantatsystem
För att kunna erbjuda verkligt idealiska lösningar behöver du protetisk 
mångsidighet, ett flexibelt arbetsflöde och designalternativ som är 
precis så unika som dina patienter. När du väljer ATLANTIS™ får du 
frihet, estetik, enkelhet och pålitlighet som går utöver CAD/CAM.

www.dentsplyimplants.se



Specialist på digital tandvård

© 2015 M-Tec Dental  |  040-755 45  |  info@m-tecdental.se  |  http://www.m-tecdental.se

• KaVo Arctica fräs

• Trios3 Intraoral scanner

HÖG KVALITET 
ÄR VIKTIGT!
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GEDIGEN KUNSKAP  
OCH MODERN TEKNIK  
I PERFEKT SAMVERKAN
Teknikutvecklingen inom tandteknik är 
i snabb förändring. De senaste tio åren 
har utvecklingen gått snabbt i branschen, 
och på Unique Dental pågår ett ständigt 
utvecklingsarbete.

Den som är nostalgiskt lagd tycker att det är  
tråkigt att hantverksinslaget är på väg bort. 
På Unique Dental är vi glada över den 
kvalitetssäkring som den nya tekniken innebär.

I nya ändamålsenliga lokaler har vi skapat 
ett toppmodernt  fullservicelabb. I en ljus 
och fräsch miljö arbetar ett 70-tal duktiga 
medarbetare med gedigen yrkeskunskap och 
med hjälp av modern teknik. 

VÅR VISION ÄR ATT VARA DET LEDANDE TANDTEKNISKA 
LABORATORIET I SVERIGE, MED KOMPETENTA 
TANDTEKNIKER SOM PRODUCERAR MED HÖGSTA KVALITET.

Carita Tandteknik – ett branschanpassat affärssystem  
för tandtekniska laboratorium

Carita Tandvård – ett journalsystem för tandvården

Carita används inom både privata och offentliga sektorn

www.swedish-care.se
info@swedish-care.se • Tel 046-25 98 21



DATRON AG
In den Gänsäckern 5  D-64367 Mühltal
Tel.: +49(0)6151-1419-0  
E-Mail: info@datron.de  www.dentalcam.com

Unique Dental successfully uses DATRON Dental CAD/CAM 
solutions to produce precise, highly esthetic
 � crowns and bridges
 � abutments and implant prosthetics
 � and other indications.

The range of DATRON D5 5-axis dental milling  machines 
stands for lucrative and process  reliable high quality  results. 

For more information on the D5 visit www.datron.de

Unique Production Benefits

Tenngatan 6-8  SE-234 35 LOMMA
Tel +46 (0)40 536600  Email solectro@solectro.se

UniqueDental_AZ_186x95mm_v2.indd   1 07.12.2015   13:48:36

KOMMUNIKATION 
ÄR VIKTIGT!
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TEKNIK I FRAMKANT
Det ställs stora krav på dagens tandtekniker 
och utvecklingen i vårt yrke går snabbt framåt. 
Nya tekniker, nya material och ny digitaliserad 
utrustning kräver både fingertoppskänsla och 
resurser för att hänga med. 

Våra tandtekniker är välutbildade och 
uppdaterade. Vi har implementerat den senaste 
CAD/CAM-tekniken och satsar mycket på 
att den avdelningen ska vara en viktig del i 
tillverkningskedjan.

Tandteknikeryrket är ett traditionellt 
hantverksyrke och i kombination med modern 
teknik blir slutresultatet säkrare leveranser 
och högre kvalitet. Och det vinner vi alla på i 
längden. På Unique Dental tar vi emot digitala 
avtryck från alla de större systemen.

Planmeca PlanScan®

Ultrasnabb intraoral scanner
•	 Korrekt och puderfri scanning i realtid

•	 Öppet STL-format

•	 Bekvämt för patient och tandläkare

Integrera med 
din Planmeca unit 

eller laptop
www.planmeca.comwww.plandent.se 

Tel: 08-546 979 00



Ordertelefon 054-875315
www.forshagadental.se

ALLA DINA VANLIGA
PRODUKTER,

TILL BÄTTRE PRIS.

Söker ni lokaler i Ystad för kontor,  
industri och produktion?

 0411-57 74 74 • www.ystad.se/industrifastigheter

ARBETSGLÄDJE 
ÄR VIKTIGT!



Mer än primär stabilitet.
 Ett nytt koniskt implantat.
Den perfekta sammansättningen av design, material och yta –  
Straumann® Bone Level Tapered Implant:
•  Roxolid®-material – Mindre invasiv behandling med möjlighet till smalare implantat
•  SLActive®-yta – Designad för att maximera behandlingsresultatet
•  Apikalt konisk design – Utmärkt primär stabilitet även vid mjukt ben
•  CrossFit®-anslutning – Enkelt handhavande för protetiken
 www.straumann.se

Straumann-annons.indd   1 2015-10-20   10:55:45
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MODERNT  
FULLSERVICELABB
Unique Dental är ett av Sveriges modernaste 
tandtekniska företag. Det är vi själva som 
tillverkar allt i huset, vilket höjer såväl 
leveranssäkerheten som kvaliteten på 
slutprodukten. 

KURSER OCH UTBILDNING
Vi kommer nu att kunna erbjuda kurser och 
utbildningar i egna ändamålsenliga lokaler.  
Har ni idéer och önskemål om kursinnehåll så  
kan vi skräddarsy detta för er klinik  
– möjligheterna är många!



UNIQUE DENTAL – RUSTADE FÖR FRAMTIDEN
Att se tio, femton år tillbaka i tiden ger oss perspektiv på hur snabbt utvecklingen faktiskt har gått. 
Att blicka ytterligare tio år framåt är ett spännande tankeexperiment, vart har vi kommit då? Vilken 
typ av teknik känns självklar då?

Oavsett hur framtiden ser ut vet vi på Unique Dental att det kommer att ske ännu mer inom 
tandtekniken. Digitaliseringen kommer med största sannolikhet att ha tagit oss till nya nivåer, 
kvalitetsnivåerna kommer att öka ytterligare. 

Vi tror att alla tandläkare kommer att arbeta med digitala avtryck och för att vi ska vara en 
kvalitetsleverantör även i framtiden måste vi hålla fast vid vårt utvecklingsarbete och ständigt hålla 
ett finger i luften. 

VÄLKOMMEN ATT FÖLJA MED  
OSS IN I FRAMTIDEN!
Leif Andersson och Martin Thomsen

LEVERANSSÄKERHET 
ÄR VIKTIGT!
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A Beautiful Blend of Translucency & Strength

Flexural Strength Testing per ISO 6872 specification.
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®
BruxZir Anterior is suitable for

• Anterior and premolar crowns
• Anterior and premolar 3-unit bridges
•  More conservative preparation than lithium disilicate;  

0.8 mm required, 1.25 mm is ideal

+49 (0) 69 - 2475 144 30
www.glidewelldental.de  I  orders@glidewelldental.de

Find an authorized BruxZir lab in your area: www.bruxzir.com

Shaded Zirconia Translucency
Light Transmission vs. Wavelength 1.0 mm Thickness

Sweden_BZ_half-186X135mm_120315.indd   1 12/10/15   10:37 AM



SÖDRA DRAGONGATAN 28 
271 39 YSTAD
0411-351 300

INFO@UNIQUEDENTAL.SE
WWW.UNIQUEDENTAL.SE
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Hos Roomexpo finns allt du behöver för att inreda snyggt och funktionellt och till ett riktigt 
bra pris. Vår utställning i Ystad fylls ständigt på med nästan nya kontors- och konferens-
möbler och inredning som passar i offentlig miljö. Här kan du hitta allt från ergonomis-
ka kontorsstolar och höj- och sänkbara skrivbord till designklassiker. Utöver detta 
hyr vi även ut möbler till olika evenemang. "Ni fixar festen, vi ordnar resten".

Du väljer själv om du vill köpa, hyra eller leasa ditt möblemang och självklart 
hjälper vi gärna till med leverans av inredningen. Vi utför även mindre 
kontorsflyttar.

Välkommen till Roomexpo, för skön och grön inredning!

NÄSTAN NYA MÖBLER
– FÖR KONTOR OCH OFFENTLIG MILJÖ

0709-14 66 23
www.roomexpo.se

FR2000 är ett integrerat verksamhetsledningssystem 
som innehåller krav på Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, 

Brandskydd och Kompetens.


