
KaVo EXPERTsurg LUX

Prepustite se natančnosti  
in se sprostite.

• Delajte varno in z visoko natančnostjo zahvaljujoč  
samodejnemu umerjanju in enemu izmed najlažjih  
in najmanjših mikro motorjev na svetu.

• Zaupajte visoki zmogljivosti instrumenta  
z 80 Ncm navora.

• Zaradi enostavne uporabe barvnega zaslona  
in samodejnega programiranja prihranite čas.

NOVO! KaVo EXPERTsurg LUX

VKLJUČUJE SAMODEJNO 

UMERJANJE!
POPOLNO ZA NATANČNO DELO OD ZAČETKA

Pravi strokovnjaki poznajo svoje prednosti.

KaVo 
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KaVo EXPERTsurg LUX
Visoka natančnost omogoča večjo varnost:
• samodejno umerjanje zagotavlja natančno hitrost in navor za najvišjo varnost;
• delajte udobno z enim najmanjših in najlažjih kirurških motorjev na svetu; 
• miren in brez vibracij.

Visoka zmogljivost omogoča večjo natančnost:
•  instrument z 80 Ncm navora;
• tehnologija INFORM za visok navor in zagon brez vibracij.

Manj preglavic z lastnostmi, s katerimi boste prihranili čas:
• enostavno učenje s samodejnim programiranjem; 
• informativne ikone in barvni zaslon omogočajo enostavno uporabo;
• enostaven za čiščenje.

Šest nastavljivih parametrov:
• koraki  zdravljenja (največ 10);
• spreminjanje prestavnega razmerja kolenčnika;
• najvišja hitrost;
• najvišji navor;
• črpalna moč (0–4);

Tehnične specifikacije:
• napajalna napetost: 100 V–240 V pri izmeničnem toku;
• vhodna frekvenca: 50/60 Hz;
• zmogljivost črpanja: 0–110 ml/min

Instrumenti KaVo SURGmatic
Kolenčnik
• S201 L 20:1 (z osvetlitvijo) 

S201 C 20:1 (brez osvetlitve)

• Prestavno razmerje 20:1.
• Snemljiva glava, enostavna za čiščenje.
• Funkcija EXPERTgrip za izboljšan oprijem in higieno.
• Glava z notranjim hladilnim sistemom.
• Zunanje hlajenje z dovodom hladilne tekočine, pritrjenim na glavo.

Tehnične specifikacije: 
•  uporablja se s kirurškimi motornimi enotami (EXPERTsurg LUX) s 

povezavo ISO 3964
• hitrost: 15–2000 rpm
• najvišji navor: 55 Ncm

Ročnik 
• S11 L 1:1 (z osvetlitvijo) 

S11 C 1:1 (brez osvetlitve)

• Prestavno razmerje 1:1. 
• Funkcija EXPERTgrip za izboljšan oprijem in higieno.
• Za uporabo z ročnimi svedri s standardno dolžino 44,5 mm  

vstavite priložen vmesnik za kotne svedre.
• Z zunanjim razpršilom.

Tehnične specifikacije: 
• uporablja se s kirurškimi motornimi enotami (EXPERTsurg LUX) s 

povezavo ISO 3964;
• hitrost: 40 000 rpm;
• najvišji navor: 5,5 Ncm.
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NOVO! NOVO!

Izdelek Opis Sestavni del          #

EXPERTsurg LUX Kirurška enota vse v enem vključuje: kirurški motor INTRA LUX S600 LED, večfunkcijsko stopalko (dolžina kabla 2,5 m), cevi 
z motorjem za S600 LED, začetni set cevi (5 kosov), motor in držalo za instrument, izplakovalnik, integrirano peristaltično 
črpalko in napajanje.

1.008.3500

INTRA LUX S600 LED Eden najmanjših in najkrajših kirurških motorjev (28 % lažji in 20 % krajši v primerjavi s predhodniki): dezinficirati ga  
je mogoče s paro pod visokim tlakom; razpon hitrosti: 0–40 000 rpm/min; najvišji navor: 5,5 Ncm (0–12 000 U/min)/  
5,5–1,5 Ncm (12 000–40 000 U/min); brezkrtačni motor z enosmernim tokom in KaVo LUX LED.

1.008.8000

Sterilne cevi S600 za izpiranje Zunanje cevi za izpiranje za enkratno uporabo (10 kosov). 1.009.8757

Kabel z motorjem S600 Prilagodljive cevi, ki jih je mogoče dezinficirati s paro pod. 1.009.1700

Pladenj za odlaganje instrumentov Držalo za instrument z motorjem, ki ga je mogoče dezinficirati s paro pod visokim tlakom. 1.009.3411 

SURGmatic S201 L Instrument SURGmatic LUX kolenčnik z razmerjem 20:1 in osvetlitvijo za postopke vstavljanja implantantov. 1.009.0470

SURGmatic S201 C Instrument SURGmatic LUX kolenčnik z razmerjem 20:1 in brez osvetlitve za postopke vstavljanja implantantov. 1.009.1100

SURGmatic S11 L Instrument SURGmatic LUX ročnik z razmerjem 1:1 in osvetlitvijo. 1.009.1010

SURGmatic S11 C Instrument SURGmatic LUX ročnik z razmerjem 1:1 in brez osvetlitve. 1.009.1005


