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KaVo Primus™ 1058 Life

Spolehlivý každý den. 

Přehled všech novinek:

1 Štíhlý design křesla pro pacienty v moderní dentální bílé. 
2 Nosnost až 185 kg
3 Integrovaný Trendelenburgův pohyb 
4 Zvětšený rozsah nejvyšší a nejnižší polohy křesla

5 Nová strana lékaře v moderním designu 
6 Vylepšená koncepce ovládání s větším počtem tlačítek přímé volby 
7 Strana asistentky s přehledným ovládáním a vylepšeným komfortem 

obsluhy

8 Nový design, nový rozměr, nová kvalita zobrazení
9 Přizpůsobený pro snadnou údržbu hygieny a čistoty

Nové křeslo pro pacienty.  
S jistotou a zcela uvolněně. 

Nová strana lékaře a asistentky  
promyšleně zdokonalené 

Nový monitor KaVo HD 19´´ 
Nejvyšší kvalita zobrazení přímo na soupravě

V praxi ověřená kvalita, nově definovaná. 
Nezáleží na tom, co vám den připraví, víte, že na své soupravě  
Primus 1058 můžete stavět. Vychutnejte si tuto enormní spolehli-
vost ve své ordinaci - každý den znovu. Protože u souprav  
Primus 1058 Life byl kladen nejvyšší důraz na solidnost a funkční 
bezpečnost.

Hospodárnost - dnes i zítra. Prokažte svůj cit pro vynikající poměr 
ceny k výkonu a připojte se k tisícům zubařů na celém světě, kteří  
o své soupravě Primus 1058 říkají: „Běží a běží a běží.“

KaVo Primus 1058 Life.  
Osvědčená kvalita. Nově definovaná.  
Na to je spolehnutí.  
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KaVo Primus™ 1058 Life

Nová strana lékaře.  
Promyšleně zjednodušená. 

Jednoduché, jako by to bylo vyrobené 
přímo pro mne.
Sestavte si svou stranu lékaře přesně podle svých požadavků. Přitom 
si můžete volně konfigurovat pět pozic nástrojů. Úpravy lze provádět 
i dodatečně. Díky tomu zůstanete flexibilní i v budoucnosti.

Bez oklik přímo k cíli.
Vychutnejte si časově úspornou práci díky většímu počtu tlačítek 
přímé volby přiřazených automatickým funkcím. Uchovejte si snadno 
přehled díky novému přehlednému ovládání a integrovanému displeji.

Pro každého ta správná strana lékaře –  
naše tři osvědčené varianty. 
Máte svůj vlastní styl ošetřování pacientů. Vysoce kvalitní strana 
lékaře nabízí tři varianty pro optimální přizpůsobení vašim individu-
álním potřebám a zvyklostem.

•	Horní	vedení	nástrojů.
Delší hadice nástrojů a vylepšené biče horního vedení hadic. 
S nimi sedí vyvážené nástroje v ruce vždy dokonale.

•	Spodní	vedení	nástrojů
Ještě více volnosti pohybu a ergonomie v každé ošetřovací poloze.

•	Card.
Vyšší důraz na mobilitu spolu se snadnou obsluhou. 

Denně ergonomicky a efektivně.
Nezáleží na tom, zda ošetřujete vsedě nebo ve stoje: strana lékaře 
vaší stomatologické soupravy KaVo Primus 1058 Life vás podporuje 
promyšleně a ergonomicky. Není třeba natahovat se ani otáčet. 
Optimalizované trasy uchopení nástrojů zaručují vždy efektivní 
průběh práce. 

Nová indikace na displeji s funkcí 
časovače a hodinami.

Funkcí MEMOspeed vyvoláte uložené 
parametry jednotlivých nástrojů rychle 
a spolehlivě.

Horní vedení nástrojů 
KaVo Primus 1058 Life S.

Spodní vedení nástrojů  
KaVo Primus 1058 Life TM.

Verze Card  
KaVo Primus 1058 Life C.
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Nové křeslo pro pacienty. 
S jistotou zcela uvolněně.

Uvolnění pacienti šetří  
váš cenný čas.
Budou-li se vaši pacienti při ošetření cítit dobře, budou se podstatně 
méně hýbat. K tomu podstatně přispívá nově koncipované měkké 
čalounění a jeho ergonomický tvar. Díky tomu můžete pracovat 
efektivněji a dokážete se plně soustředit na průběh ošetření.

COMPACTchair 
Komfort v nejmenším prostoru.
Zejména svým starším pacientům nabídněte také pohodlnější 
nastupování a vystupování. Křeslo COMPACTchair má úhlově 
stavitelnou podložku pod nohy a lze ji nastavit z 80° pozice vsedě 
zcela plynule do pozice vleže.  
Konzultujte se svými pacienty vsedě a ošetřujte je následně vleže.  
Křeslo COMPACTchair je optimální také do prostorově malých 
ordinací.

Dobré pro vás.  
Dobré pro vaše pacienty.
Měkce polstrovanou opěrku hlavy nastavte optimálně podle indikace 
nebo velikosti pacienta. Když váš pacient správně leží, můžete 
dokonale pracovat.

Jednoduše komfortní:  
jednou rukou ovladatelná opěrka hlavy 
se 2 klouby a měkkým polstrováním.

Ideální pro všechny požadavky se 
zvětšeným rozsahem nejvyšší a nejnižší 
polohy, a také se zvýšenou maximální 
nosností křesla až na 185 kg. 

Opěradlo Progress:  
optimální držení těla při práci i optimální 
přístup pro zubního lékaře
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Stomatologickou soupravu KaVo Primus 1058 Life  
je možné nainstalovat standardně pro praváky,  
ale také pro leváky.

Křeslo pro pacienty COMPACTchair. Výškově nastavitelné od 390 mm do 740 mm.

185
KG
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Zde se vše točí  
kolem vašich zad.

Vaše asistentka má vše bezpečně pod 
kontrolou.
Přejděte na hladce probíhající pracovní postupy. Se samostatně 
polohovatelnou stranou asistentky soupravy Primus 1058 Life má 
vaše asistentka vždy optimální přístup k pacientovi. Nové přehledné 
uživatelské rozhraní nyní nabízí více tlačítek přímé volby, například 
pro intenzivní dezinfekci, HYDROclean nebo časovač.

Flexibilní partner na vaší straně.
Ošetřujete pacienty jako levák nebo sám? Chcete své asistence 
nabídnout komfortní řešení? Nová strana asistentky je k dodání  
v provedení s možností otočení doprava i doleva.

Zdraví  
je nejvyšší majetek.
A nic neovlivňuje vaše držení těla tolik jako židlička, na které denně 
sedíte. Proto ve prospěch svého zdraví vsaďte na naše inteligentní 
koncepce. 
Koncipováno na maximální míru ergonomie a komfortu, zaměřeno 
přesně na požadavky a pracovní procesy zubařů a jejich asistentek.

KaVo PHYSIO One  
Zde se snoubí zdraví s pohodlím.
Spolehlivá kvalita KaVo a zpracování vysoce kvalitních  
materiálů. To vše za vynikající poměr ceny a užitné hodnoty.  
Variabilní, s individuálně nastavitelnou výškou a sklonem sedáku 
snadno a rychle.

KaVo PHYSIO Evo / Evo F 
Ergonomie spočívá v detailech.
Kladete největší důraz na svou ergonomickou polohu vsedě? 
Díky možnosti nastavení ordinačních židliček KaVo PHYSIO Evo / 
Evo F lze sedací plochu a opěradlo individuálně přizpůsobit svým 
anatomickým požadavkům. 
Síla pružin opěradla podpírá svalstvo v oblasti bederní páteře a 
přináší tak trvalé odlehčení při ošetřování.

Vynikající koncepce.
 Dentální židle KaVo PHYSIO Evo je oceněna značkou 
jakosti spolku „Aktion gesunder Rücken“  
(Akce zdravá záda). Toto ocenění se uděluje na 
základě přísných kritérií pro ergonomii a zdraví.

Využívejte s výhodou  
vyšší pružnost. 

Nechte si ruce volné pro to důležité.
Čím méně se musíte dotýkat, tím je vaše práce hygieničtější.Všechny 
funkce nástrojů i křesla pro pacienty řiďte jednoduše nohou.  
Efektivní prevence proti křížové kontaminaci. 

Ergonomie staví na inteligentních 
řešeních.
Místo pohybů nahoru a dolů jako u plynpvého pedálu, regulujte 
nástroje pomocí nožního ovládání horizontálně. Dlouhodobě tak 
uvolníte svaly na nohou a můžete pracovat zcela uvolněně.

Pouze smysluplnné funkce 
- nic zbytečného: 
To je strana asistentky. 

KaVo PHYSIO Evo .

KaVo PHYSIO Evo F. 

KaVo PHYSIO One. 

Uvolněná práce s nožním 
ovládáním KaVo.

 KaVo ESTETICA E70 / E80 Vision
KaVo PHYSIO 5007 / Evo
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Každodenní hygiena efektivněji.
Čištění soupravy Primus 1058 Life je nad pomyšlení jednoduché. K dezinfikování lze důležité součásti jako například silikonovou podložku 
nástrojů, adaptér na instrumenty, otočné rameno či plivátko snadno sejmout. Veškeré povrchy lze snadno vyčistit a totéž platí i o všech 
kontaminovaných dílech v dosahu aerosolů. 

Využívejte sílu vody s funkcí  
HYDROclean.
Předcházejte výpadkům a nákladům na údržbu. Jednoduše ručně 
spusťte automatický program HYDROclean k čištění odlučování 
amalgamu, odsávání. 
Čistá voda spolehlivě zředí krev i sekret, aby se nemohly usazovat v 
odsávacím systému a v odpadu, aby ho nemohly trvale zanášet. 

Více ochrany díky menšímu  
efektu zpětného sání.
Automatický systém zamezení zpětného sání instrumentů a 
mikromotorů KaVo brání, aby byla kontaminovaná voda ze spreje 
nasávána do soupravy v průběhu ošetření. Vy, Váš tým i Vaši pacienti 
se můžete cítit zcela bezpečně.

Minimalizujte rizika  
proplachovacím programem dle RKI*.
Zamezte pronikání infekcí a současně splňte požadavky aktuální 
směrnice RKI. Vaše souprava Primus 1058 Life zajišťuje standardi-
zované a automatizované proplachování nástrojů před započetím 
práce a po každém pacientovi. 

Chraňte své vybavení  
před znečištěnou vodou.
S vodním blokem certifikovaným dle DVGW zabraňte zpětné konta-
minaci vodních cest unitř vaší soupravy. Permanentní dezinfekce s 
přípravkem KaVo OXYGENAL 6 zajišťuje trvalou redukci výskytu bak-
terií a choroboplodných zárodků. S programem intenzivní dezinfekce 
chraňte své pacienty před mikroorganismy, které se mohou silněji 
tvořit v období stagnace, jakým je například víkend nebo dovolená.

Hygiena snadno: Trvalá sterilizace redukuje při přidávání prostředku KaVo OXYGENAL 6 tvorbu řas a bakterií. Hladné povrchy a odnímatelné ochranné kryty a 
odkládací plochy na nástroje ulehčují čištění.

Hygiena snadno:  
všechny povrchy jsou bez štěrbin  
a díky tomu se snadno čistí.

Filtrační systém savek: 
Jednoduše hygienickou rukojeť 
otevřít a rychle a bezpečně vyměnit 
sací filtr. 

Intenzivní dezinfekce zajišťuje doko-
nalou kvalitu chladicí i vyplachovací 
kapaliny i pokud je souprava delší 
dobu mimo provoz.

Moderní hygiena. Jednoduchá. Bezpečná.

Ušetřete čas s gelem KaVo DEKASEPTOL 
připraveným k okamžitému použití. 
Tento přímo použitelný gel kompletně 
navlhčí odsávací hadice a systémy a 
udrží se na kritických místech místo 
toho, aby je jednoduše pouze propláchl. 

* Robert-Koch-Institut.
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Kvalita,  
která se vyplatí.

Osvědčeno více než 35 000krát. 
Stomatologická souprava Primus 1058 byla koncipována na trvalý 
výkon od nepaměti. Vysoce kvalitní komponenty a součásti jsou 
zpracovávány s nejvyšší přesností a jsou navzájem dokonale sladěné. 
Počínaje tím nejmenším šroubkem až po celé těleso zařízení je vše 
dimenzováno na nejvyšší namáhání. 

CONEXIO spojuje,  
co patří dohromady.

Ať už máte jakýkoli záměr,  
CONEXIO vám uvolní cestu.
Řiďte komunikaci s pacientem 
pohodlně ze strany lékaře. Snímky 
přidávejte přímo do karty pacienta. 
Souprava Primus 1058 Life ve spojení 
se softwarem CONEXIO nabízí zcela 
nové možnosti. * 
*  CONEXIO je k dostání volitelně 

pro rozhraní VDDS.

KaVo ERGOcam One –  
malá kamera prostě velká výkonem. 
Vysvětlete svému pacientovi příslušnou dentální situaci na základě 
snímků z kamery KaVo ERGOcam One. S velkou hloubkou ostrosti a 
vynikající reprodukcí barev.

Ukažte to svému pacientovi.
Nové monitory přesvědčí kvalitou, vysokými hodnotami kontrastu a 
brilantní reprodukcí barev. Lze obsluhovat ze strany lékaře a 
obsluhovat jednou rukou.

Naše produkty jsou podrobovány rozsáhlým testům tak, aby bylo 
zajištěno, že opravdu dokážou obstát tváří v tvář každodenním  
požadavkům. Abychom předešli výpadkům nebo jiným nákladným 
nepříjemnostem a abyste nám svou důvěru věnovali i v budoucnosti. 

KaVo ERGOcam One – snadno pořízené 
intraorální snímky.

KaVo	Full	HD	monitor	22´´	–		
dokonalá	volba	v	plném	rozlišení	Full	HD

•	 Plochá obrazovka Full-HD-True-Flatscreen
•	 Poměry stran obrazu: 16:9
•	 Úhlopříčka obrazovky: 22 palců
•	 Dva digitální vstupy: mikroskop a počítač

KaVo	HD	monitor	19´´	–		
vysoce	kvalitní	varianta	v	HD

•	 Plochá obrazovka s rozlišením HD
•	 Poměry stran obrazu: 16:9
•	 Úhlopříčka obrazovky: 19 palců
•	 Dva digitální vstupy: mikroskop a počítač

Základní funkce lze ř ídit  ze strany lékaře

Podklady pacientů se otevírají automaticky
(prostřednictvím VDDS softwaru k vyúčtování pokladny)

Sejměte kameru, udělejte snímky.
> automatické přiřazení

Vysvětlete věc pacientovi
> Upravte pohled

Zdokumentujte výsledek
> automatické přiřazení

Ví
ce

 ef
ek
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ního času u pacienta

Komfort p
ři ošetření díky pracovnímu toku CONEXIO Workfl ow
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Metalické barvy lakovaných dílů

stříbrná metalická ostružinová metalická čokoládově hnědá met.modrostříbrná 
metalická

noční modř metalická kouřově modrá 
metalická

jablkově zelená dentální bíláoranžová modrá oceankoňaková

Pastelové barvy lakovaných dílů

Barvy čalounění

černá  
č. 33

antracitová  
č. 46

noční modř  
č. 39

mátová  
č. 38

mořská modř  
č. 64

kouřově modrá 
č. 66

smaragdově zelená  
č. 69

oranžová  
č. 59

ostružinová  
č. 60

rubínově červená  
č. 63

koňaková  
č. 67

čokoládově hnědá  
č. 62

NOVIN
KA

červená marsala 
č. 68

červená marsala
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Operační světlo MAIA LED.

Operační světlo EDI.

Vysoce přesné přístroje na  
důkladné čištění zubů. 
S ultrazvukovými odstraňovači zubního kamene KaVo PiezoLED a 
PIEZOsoft pracujte nejprecizněji a šetřete přitom cenný čas. Nejmo-
dernější technologie umožňují efektivní léčbu pacientů. Díky přesné 
práci i ve zvlášť malých oblastech zůstávají zuby a dásně nedotčené. 

KaVo INTRA LUX KL 703 LED: ještě menší, ještě lehčí 
přístroj s vzorným rozložením váhy. Výkon bez konce. 
K neúnavné práci.

KaVo INTRA LUX KL 701 LED: kompaktní 
design, s nízkou hmotností. Nízká potřeba 
údržby a nejvyšší spolehlivost.

Více komfortu. Více možností.
Denně získávejte náskok díky možnostem vybavení orientovaným na 
potřeby praxe. Široké spektrum vybavení souprav Primus 1058 Life 
přináší vysoce hodnotná řešení.

Lepší světlo pro lepší výsledky. 
S operačním světlem KaVoLUX 540 LED máte po ruce přirozeně 
bílé světlo v nejvyšší kvalitě. Bezdotykové ovládání brání křížové 
kontaminaci. Uzavřený kryt, hladké povrchy a snímatelné rukojeti 
lze rychle vyčistit. 

Máte po ruce nejvyší výkon. 
Zažijte, co všechno dokážou motory. Se spektrem otáček od 100 do 
40 000 min-1 s jednoduchými převody. Lehké. Kompaktní konstrukce. 
Příjemné do ruky. Tyto motory to nesou v sobě.

Vybavení pro  
efektivní všední 
den v ordinaci. 

Nadčasově moderní – včetně vaší oblíbené barvy. 
Denně se cítit dobře a těšit se na nové má nedocenitelnou hodnotu. Vyberte si z velké palety barev a svou soupravu Primus 1058 Life 
ideálně přizpůsobte prostředí vaší ordinace. Kombinujte barvu čalounění a lakovaných dílů - zcela podle vašeho vkusu.

SMARTdrive 
Vaše síla bezpečná do budoucnosti.
Začněte s nízkými vibracemi a plným točivým momentem již v 
nízkém rozsahu otáček. Řízení motoru SMARTdrive rozšiřuje rozsahy 
otáček a tím také oblasti použití ohebných kolen.

Operační světlo 
KaVoLUX 540 LED.

Odstraňovač zubního kamene 
PIEZOsoft

Odstraňovač zubního kamene PiezoLED.

Využijte vysokého točivého momentu a rozběhových vlastností svého 
mikromotoru KaVo SMARTdrive s nízkými vibracemi a s rozšířeným 
rozsahem otáček 100 – 40 000 ot./min.

Charakteristika motoru SMARTdrive
Charakteristika motoru Standard

Počet otáček [1 000/min]

Charakteristika motoru
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KaVo Primus™ 1058 Life

1 Nelze u křesla pro pacienty COMPACTchair
2 Pouze u křesla pro pacienty COMPACTchair
3 Není vhodné při umístění pod deskou stolu
4 Ne ve spojení s multimédii
5 Pouze s vodním blokem DVGW a vodní tlakovou lahví DVGW
6 Pouze ve spojení se softwarem CONEXIOcom

l V základním provedení     m Volitelné vybavení     x Je nutno zvolit     – Nelze dodat

Volitelné možnosti vybavení.
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Křeslo pro pacienty 
Standardní l l l
COMPACTchair m m m
Měkké čalounění l l l
Komfortní čalounění m m m

Opěrka zad
Progress m m m
Comfort m m m 2

Opěrka hlavy
2kloubová s otočným knoflíkem l l l
2kloubová s tlačítkem m m m

Opěrka ruky 
Vpravo m m m
Vlevo m m m

Strana lékaře
1. Vzduchová pozice včetně rychlospojky l l l
1. Mikromotor INTRA LUX KL 701 LED x x x
1. Mikromotor INTRA LUX KL 703 LED x x x
3-Funkční stříkačka (voda, vzduch, sprej) x x x
Multifunkční stříkačka (navíc sprej, světlo,ohřev) x x x
2. Vzduchová pozice včetně rychlospojky m m m
2. Mikromotor INTRA LUX KL 701 LED m m m
2. Mikromotor INTRA LUX KL 703 LED m m m
COMFORTdrive m m m
Řízení mikromotorů SMARTdrive l l l
Ultrazvukový světelný OZK PiezoLED m m m
Ultrazvukový nesvětelný OZK PIEZOsoft m m m
Ovládací panel MEMOspeed m m m 3

X-ry prohlížeč RTG snímku - velikost 5x5 cm m m m 3

X-ray prohlížeč panoramatického RTG 
snímku - na tyč od světla (nelze s multimedii) m m m 4

X-ray prohlížeč  panoramatického RTG 
snímku - na straně lékaře – – m 3

Držák tácku US x x x
Držák tácku Norm x – x
Držák 2ks tácků Norm m m –
Ohřev vody pro instrumenty m m m
Intraorální kamera KaVo ERGOcam One m m m 6

Funkční tlačítko zvonek m m m

TM S Cart
Strana sestry
Velká savka l l l
Malá savka l l l
2. savka (MALÁ pro chirurgii) m m m
3-Funkční stříkačka (voda, vzduch, sprej) m m m
Multifunkční stříkačka (navíc sprej, světlo,ohřev) m m m
Polymerační lampa Satelec MiniLED m m m
Držák tácku včetně tácku Norm m m m
Výškově nastavitelná strana sestry l l l
Otočnáná a výškově nastavitelná strana sestry 
(levák/pravák)

m m m 1

Vedení hadice odsávání m m m

m m m

Tělo soupravy
Porcelánové plivátko l l l
VACUstopp l l l
Trvalá sterilizace l l l 5

Intenzivní dezinfekce m m m
HYDROclean l l l
Ohřev vody pro pohárek m m m

Vodní blok
Vodní blok DVGW x x x
Vodní blok Compact (bez DVGW) x x x
Vodní tlaková láhev DVGW x x x
Podtlakový regulátor m m m
Příprava pro mokré sání m m m

Systém odpadu
Suché sání x x x
Odlučovač amalgamu DÜRR CAS 1 x x x
Separátor amalgámu DÜRR SC 1 x x x

Ostatní vybavení a originální příslušenství
Ordinační židlička KaVo PHYSIO Evo / Evo F m m m
Ordinační židlička KaVo PHYSIO One m m m
Operační světlo KaVoLUX 540 LED m m m
Operační světlo MAIA LED m m m
Operační světlo EDI m m m
Držák operačního světla m m m
Box na hygienické ubrousky pro pacientyy m m m
Servisní stolek 1568 pro verzi Card – – m
DEKASEPTOL Gel Basisset l l l
Hygienický balíček m m m
KaVo Screen One m m m
KaVo Screen HD m m m

http://www.facebook.com/KaVoGlobal
http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH

