KaVo ESTETICA® E30

Zamilujete si ju.

KaVo ESTETICA® E30

KaVo ESTETICA® E30 - po čom Vaše srdce túži.
KaVo ESTETICA® E30 - vyzerá dobre,
vyvoláva excelentný pocit

Inteligentná technika - s dôrazom na
detail

Šarmantná rozmanitosť pre Váš
osobný vkus.

Stomatologická súprava KaVo ESTETICA E30 Vám ponúka novú
dimenziu od spoločnosti KaVo Dental Excellence: esenciu vysokej
kvality KaVo, spoľahlivosti a efektivity za priaznivú nadobúdaciu cenu.

Každý detail KaVo ESTETICA E30 je orientovaný na efektívnosť, flexibilitu a prihliada na nároky používateľa. Komponentmi, ktoré dobre
na seba nadväzujú, zabezpečíte nákladovo efektívnu prevádzku pri
vysokej spoľahlivosti. Integrované servisné funkcie zaručujú nízke
náklady a prevádzkovú bezpečnosť.

Pre tento účel ponúka KaVo ESTETICA E30 dve možnosti základného
vybavenia: Essential Line vo vysokoakostnom základnom vyhotovení
alebo Evolution Line pre ešte vyššie nároky.

Jednoduchá a intuitívna v obsluhe, bezpečná a hospodárna počas
prevádzky - táto súprava pre ošetrovanie zabezpečí denný komfort
a efektívne pracovné postupy.

Či už ako verzia so spodným vedením alebo verzia s horným vedením- KaVo ESTETICA E30 sa optimálne a spoľahlivo prispôsobí
Vášmu štýlu ošetrovania.

Atraktívne možnosti pre Vašu flexibilitu.
Ľavorukosť je vždy problémom tam, kde je svet stvorený pre pravákov.
V stomatologickej súprave KaVo ESTETICA E30 nájdete stolík lekára,
ktorá je určená pre obidve strany. KaVo ESTETICA E30 za menej ako
dve minúty niekoľkými hmatmi alternatívne preklopíte zľava doprava, alebo sprava doľava.
Či už pre zastupovanie v ordinácii, v prevádzke kliník alebo univerzít, je KaVo ESTETICA E30 Vašim flexibilným partnerom.

S verziou so spodným vedením si užívajte viac voľného priestoru.
Kompaktná jednotka lekára ponúka veľa voľnosti pohybu pre Vaše
individuálne postupy ošetrovania a pre zdravé, prirodzené držanie
tela. Integrovaný displej Vám na jednotke lekára zabezpečuje vysokú prehľadnosť všetkých funkcií.

Ot

oče

nie m

ax. za 2 mi

nút

y.

Verzia s horným vedením- vezmite to skratkou k
Vašim nástrojom.
Vyvážené násadce sú hneď bezpečne k dispozícii. Veľkolepá vyťahovacia dĺžka hadíc zubárskych násadcovov Vám ponúka viac flexibility, aby ste stolík lekára umiestnili tam, kde to je pre Vás najpohodlnejšie.

Veľa voľnosti v pohybe pre Váš individuálny štýl ošetrovania - verzia
so so spodným vedením KaVo ESTETICA E30

Ideálne pre pravákov ...

Vždy všetko v dosahu - verzia s horným vedením
KaVo ESTETICA E30.
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... a ideálne pre ľavákov.

KaVo ESTETICA® E30

Tešte sa na nasledujúce ošetrenie.

Stolík lekára môžete individuálne konfigurovať podľa Vašich technických požiadaviek. Pre tento účel Vám ponúka Essential Line
osvedčenú kvalitu s mikromotorom INTRA LUX KL 701 a efektívnym
a pohodlným odstraňovačom zubného kameňa PIEZO soft. Ešte
viac komfortu si užijete pri Evolution Line s ultramalým, bezuhlíovým mikromotorom INTRA LUX KL 703 LED s optimálnou endodontickou funkciou a LED-Scaler PiezoLED pre efektívne a čas šetriace
odstraňovanie zubného kameňa.

• jednoduché ovládanie funkcií vďaka priamym tlačidlám
a intuitívnej ovládacej fólii

90 c

• všetky informácie na prvý pohľad na základe
integrovaného displeja

45 cm

Na stolíku lekára KaVo ESTETICA E30 nájdete všetko tam, kde to
predpokladáte. Logika obsluhy je úplne jasná a jednoduchá. S priamymi tlačidlami a jednoznačnou farebnou schémou KaVo ovládate
nástroje, stomatologické kreslo rýchlo a jednoducho.

Stolík lekára a vybavenie Vaše prednosti na prvý pohľad:

m

• rýchle postupy pri ošetrovaní a uvoľnené držanie vďaka
krátkym úsekom pre uchopenie
Dobrá ergonómia pri každom ošetrení: s nepatrnou výškou stola 45 cm, vyváženým otočným ramenom a maximálnou vyťahovacou dĺžkou nástrojových hadíc 90 cm.

Každá alternatíva vyhotovenia ponúka päť individuálne konfigurovateľných držiakov násadcov a tray stolík, ktorý môžete montovať
vpravo, alebo vľavo.

Ošetrujte jednoducho tak, ako chcete.
Či ošetrujte v sede, alebo pri ošetrení stojíte: Stolík lekára stomatologickej súpravy KaVo ESTETICA E30 Vás podporuje ergonomickým
spôsobom.

Stolík lekára môžete individuálne konfigurovať a
jednoducho obsluhovať.

Pri verzii so spodným vedením ako aj pri verzii s horným vedením
sú vďaka ergonomickej koncepcii a flexibilnej možnosti zmeny polohy, Vaše postupy pri ošetrovaní v každom okamihu jednoduché, bez
problémov a efektívne.

SMARTdrive Vám pomôže vyriešiť Váš
kľúčový manéver.
Precíznu, efektívnu a čas šetriacu prácu ponúka nové sériové ovládanie motora SMARTdrive s úplnou hnacou silou a zvlášť nevibračnými reakciami počas rozbehu v rozsahu nízkych otáčok 100 ot./
min. Širším rozsahom otáčok nájdu všetky „ručné a“ kolienkové
násadce mnohostrannejšie použitie, čím sa rozšíri oblasť používania
pre kolienkový násadec.
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Zažite flexibilitu - pri každom ošetrení.

Či už verzia s horným vedením alebo verzia, so spodným vedením, umiestnite
Váš stolík lekára jednoducho tam, kde to je pre Vás najpohodlnejšie.

Veľkolepá vyťahovacia dĺžka hadíc zubárskych nástrojov Vám ponúka rozsiahly voľný priestor pre pohyb integrovaného odkladacieho
mechanizmu (voliteľný pre nástroj), mimoriadny komfort obsluhy.
Otočné ramená sú optimálne vyvážené. Kolízie so svietidlom pre
ošetrovanie alebo inými zariadeniami sú vďaka nízkej výške stola
vylúčené.
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Krútiaci moment (Ncm)

Sledujte svoju intuíciu Váš stolík lekára to robí tiež

Charakteristika motora
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Počet otáčok [1 000/min]
Charakteristika motora SMARTdrive
Charakteristika motora Standard

Využívajte vysokú hnaciu silu a
nevibračnú reakciu počas rozbehu Vášho KaVo SMARTdrive s
rozšíreným rozsahom otáčok od
100 do 40 000 ot./min.

KaVo ESTETICA® E30

Spravte sebe a Vašej sestre radosť.

Prezentujte Vašu osobnosť a prineste
do Vašej ordinácie viac farieb.

Vaše ruky majú inú prácu

Vaši pacienti tu ležia správne

rubínovo
červená

ostružinová

purpurovo
červená

čokoládová
hnedá

oranžová

mätová

nočná
modrá

kráľovská
modrá

čierna

antracitová

perlovo
šedá

Pozitíva multifunkčného nožného spúšťača KaVo spočívajú v zaručenej hygiene a sústredenej práci. Jednoducho a ergonomicky
vycibrene, ovládate nožný spúšťač pravo-ľavým pohybom. Takto
môžete sústredene pracovať a pritom máte zdravú a prirodzenú
polohu nôh.

rákosová
zelená

NO
VIN
KA

Pre Vaše individuálne priania a pre Váš individuálny štýl Vám KaVo
ponúka výber širokého rozsahu farieb a k svetlej dentálnej bielej
farbe telesa prístroja ponúka optimálnu alternatívu.

NO
VIN
KA

Preto Vás budú Vaši pacienti milovať.

oceánová
modrá

Všetky funkcie kresla a nástrojov ovládate
nohou a Vaše ruky pracujú sústredene a hygienicky v oblasti úst
pacienta.

Farby čalúnenia

Vaša sestra má všetko pod kontrolou a
všetko rýchlo a bezpečne poruke.
Veľkým rozsahom otáčania je jednotka sestry stomatologickej súpravy KaVo ESTETICA E30 vždy poruke a ponúka komfortné a nerušené
pracovné postupy.
Vďaka kompaktnému a o 60° otočnému telesu zariadenia má Vaša
sestra vždy optimálny a ergonomicky zdravý prístup k pacientovi.

Váš pacient leží pohodlne, cíti sa dobre a vďaka tomu sa hýbe podstatne menej. Môžete pracovať podstatne efektívnejšie a môžete sa
úplne koncentrovať na ošetrenie. Aj pacienti s vyššou telesnou
hmotnosťou ležia v stomatologickom kresle bezpečne a pohodlne.
Pohodlná a uvoľnená je aj Vaša pracovná poloha. Flexibilne
nastaviteľná výška Vášho stomatologického kresla od 350 mm do
830 mm zaručuje ergonomickú prácu v každej polohe ošetrovania.
Mimoriadne pohodlné ležanie Vašich pacientov zaručuje ergonomická mäkká výplň.
Mäkké čalúnenie je ergonomické a
pohodlné pre Vašich pacientov.

Dvojkĺbkovú opierku hlavy nastavíte
jednou rukou otočným regulátorom
rýchlo a flexibilne.

Ergonomická a uvoľnená pracovná čin- Kompaktné a otočné teleso zariadenia umožňuje Vašej sestre lepší prístup k pacientovi. Dodatočne ponúka misu na
nosť vďaka pohybu doprava a doľava.
vyplachovanie úst otočnú o 225° (otočné pľuvadlo, alternatívne) pre Vašich pacientov viac pohodlia.

S najnižšou možnou polohou 350 mm
a najvyššou polohou 830 mm môžete
stomatologické kreslo nastaviť optimálne pre ľubovoľnú situáciu pri ošetrovaní.

Jednotka sestry, hladké, jednoduché pracovné postupy s prehľadnými funkciami
a tlačidlami priamej voľby.
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KaVo ESTETICA® E30

Všade dookola čisto ...

... a chránené 24 hodín denne

Čistota v každom okamihu.

So zastavením spätného nasávania proti
krížovej kontaminácii.

Dôkladné a bezpečné čistenie Vašej KaVo ESTETICA E30 je mimoriadne jednoduché. Veľa odoberateľných komponentov, napr. misa
na vyplachovanie úst (pľuvadlo), otočné rameno a silikónová podložka umožňujú rýchlejšiu a dôslednejšiu hygienu. Jednoduchá
výmena filtra a jednoduché čistenie povrchov zabezpečujú účinnú
hygienu a efektívnu úsporu času.

Vysoké nároky na hygienu Vašej
ordinácie.

Bezpečná trvalá dezinfekcia fľašou s
vodou a dezinfekčným prostriedkom
KaVo OXYGENAL 6.

Aby pri ošetrovaní nebola do Vášho KaVo ESTETICA E30 späť nasávaná kontaminovaná voda, sú všetky nástroje a motory KaVo vybavené inteligentným zastavením spätného nasávania. Zastavenie
spätného nasávania spoľahlivo chráni Vašu celú vodovodnú sústavu
a tým aj Vás, Váš tím a Vašich pacientov.

Dobre zabalené: Bezpečná hygiena
vďaka intenzívnej dezinfekcii.

Vaša investícia je dobre chránená
Vysoká kvalita komponentov KaVo ESTETICA E30 zaručuje flexibilitu
a efektívne servisné funkcie pre trvalé a bezpečné používanie.
Samozrejme môže byť stomatologická súprava KaVo ESTETICA E30
tiež vybavená pre centrálny manažment pripojením na server. V
prípade poruchy nemárnite drahocenný čas a užívajte si prednosti
preventívnej údržby.

KaVo ESTETICA E30 spĺňa vysoké požiadavky predpisov
Nemeckej plynárenskej a vodohospodárskej organizácie (DVGW). Funkciu
trvalej dezinfekcie fľašou s vodou a čistiacim prostriedkom KaVo OXYGENAL
6 zabezpečí hygienickú bezpečnosť počas každodennej prevádzky. Ešte viac
bezpečnosti pri hygiene ponúka dodatočná manuálna funkcia intenzívnej dezinfekcie. Kombinácia obidvoch dezinfekčných funkcií zabezpečuje
permanentné znižovanie choroboplodných zárodkov:

Made in Germany - na to sa môžete
spoľahnúť.

Pre životné prostredie - efektívne čistenie a dezinfekcia čistiacim prostriedkom DEKASEPTOL.
Biologicky rozložiteľný prostriedok DEKASEPTOL efektívne
a spoľahlivo zabezpečí dennú hygienu odsávacích systémov.

Stavte na istotu a spoľahnite sa s Vašim KaVo ESTETICA E30 na kvalitu Made in Germany.

Dezinfekcia bez kompromisov vďaka odoberateľným komponentom,
napr. silikónovej podložky, držiaku nástrojov a misy na vyplachovanie úst a
jednoduchej výmene filtra.

Hygienické funkcie Vaše výhody na prvý pohľad:
• denná bezpečnosť bez zbytočne vynaloženého času so spoľahlivými hygienickými funkciami pre DVGW-konformnú
trvalú dezinfekciu
• spoľahlivá hygiena aj po dlhšom prestoji
vďaka intenzívnej dezinfekcii
• odoberateľné časti pre rýchlejšiu a lepšiu hygienu
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Vždy na najvyššej úrovni vývoja
Vďaka najmodernejšej technológii je KaVo ESTETICA E30 investíciou,
ktorá sa počíta - teraz aj v budúcnosti. A aby Vaša KaVo ESTETICA
E30 držala vždy krok s aktuálnym stavom techniky, môžete inovácie a
budúce rozšírenie efektívne a úsporne aktualizovať centrálnou softvérovou aktualizáciou (update).

KaVo ESTETICA® E30

Essential Line efektívnosť a spoľahlivosť

1.

Toľko excelencie
musí byť!
Mladá zubárka kladie na
seba a na svoje vybavenie
vysoké nároky a chcela by
spraviť prvý krok k vlastnej
ordinácii podľa možnosti čo
najhospodárnejšie. Preto sa
pri zariadení svojej ordinácie
rozhodla pre stomatologickú
súpravu KaVo ESTETICA E30 v
línii vybavenia Essential.
Takto je pre ňu možné už od
začiatku pracovať efektívne a
spoľahlivo a svojim pacientom ponúknuť najvyššiu profesionalitu.

2.

3.

Evolution Line –
komfort a inovatívna technológia

4.

1.

5.

S výbavou Essential Line pre Vaše KaVo ESTETICA E30 sa spoliehate na efektívne
a profesionálne riešenie Vašej ordinácie.
1. Svietidlo pre ošetrenie MAIA LED
• moderná LED technológia pre prirodzené farebné
podanie
• flexibilné a jednoduché polohovanie
• svietivosť do 35 000 luxov s plynulou
zmenou intenzity svetla
2. Svietidlo pre ošetrenie EDI
• osvedčená halogénová technológia pre spoľahlivú
dobrú viditeľnosť
• rovnomerné svetelné pole
• svietivosť do 25 000 luxov s plynulou
zmenou intenzity svetla

3. Mikromotor INTRA LUX KL 701
• hospodárna, pohodlná práca vďaka
kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti
• koncept bezkomutátorového motora s jednoduchou
údržbou s vysokou spoľahlivosťou
4. PIEZO soft Scaler
• inovatívna ultrazvuková technológia pre optimálne
výsledky ošetrenia
• vysoko precízne, efektívne čistenie zubov vďaka
kontrolovaným lineárnym vibráciám
• 3 rôzne voliteľné špičky

Tu je pre Vás pripravené viac!
Doktor sa pri zariaďovaní
svojej ordinácie
rozhodol pre stomatologickú
súpravu KaVo ESTETICA E30
s vybavením Evolution Line.
Pretože tak môže
svojim pacientom ponúknuť
významnú pridanú hodnotu:
spoľahlivé a komfortné stomatologické ošetrenie s
vysoko kvalitným a moderným technickým vybavením.

5. Polymerizačná lampa Poly One
• moderná LED technológia so svetelným výkonom
približne 600 mW/cm2
• nastaviteľná doba svietenia
6. Trojfunkčná striekačka lekáraOne
• odoberateľná a sterilizovateľná kanyla

2.
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4.

5.

Vybavenie Evolution Line pre Vašu stomatologickú súpravu KaVo ESTETICA E30 Vám ponúka optimálne podmienky pre ošetrovanie a poskytuje vysokú flexibilitu aj v budúcnosti.
1. Svietidlo pre ošetrovanie KaVoLUX 540 LED
• prirodzené biele svetlo najvyššej kvality vďaka
jedinečnému optickému systému s rôznofarebnými LEDkami až do 40 000 luxov
• rovnomerné svetelné pole presne ohraničené a
bez tieňa s individuálne nastaviteľnou farbou svetla
• režim COMPOsave Mod, možnosť prepnutia do
režimu, v ktorom je zamedzené aby vyplňový
kompozit vytvrdol
2. Mikromotor INTRA LUX KL 703 LED
• komfortná neunavujúca práca vďaka
30 % nižšej hmotnosti*
• optimálna manipulácia vďaka vynikajúco vyváženému ťažisku (25 % kompaktnejšia konštrukcia*)
• koncept motora s jednoduchou údržbou, koncept
bezkomutátorového motora a moderná LED technológia s vysokou životnosťou
• optimálne integrovateľný endodontiický režim pre
vylepšený priebeh práce
* oproti mikromotoru INTRA LUX KL 701
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3.

3. PiezoLED Scaler / odstraňovač zubného kameňa
• inovatívna ultrazvuková technológia pre
optimálne výsledky ošetrenia
• vysoko precízne, efektívne čistenie zubov vďaka
kontrolovaným lineárnym vibráciám
• inteligentná funkcia spätnej väzby pre
kontrolovateľný prenos výkonu
• moderná LED technológia
• 4 rôzne výkonové krivky špeciálne
pre endodontologické ošetrenia
• rozsiahly sortiment špičiek
4. Polymerizačná lampa Satelec
• moderná LED technológia so svetelným výkonom
približne 1 300 mW/cm2
• 3 rôzne programy: štandardný, pulzný
a pomalý štart
5. Trojfunkčná striekačka lekára
• odoberateľná a sterilizovateľná kanyla a objímka rukoväte
• optimálna manipulácia

KaVo ESTETICA® E30

Alternatívy a doplnky pre KaVo ESTETICA® E30.
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Stomatologické kreslo
Mäkké čalúnenie
Polohovanie Trendelenburg
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Chrbtová opierka
Progres
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Opierka hlavy
2 kĺby v otočnom spínači
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Lakťová opierka
Vľavo
Vpravo
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Stolík lekára
1. Turbínová hadica
1. Mikromotor INTRA LUX KL 701
1. Mikromotor INTRA LUX KL 703 LED
Trojfunkčná striekačka One
Trojfunkčná striekačka
2. Turbínová hadica
2. Mikromotor INTRA LUX KL 701
2. Mikromotor INTRA LUX KL 703 LED
SMARTdrive
Inteligentná regulácia krútiaceho
momentu (Endo)
PIEZO soft Scaler / odstraňovač zubného
kameňa
PiezoLED Scaler / odstraňovač zubného
kameňa
Malý prehliadač röntgenových snímkov
Uchytenie podnosu US-Tray
Uchytenie podnosu pre 1 norm tácku
Uchytenie podnosu pre 2 norm tácky

l štandardne

m alternatívne

TM
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l
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m
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Pľuvadlový blok
Porcelánová misa na vyplachovanie úst
VACUstop
Trvalá dezinfekcia
Fľaša pre intenzívnu manuálnu dezinfekciu
Otočná keramická misa na vyplachovanie úst
Ohrievač teplej vody
Kryt na fľašu

l
l
l
l
m
m
l

l
l2
l3
l
m
m
l

Zásobovací systém
Kompaktný vodný blok
Fľaša na vodu DVGW

l
m

l
m

Systém odsávania
Suché odsávanie Venturi
Mokré odsávanie s priamym odtokom
Externé mokré odsávanie

x
x
x

x
x
x

Rôzne
Otáčanie súpravy vpravo/vľavo
Centrálna aktualzácia softvéru
Svietidlo pre ošetrovanie EDI
Svietidlo pre ošetrovanie MAIA LED
Svietidlo pre ošetrovanie KaVoLUX 540 LED
Tyč pre montáž svietidla
Servisný box pacienta
Gél DEKASEPTOL
Balík hygienických pomôcok

m
l
m
m
m
m
m
m
m

m
l
m
m
m
m
m
m
m

Jednotka sestry
S komfortnou ovládacou jednotkou
Veľká odsávačka
Odsávač slín Venturi
Sprej Venturi
Odsávačka slín
Trojfunkčná striekačka One
Trojfunkčná striekačka
Polymerizačná lampa One
Polymerizačná lampa Satelec
Držiak odkladacieho stolíka pre uchytenie podnosu
Otočná jednotka sestry

x musí byť vybrané

1 V spojení s mokrým odsávaním
2 V spojení s Venturi a externým mokrým odsávaním
3 V spojení s fľašou s vodou
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