KaVo ESTETICA™ E50 Life

Můj život. Moje práce.
Můj styl.

KaVo ESTETICA™ E50 Life

To jsem já, tak chci pracovat.
Přehled všech novinek:

Váš životní styl nese váš rukopis. Převeďte ho do vaší praxe. S vlastními představami, zálibami a nároky. Zaměřte se na oblasti, které jsou
pro vás podstatné, a pociťujte podporu vysoce kvalitní stomatologické
soupravy, která optimálně podporuje vaše pracovní postupy.

Nové křeslo pro pacienty.
Viditelně nové. Citelně příjemné.

KaVo ESTETICA E50 Life. Se snadnou obsluhou.
S jednoduchým rozšiřováním. Prostě spolehlivá.
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Pusťte se prostě do života!

Moderní design křesla
Optimalizovaný tvar měkkého polstrování
Všechny vnější díly v moderní dentální bílé
Vyšší maximální hmotnost pacienta až 185 kg
Integrovaný Trendelenburgův pohyb pro urgentní situace
Rozšířený rozsah pohybu v nejvyšší a nejnižší poloze

Komunikace s pacientem.
Připraveno ke spuštění.
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Stomatologické soupravy KaVo ESTETICA E50 Life
se dodávají jak ve verzí se spodním, tak s horním
vedením hadic nástrojů.
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8 KaVo ERGOcam One, snadno ovladatelná intraorální kamera
9 Nové obrazovky KaVo s vysokým rozlišením HD, 19“ a FULL HD 22“

Systémový software CONEXIO.
Méně hledání. Více nalézání.
10 Řízení komunikace s pacientem ze strany lékaře
11 Příprava k instalaci přístrojů KaVo ERGOcam One,
KaVo DIAGNOcam 2170 U a dentálního mikroskopu Leica M320
12 Připojení nových přístrojů pomocí konektorů Plug & Play
13 Automatizované zálohování dat
14 Snadné ovládání prostřednictvím strany lékaře
a nožního ovládání KaVo

KaVo ESTETICA™ E50 Life

Pusťte se do života!
Pracujte čistě intuitivně.

Stále po vašem boku.

Pusťte se prostě do toho! Na vaší stomatologické soupravě KaVo
najdete všechny funkce tam, kde je očekáváte. Tlačítka přímého
ovládání bez dvojího obsazení vás povedou intuitivně k cíli – bez
časově náročného zapracování, bez obtížného hledání funkcí
během ošetřování. Společně s přehledně uspořádaným designem
displeje a osvědčeným schématem KaVo barev se ve všem rychle
vyznáte. To vám zaručí nepřerušovaný průběh práce a tím umožní
využívat dobu ošetření ještě efektivněji.

Svou stranu lékaře si vždy nastavte tam, kde je to pro vás nejpříjemnější. Tak budete mít vždy všechno plně pod kontrolou. Vsedě nebo
vstoje. Sami nebo s pomocnými pracovníky. Se spodním nebo horním
vedením. Vaše volba, vaše pohodlí.

Život je plný změn.

Nezáleží na tom, zda budete mít 5 nebo
6 pozic na nástroje, všechny tyto pozice
si nechejte nakonfigurovat podle svých
přání – nebo si jednoduše později rozšiřte
vybavení z 5 na 6 pozic.

Proto je flexibilita stále důležitější. Pokud by se těžiště ošetření,
která poskytujete, mělo časem přesunout, změny jsou možné i později – například dovybavení pěti pozic nástrojů na šest pozic nebo
dovybavení funkcí endo.
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Rychlé a snadné ovládání díky intuitivnímu
displeji a ovládacímu panelu. Vyjmete
jeden nástroj a na první pohled získáte
všechny potřebné informace.

S modulem MEMOdent vyvoláte uložené
parametry jednotlivých nástrojů rychle
a spolehlivě (možné na 3 úrovních programů
až pro 6 ošetřujících lékařů).

KaVo ESTETICA™ E50 Life

Místo pro pocity pohody.
Důvod k úsměvu.
Zajistěte si hned od počátku příjemnou
náladu díky novým barvám červená marsala a
koňaková, které přinášejí pohodu. Nová štíhlá
podoba křesla pro pacienty bohatě vypovídá o
vašich nárocích na design.
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Dobré pro vás. Dobré pro vaše pacienty.

Zůstat zcela uvolnění.

Podle indikace nebo velikosti pacienta lze pomocí flexibilní otočné
opěrky hlavy se 2 klouby najít správnou polohu, ve které pacient
správně leží tak, že vy můžete dokonale pracovat.

Předejděte nepříjemnému zatěžování zad svých pacientů tím, že
nově nastavíte opěradlo křesla. Trendelenburgovy pohyby zajišťují
blahodárné vyrovnání úhlů.

červená
marsala

Čirá relaxace.
Budou-li se pacienti při ošetření cítit vevašem křesle dobře,
budou se také méně pohybovat. 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.

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

Opěradlo Progress:
optimální držení těla při práci i optimální
přístup pro zubního lékaře.

V souladu s Trendelenburgovým pohybem se opěrka nohou
zvedá a spouští plně automaticky v souladu se sklonem
opěradla.

185
kg

Ideální pro všechny požadavky s vylepšenou
nejvyšší a nejnižší polohou a také s vyšší
maximální přípustnou hmotností pacienta
(až 185 kg).

830 mm

350 mm
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KaVo ESTETICA™ E50 Life

Od hlavy k patě nastaveno
dokonale přímo pro vás.
Každý úchop sedí.

Jeden ovladač na všechno.

Zde se vše točí kolem vašich zad.

Vychutnejte si pocit, že pracujete s ideálními pohyby při úchopu
ještě uvolněněji. Velkorysý poloměr pohybu a designu ramena vyzývá
k využití. Držák s odkládacími tácky namontujte na stolek napravo
nebo nalevo. Dopřejte si optimální podporu při každém ošetření.

Máte během ošetřování plné ruce práce? Pak řiďte všechny funkce
křesla pacienta i nástrojů prostě jen jednou nohou. A jen tak mimochodem klesá riziko křížové infekce. Volitelně lze pro ještě flexibilnější umístění a vyšší úroveň hygieny ve vaší ordinaci nožní ovládání
dodat také v bezdrátové variantě.

Denně pracujete mnoho hodin vsedě. Přitom záleží při ošetřování
v každé situaci zvláště na trvale ergonomickém, zdravém a pohodlném držení těla. Potřebujete ordinační židličku, která bude dlouhodobě pozitivně ovlivňovat vaše držení těla a současně vám umožní
volný pohyb. Ergonomie vždy hrála v tradicích společnosti KaVo
velkou roli, a proto se také nové ordinační židličky KaVo PHYSIO One
a PHYSIO Evo zaměřujÍ přesně na vaše potřeby a pracovní procesy.

Vaše asistentka má vše bezpečně pod
kontrolou.
Vychutnejte si plynulou spolupráci se svou asistencí. Váš průběh
práce bude dokonale doplňován díky individuálně polohovatelné
straně sestry. Samozřejmě se i zde setkáte s koncepcí intuitivních
tlačítek přímé volby.

45 cm

KaVo ESTETICA E70 / E80 Vision
KaVo PHYSIO 5007 / Evo

90 cm

Optimální ergonomie horního vedení díky malé výšce stolku 45 cm a vyváženému otočnému rameni. Velký volný prostor při ošetření je zajištěn maximální
délkou vytažení hadic nástrojů 90 cm.

Nezáleží na tom, zda ošetření
provedete sami nebo ve spolupráci s asistentkou, s horním či
spodním vedením. Také polohu
odkládacích tácků i pracoviště
asistentky lze nastavit optimálně díky velkému poloměru
možných pohybů.

Ordinační židličky KaVo PHYSIO One, PHYSIO Evo a PHYSIO Evo F
nabízejí dokonalou ergonomii při nejvyšším pohodlí sezení, čímž
vám poskytují ideální podmínky pro neúnavnou práci.
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KaVo ESTETICA™ E50 Life

Dobrý pocit.
Díky kvalitě KaVo.
Měřítko dlouhé životnosti.
Kvalita KaVo se vám vyplácí, neboť ručí za nadprůměrnou spolehlivost a dlouhou životnost. Pečlivé a precizní zpracování všech stomatologických souprav KaVo v kombinaci s rozsáhlými kontrolami
kvality a přísnými testy zajišťuje nejvyšší možnou míru spolehlivosti.

Precizní zpracování.
Vysoce kvalitní výroba s velkým podílem ruční
práce umožňuje produkci stomatologických
souprav v jinak nedosažené kvalitě.
Nejlepší materiály.
Výhradně vysoce kvalitní povrchy a materiály
jsou zpracovány v osvědčené kvalitě KaVo.

Komponenty osvědčené v praxi.
Osvědčené technologie, nejkvalitnější materiály
a důkladné bezpečnostní testy zajišťují hladké a
bezpečné používání v praxi.
„Made in Germany“ již více než 100 let.
KaVo je v Německu jedním z největších zaměstnavatelů
v dentálním odvětví a vyrábí stomatologické soupravy
ve výrobním centru přímo Německu.
Sázejte na osvědčené.
V každé z našich stomatologických souprav se zrcadlí
dlouholetá zkušenost s promyšlenými řešeními, která se
tisícinásobně osvědčila. Naše heslo: „důvěřovat osvědčenému a to dobré neustále zlepšovat“

Nadčasový design, v praxi osvědčené komponenty a nejmodernější
funkce zajišťují vynikající spolehlivost stomatologických souprav
KaVo ESTETICA E50 Life.
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KaVo ESTETICA™ E50 Life

CONEXIO spojuje,
co patří dohromady.

Ukažte to svému pacientovi!

Ať už máte jakýkoli záměr,
CONEXIO vám uvolní cestu.

Swap Tray – vaše chráněná
platforma k výměně informací.

Více podrobností pro lepší pochopení.

Prostě ostré.

Řiďte komunikaci s pacientem přímo do vaší soupravy. Nové snímky
přidávejte přímo do karty pacienta. Ovládací panel ESTETICA E50
Life nabízí ve spojení se systémem CONEXIO nejlepší možnosti.

K výměně odborných informací využívejte nejmodernějších technologií. S nástrojem Swap Tray můžete shromažďovat data všeho druhu a sdílet je (až po kompletní případy pacientů) s jinými uživateli
softwaru CONEXIO. Na přání také anonymní data. Odešlete několika
kliknutími myši, aniž byste zatěžovali poštovní schránku.

Vysvětlete svému pacientovi podrobně potřebná terapeutická opatření. Používejte snímky s vysokým rozlišením a obrazy v brilantní
kvalitě. Speciálně k tomu byla vyvinuta nová intraorální kamera
KaVo ERGOcam One a nové ploché obrazovky s vysokým rozlišením.

Zapůsobte na své pacienty snímky ostrými jako břitva. Nové obrazovky nabízejí kvalitu obrazu s vysokým rozlišením, přesvědčivé
hodnoty kontrastu a brilantní zobrazení barev. Obrazovky ovládejte
jednoduše přes stranu lékaře. O vylepšené hygienické vlastnosti
pečují ochranné skleněné kryty, úzké rozměry štěrbin a možnost
seřízení pouhou rukou.

Vyberte si. Upravujte. Hotovo.
Využívejte praktické možnosti softwaru CONEXIO na obrazovce a
zpracovávejte jimi obrazy nálezu. Oříznutí, kontrast, jas, zvětšení a
ukládání – k ničemu z toho nepotřebujete žádný další software.

KaVo ERGOcam One –
malá kamera velká výkonem.

Bezpečnost zcela automaticky.

Vysvětlete svému pacientovi příslušnou dentální situaci s obrázky
ve vysoké ostrosti a vynikající reprodukcí barev. Snadno ovladatelná
kamera KaVo ERGOcam One dodává vždy dokonalé snímky.

• Automatická historie nálezů – systémem čistě
zaprotokolovaná, shrnutá a uložená
• Automatické zálohování databáze – v požadovaných okamžicích

Vždy na úrovni
- díky aktualizaci softwaru.

• Automatizované funkce připomínání – termíny plánovaných oprav
oznamuje systém

Chcete ke své soupravě KaVo ESTETICA E50 Life připojit nové externí
zařízení? Není nic snadnějšího! Software CONEXIO rozpoznává hardwarové komponenty KaVo ihned a automaticky. To znamená:
Plug & Play při každém rozšíření systému.

KaVo DIAGNOcam 2170 U –
dokonalý snímek zcela bez
rentgenového záření.

• Automaticky aktuální – automatické rozpoznávání
aktualizace softwaru a příprava instalace

Podklady pacientů se otevírají automaticky
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Zdokumentujte výsledek
> automatické přiřazení
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Udělejte si snímek celkové situace. Nebo video. Jak si jen budete
přát. Pomocí strany lékaře nebo nožního ovládání. S diagnostickou
kamerou KaVo DIAGNOcam 2170 U rozpoznáte včas zubní kaz.
Škodlivé rentgenové záření je přitom nahrazeno světelnými vlnami.
Nacházejte zubní kaz snáze a odměňte se úsměvem svého pacienta.

(prostřednictvím VDDS softwaru k vyúčtování pokladny)

Komfortní pracovní postup CONEXIO

KaVo Screen HD – dokonalá volba v plném rozlišení Full HD
• Plochá obrazovka Full-HD-True
• Poměry stran obrazu: 16:9
• Úhlopříčka obrazovky: 22 palců
• Dva digitální vstupy pro mikroskop a počítač
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KaVo ERGOcam One –
snadno pořízené brilantní snímky.

Sejměte kameru, udělejte snímky.
> automatické přiřazení

KaVo Screen One – vysoce kvalitní varianta v HD
• Plochá obrazovka HD-True
• Poměr stran obrazu: 16:9
• Úhlopříčka obrazovky: 19“
• Dva digitální vstupy pro mikroskop a počítač

ře

19”

3
Vysvětlete věc pacientovi
> Upravte náhled

KaVo DIAGNOcam 2170 U – rozpoznáte včas kaz.
Zcela bez rentgenového záření.
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KaVo ESTETICA™ E50 Life

Hygiena zcela snadno.
Při pohledu zvenčí čistá záležitost ...
Údržba KaVo ESTETICA E50 Life je nad pomyšlení jednoduchá.
K dezinfikování snadno sejměte důležité součásti jako například
silikonovou podložku nástrojů, odkladací tácky na nástroje, otočné
rameno i plivátko. Veškeré povrchy lze snadno vyčistit a totéž platí
i o všech potenciálně kontaminovaných dílech.

... při pohledu zevnitř dokonalá hygiena.

Využívejte čisticí sílu vody –
HYDROclean.

Chraňte své vybavení před
znečištěnou vodou.

Vyhněte se výpadkům a nákladům na údržbu odlučovače amalgamu
a separačních automatů. Jednoduše ručně spusťte automatický
program HYDROclean k čištění odlučovače amalgamu, odsávání a
odpadních cest stomatologické soupravy. Čistá voda spolehlivě zředí
krev i sekret, aby se nemohly usazovat v odsávacím systému a v
odpadu a aby ho nemohly trvale zanášet.

Vodní blok s otevřeným přítokem vody splňuje vysoká měřítka normy
DVGW. Trvalá dezinfekce přípravkem KaVo OXYGENAL6 navíc zajišťuje trvalou redukci výskytu bakterií a choroboplodných zárodků.
S programem intenzivní dezinfekce chraňte své pacienty před
mikroorganizmy, které se mohou silněji tvořit v období stagnace,
jakým je například víkend nebo vaše dovolená.

Systém filtrů odsávání se snadno čistí a ušetří tak zaměstnancům
čas při hygienických pracích. Filtry savkových hadic lze vyměnit bez
problémů a bezpečně.

Minimalizujte rizika
integrovaným dezinfekčním programem
dle nejpřísnějších norem RKI.
Splňte požadavky aktuální směrnice RKI. KaVo ESTETICA E50 Life
zajišťuje standardizované a automatizované proplachování nástrojů
před započetím práce a po každém pacientovi.

Eliminace zpětného sání pro
další ochranu.
U instrumentů a mikromotorů KaVo se nachází automatická brzda
zpětného sání, která spolehlivě chrání systém přívodu vody. Ta brání
nasání kontaminované vody spreje zpět do stomatologické soupravy.
Vy, Váš tým i Vaši pacienti se můžete cítit zcela bezpečně.

Aby do stomatologické soupravy nemohly proniknout
žádné nečistoty, jsou všechny povrchy krytů zcela
uzavřeny.

Ušetřete čas s gelem KaVo DEKASEPTOL připraveným k okamžitému
použití. Přímo použitelný dezinfekční
gel DEKASEPTOL kompletně navlhčí
odsávací hadice a systémy a udrží se na
kritických místech místo toho, aby je
jednoduše pouze propláchnul.
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Rukojeti, silikonové podložky, plivátka, tácky na odložení nástrojů a otočná
ramena lze snadno snímat i dezinfikovat. Filtry odsávání lze díky hygienickým
madlům vyměnit jednoduše a bezpečně.
Bezdotykové ovládání operačního
světla KaVoLUX 540 LED zajišťuje
minimální riziko křížové kontaminace
a maximální bezpečnost vás i vašich
pacientů.

KaVo ESTETICA™ E50 Life

Vaše požadavky.
Vaše dokonalé vybavení.
Prostě vše možné.

Endodoncie dovedená k dokonalosti.

Pracujte v budoucnosti již dnes. Protože s širokým spektrem
vybavení stomatologické soupravy KaVo ESTETICA E50 Life jste
nejen optimálně připraveni na všechno, co přijde.

Ušetřete si pořízení drahého přístroje na endodoncii a využívejte
integrované endo-funkce. Se třemi různými režimy k jemnému řízení
nástrojů jste skvěle připraveni na všechny aplikace endodoncie.
Všechny důležité parametry jako převody a hodnoty krouticího momentu lze nastavovat přímo přes stranu lékaře nebo nožní ovládání.

Postavte svou ordinaci do nejlepšího
světla.

Mikromotory INTRA LUX KL 703 LED –
i tak malá může být originální velikost.
Zažijte, co všechno může dokázat malý motor. Výkon bez konce.
K neúnavné práci. Široké spektrum otáček 100 až 40 000 min-1 s
jednoduchým převodem. Lehké. Kompaktní konstrukce. Příjemné do
ruky.
KaVo INTRA LUX KL 703
LED: ještě menší, ještě lehčí
mikromotor se vzorným
rozložením váhy.

Pokračujte se zářícím příkladem. Vsaďte na 5hvězdičkové operační
světlo KaVoLUX 540 LED. Přirozeně bílé světlo v nejvyšší kvalitě,
které přispívá také podstatnou měrou k hygieně praxe. Lze je
rozsvítit, zhasnout a ovládat bezdotykově. Dokonce i v režimu
COMPOsave. Má uzavřený plášť, hladké povrchy a snímatelné
rukojeti.

PiezoLED, vysoce přesný ultrazvuk pro
důkladné čištění zubů.

SMARTdrive Vás i přes svojí sílu
šetrně dovede do budoucnosti.

S ultrazvukovým odstraňovačem zubního kamene je profesionální
čištění zubů nejen vysoce přesné, ale navíc ještě ušetříte cenný čas.
Titanové sonotrody zajišťují kontrolované lineární vibrace, které
umožňují efektivní ošetření pacientů. Díky přesné práci i ve zvlášť
malých oblastech zůstávají zuby a dásně nedotčené.

Přesný, efektivní a časově úsporný výkon práce nabízí nové řízení
mikromotorů SMARTdrive s plným točivým momentem a s rozběhovými vlastnostmi se zvlášť nízkými vibracemi (i při nízkém
rozsahu otáček od 100 ot./min). Díky širšímu rozsahu otáček lze
nyní všechny násadce a kolénka použít podstatně variabilněji, což
rozšiřuje oblast použití na každé kolénko.

Točivý moment [Ncm]

Charakteristika motoru
4

2

0

Inovativní režim COMPOsave filtruje
veškeré podíly modré složky světla a
zpomaluje tak vytvrzování kompozitního plnicího materiálu.

PiezoLED: inovační technologie KaVo
Care s inteligentní kontrolou zpětné
vazby pro nejvyšší standard v ošetřování pacientů.
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Počet otáček [1 000/min]
Charakteristika motoru SMARTdrive
Charakteristika motoru Standard

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

KaVo ESTETICA™ E50 Life

Tak pružné jako život sám.

Kterou z barev máte nejraději?

S jistotou flexibilní.

Vyberte si. Pro váš příjemný pocit.

Nezáleží na tom, jak se rozhodnete, své rozhodnutí můžete kdykoli změnit. Můžete přejít z pěti na šest pozic nástrojů, dovybavit standardní mikromotor funkcí endo. Se svou stomatologickou soupravou KaVo ESTETICA E50 Life zažijte maximální míru pružnosti a tím také bezpečnosti vaší investice.

Probuďte k životu svůj zcela osobní styl. Zkombinujte barvy čalounění a laku plastových dílů zcela podle svého osobního vkusu.
Přejete si barvu, která je v trendu? Nové příjemné barvy koňaková a červená marsala vytvářejí harmonické akcenty. Nezáleží na tom, jak si
zařídíte svou ordinaci, KaVo ESTETICA E50 Life existuje v barvě, která s ní bude ladit.
Metalické barvy laku plastů

KaVo E50 Life je možné nainstalovat standardně pro praváky, ale také pro leváky .
Noční modř
metalická

Modrostříbrná
metalická

Stříbrná
metalická

Ostružinová
metalická

Čokoládová
metalická

Červená
Marsala

Oranžová

Jablkově zelená

Mořská modř

Dentální bílá

Černá č. 33

Noční modř č. 39

Smoke blue
č. 66

Mořská modř
č. 64

Mátová č. 38

emerald green
no. 69

Cognac č. 67

Červená
Marsala č. 68

Ostružinová
č. 60

Rubínově
červená č. 63

Oranžová č. 59

Čokoládově
hnědá č. 62

Smoke blue
metalická

Pastelové barvy laku plastů

Cognac

NO
VIN
KA

Barvy polsterů

Snadná změna stran.

COMPACTchair – komfort pro nastupující.

Ošetřujete pacienty jako levák nebo sám? Chcete své asistence
nabídnout komfortní řešení? Pak jistě oceníte stranu asistentky
otočnou doleva nebo doprava. K tomu přistupuje mimořádně velká
volnost pohybu velkého rozsahu otáčení a plynulé nastavení výšky.

Svým starším a nemobilním pacientům nabídněte pohodlné nastupování
na křeslo pro pacienty a vystupování z něj. Z tohoto důvodu lze plochu
křesla pro pacienty u verze KaVo COMPACTchair prakticky sklápět.
Zajistěte ještě osobnější prostředí při poradenství tím, že budete konzultovat se svými pacienty vsedě a ošetřovat je budete následně vleže.

Pravá/levá strana asistentky, s plynule
nastavitelnou výškou v rozmezí
135 mm.

Sklopná podpěra nohou,
plochý sedák a téměř svislá
opěrka zad umožňují snadné
nastupování a vystupování.
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Antracitová
č. 46

KaVo ESTETICA™ E50 Life

Volitelné možnosti vybavení.
TM S
Křeslo paciena
Křeslo pro pacienty Standard
Křeslo pro pacienty COMPACTchair.
Měkké polstrování
Opěrka zad
Progress
Comfort1
Opěrka hlavy
Dvoukloubová opěrka hlavy s tlačítkem
Komfortní čalounění

Mat.-Nr. 1.012.8047 06/16 cz Technické změny vyhrazeny. Malé barevné odchylky v technologii barevného tisku. © Copyright KaVo Dental GmbH.

Opěrka ruky
Vpravo
Vlevo
Strana lékaře
1. Vzduchová hadice s rychlospojkou
1. Mikromotor KaVo KL 703
1.Pozice - Mikromotor KL 703 LED
Třífunkční stříkačka (Pistole)
Multifunkční stříkačka (ohřev a světlo)
2. Pozice - Vzduchová hadice s rychlospojkou
2. Mikromotor KL 701
2. Pozice - Mikromotor KL 703 LED
SMARTdrive
Mikromotor KaVo KL 703 + Endo funkce
COMFORTdrive
Ultrazvukový OZK PiezoLED
Ovládací panel Memodent
Malý prohlížeč RTG snímků 2
Velký prohlížeč RTG snímků 3
Držák jednoho tácku US - US-Tray
Držák tácku pro jeden tácek NORM
Držák tácků pro dva tácky NORM
Ohřev vody pro instrumenty
Pumpa pro fyziologický roztok integrovaná
Ventil zpětného sání pro instrumenty
NORM tácek

Komunikace s pacientem
KaVo Screen One
KaVo Screen HD
CONEXIO
Intraorální kamera KaVo ERGOcam One
Diagnostická kamera KaVo DIAGNOcam 2170 U
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TM S
Strana sestry
Výškově nastavitelné rameno sestry Comfort
Velká savka
Malá savka
2. savka malá (pro chirurgii)
Třífunkční stříkačka (Pistole)
Multifunkční stříkačka (ohřev a světlo)
Polymerační lampa Satelec Mini LED
Držák tácku včetně tácku NORM
Otočné a výškově nastavitelné rameno sestry
Doleva/doprava otočná a výškově stavitelné rameno 2
Držák 4 pozic na straně sestry
Ovládací panel
Tělo soupravy
Plivátko Keramické
Plivátko Skleněné
VACUstop
Automatická dezinfekce vodních cest 4
Intenzivní dezinfekce vodních cest 4
Automatická dezinfekce odpadních cest HYDROclean
Ohřev vody pro pohárek
MEDIAgateway
Bezdrátové nožní ovládání
Systém připojení a Vodní blok
Vodní blok DVGW
Vodní blok Compact (bez DVGW)
Kit pro vodní tlakovou láhev DVGW
Ventil regulace tlaku vstupní vody
Příprava na mokré sání
Odpadní systém
Příprava pro mokré sání (externí separace)
Odlučovač amalgámu DÜRR CAS-1
Separátor DÜRR CS-1 (jen pro dent. hygienu)
Ostatní příslušenství
Operační světlo KaVoLUX 540 LED
Operační světlo MAIA LED
Operační světlo halogenové KaVo EDI
Držák operačního světla
Servisní box pro pacienty
Základní sada gelu DEKASEPTOL
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l Sériové vybavení (může se lišit podle variant jednotlivých zemí) m Volitelné vybavení x Nutno vybrat

1
2
3
4

Pouze u křesla pro pacienty COMPACTchair
Ne ve spojení s křeslem pro pacienty COMPACTchair
Ne ve spojení s multimédii
Pouze s vodním blokem DVGW a tlakovou lahví na vodu DVGW
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