
KaVo ESTETICA® E50 Life

Moje življenje. Moje delo.  
Moj slog.
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To je moj življenjski slog in 
tako želim tudi delati.
Vaš življenjski slog nosi vaš pečat, prenesite ga tudi v svojo ordinacijo. 
Z lastnimi koncepti, preferencami in pričakovanji. Osredotočite se na 
področja, ki so vam pomembna, in občutite podporo visokokakovostne 
zobozdravstvene enote, ki optimalno podpira vaše delovne postopke.

KaVo ESTETICA E50 Life. Enostavna za uporabo. 
Enostavna za razširitev. Enostavno zanesljiva.

Zato začnite živeti!
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To je moj življenjski slog in 
tako želim tudi delati.

Vse inovacije na enem mestu:

1 Aerodinamično oblikovan stol.

2 Optimizirana mehka oblika oblazinjenja.

3 Novi barvi: barva konjaka in rdeča barva marsala.

4 Vsi sestavni deli naprave so v moderno beli zobni barvi.

5 Višja največja dovoljena teža pacienta do 185 kg.

6 Vgrajena možnost za položaj Trendelenburg za zagotavljanje  
udobja pacienta.

7 Razširjeni najvišji/najnižji položaji.

8 KaVo ERGOcam One, intraoralna kamera, enostavna za uporabo.
9 Nova zaslona velikosti 19‘‘ in 22‘‘ KaVo Screen HD v  

visoki ločljivosti.

10 Iz elementa za zobozdravnika lahko nadzirate  
komunikacijo s svojim pacientom.

11 Pripravljen za vgradnjo kamere KaVo ERGOcam One, 
kamere KaVo DIAGNOcam 2170 U in dentalnega mikroskopa  
Leica M320.

12 Plug & Play za priključitev novih naprav.
13 Samodejno varnostno kopiranje podatkov. 
14 Enostaven nadzor prek enote za zobozdravnika (omejeno)  

in stopalke KaVo (za KaVo ERGOcam One in KaVo  
DIAGNOcam 2170 U)

Element za zobozdravnika KaVo ESTETICA E50 Life 
je na voljo z mizo ali pomično ročico.
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Nov stol za paciente. 
Nov že na pogled. Občutno nežen.

Komunikacija s pacientom.  
Takojšnja uporaba. 

CONEXIO sistemska programska oprema.  
Manj iskanja, več najdenih podatkov. 
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Intuitivno delo od začetka. 
Zato kar začnite z delom! Vse funkcije boste našli tam, kjer jih 
pričakujete na vaši enoti za zdravljenje KaVo. Neposredni gumbi 
brez dvojnega nameščanja vas intuitivno vodijo do vašega cilja 
– brez zapravljanja časa s seznanjanjem in utrujajočega iskanja 
funkcij med zdravljenjem. Skupaj z jasno oblikovanim zaslonom in 
preizkušeno barvno lestvico KaVo se boste hitro znašli. To zagotavlja 
tekoče delo in vam tako omogoča več efektivnega zdravljenja.

Vedno vam stoji ob strani.
Vedno lahko nastavite vaš element za zobozdravnika tako, kot vam 
je najbolj priročno. Vedno imate vse na dosegu roke in pod nadzo-
rom, kadar sedite ali stojite, delate sami ali pa z zobozdravstvenim 
asistentom. Na voljo so različice z mizo ali pa pomično ročico. Vaša 
izbira. Vaše udobje.

Življenje je polno sprememb. 
Zato bo prilagodljivost vse pomembnejša. Če boste s časom spremenili 
usmeritev svojega zdravljenja, lahko kadar koli v prihodnosti enostavno 
uvedete spremembe, kot je na primer nadgradnja iz petih na šest 
pladnjev ali funkcije Endo.

Zato začnite živeti!
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Hitro in enostavno upravljanje zaradi  
intuitivnega zaslona na dotik. Izvlecite 
kateri koli instrument in videli boste vse 
potrebne informacije na enem mestu. 

Ne glede na to ali izberete 5 ali 6 pladnjev 
za instrumente, lahko vsakega konfigurirate 
tako, da zadosti vašim specifičnim potrebam 
– ali pa napravo enostavno nadgradite 
pozneje iz 5 na 6 pladnjev.

Uporabite MEMOdent, da hitro in zanesljivo 
prikličete shranjene parametre za vsak 
instrument (na voljo so 3 stopnje programa 
za do 6 zobozdravnikov).



RDEČA 
MARSALA

KONJAK
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Kraj, kjer se počutite dobro.

Razlog za nasmeh. 
Zagotovite prijetno ozračje od začetka z novi-
ma barvama za dobro počutje: rdeča marsala 
in barva konjaka. Nova uglajena oblika stola 
za pacienta veliko pove o vaših standardih 
glede oblike.

Popolna sprostitev.
Če se pacienti počutijo udobno na stolu za paciente, se manj  
premikajo. Nova mehka in ergonomska oblika oblazinjenja  
pomembno prispeva k temu. Zato lahko delate učinkoviteje in se 
tako popolnoma osredotočite na zdravljenje.

Dobro za vas. Dobro za vaše paciente.
Glede na indikacije in velikost pacienta prilagodljivo vrtljivo  
oblazinjenje in naslonjalo za glavo z dvojnim pregibom omogočata, 
da najdete pravi položaj naklona za svojega pacienta in tako 
učinkovito delate.

Enostavno udobno: naslonjalo 
za glavo z dvojnim pregibom 
lahko upravljate s samo eno 
roko, ima pa tudi vrtljivo blazino 
za glavo.

Naslonjalo za hrbet Progress: pravilna 
delovna drža in optimalen dostop za 
zobozdravnika.

830 mm 

185
kg

350 mm 
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Povsem sproščeni.
Preprečite neprijeten napor hrbta vaših pacientov, medtem ko 
nastavljate naslonjalo za roke. Možnost gibanja Trendelenburg 
zagotavlja nežno kompenzacijo kota. 

Idealen za vse zahteve z izboljšanim najvišjim 
in najnižjim položajem in višjo največjo 
dovoljeno težo pacienta.

Zaradi gibanja Trendelenburg se naslonjalo za stopala 
samodejno nagne in dvigne tako, da se ujame z naklonom 
naslonjala za hrbet.



KaVo ESTETICA® E50 Life

8

Narejen po meri za vaše udobje
od glave do pete.
Zagotovljen je vsak gib.
Uživajte v občutku še bolj sproščenega dela z idealnimi prijemi. 
Velik radij gibanja ročice vam omogoča, da kar najbolje izkoristite 
situacijo. Pametno podporo za pladenj lahko namestite na desno ali 
levo stran mize. Pladenj lahko premikate horizontalno. Privoščite si 
optimalno podporo za vsa zdravljenja.

Optimalna ergonomija različice s pomično ročico zaradi nizke 45 cm visoke mize 
in uravnoteženega primeža pomične ročice. Uživajte v svobodi prostora, ki jo 
zagotavlja najdaljša razširitev cevi za instrumente do 90 cm.

Ne glede na to ali delate sami 
ali pa z asistentom, lahko  
element za zobozdravnike,  
verzijo z mizo ali s pomično 
ročico, podporo za pladenj in 
pomožni element optimalno 
namestite zaradi velike izbire 
položajev.

90 cm

45
 c

m

En zaganjalnik za vse. 
Ali so vaše roke zaposlene med zdravljenjem vaših pacientov? 
Preprosto upravljajte vse funkciji in vgrajeno opremo svoje naprave 
KaVo ESTETICA E50 Life s stopalom. To velja tudi za vašo novo  
sistemsko programsko opremo CONEXIO. Poleg tega zmanjša 
tveganje navzkrižne okužbe. Kot dodatna oprema je na voljo tudi 
brezžična stopalka za še prilagodljivejše nameščanje.
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Narejen po meri za vaše udobje
od glave do pete.

Vse za vaš hrbet.
Dan za dnem po več ur delate v sedečem položaju. Še posebej je 
pomembno, da imate mirno, ergonomsko zdravo in udobno držo. 
Potrebujete zobozdravstveni stol, ki ima pozitivne dolgoročne učinke 
na vašo držo in vam hkrati zagotavlja prosto gibanje. Ergonomija 
je del tradicije KaVo in zaradi ohranjanja te tradicije je novi KaVo 
PHYSIO Evo natančno zasnovan glede na potrebe in delovni tok 
zobozdravnikov in zobozdravstvenih asistentov.

Vaš asistent ima vse pod nadzorom.
Uživajte v brezhibnem sodelovanju s svojimi zobozdravstvenimi 
asistenti. Vaš delovni postopek lahko najbolje podpre element za 
asistente, ki omogoča individualne namestitve. Ponovno vam bo na 
voljo koncept neposrednih gumbov. 

Različici PHYSIO Evo in PHYSIO Evo F nudita 
popolno ergonomijo z največjim udobjem za 
zdravo in neutrujajoče delo. 
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Natančna obdelava. 
Visokokakovostna proizvodnja omogoča  
razvoj enot za zdravljenje z nepremagljivo  
kakovostjo.

Najboljši materiali. 
Uporabljeni in proizvedeni so samo površine  
in materiali v skladu z dokazano visoko  
kakovostjo KaVo.

»Izdelano v Nemčiji« že več kot 100 let.  
KaVo je eden izmed največjih zaposlovalcev v industriji 
proizvodnje zobozdravstvene opreme v Nemčiji in 
proizvaja vse enote za zdravljenje v Nemčiji.

Sestavni deli, preizkušeni v praksi. 
Dokazane tehnologije, materiali najvišje  
kakovosti in obsežni varnostni testi zagotavljajo 
nemoteno uporabo v praksi.

Zaupajte preizkušenim napravam. 
Vsak naš sistem za zdravljenje vključuje večletne 
izkušnje z dobro zasnovanimi rešitvami, ki so se  
dokazale že več tisočkrat. Naš moto je, da zaupamo v 
to, kar je dokazano, in da stalno izboljšujemo vse, kar je 
dobrega v tem centru za zdravljenje.

Dobro počutje zahvaljujoč
kakovosti KaVo.
Standard za dolgo življenjsko dobo.
Kakovost KaVo zagotavlja izvrstno zanesljivost in življenjsko dobo 
naprave. Previdna in natančna proizvodnja vseh enot za zdravljenje 
KaVo skupaj z obsežnim nadzorom kakovosti in testiranj zagotavlja 
najvišjo stopnjo varnosti, ki se kaže v zelo nizki stopnji nedelovanja 
zaradi okvar in popravil.

Brezčasna oblika, preizkušeni 
sestavni deli in napredne funkcije 
gradijo temelje za izjemno  
zanesljivost vaše naprave  
KaVo ESTETICA E50 Life.
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Udoben tok dela s sistemom CONEXIO

CONEXIO združuje,
kar spada skupaj.
CONEXIO vam odpira vrata pri vsem,  
kar nameravate narediti.
Sedaj lahko nadzorujete komunikacijo svojega pacienta z elementa 
za zobozdravnika. Neposredno lahko dodate nove slike v digitalno 
pacientovo mapo. Estetica E50 Life ima zaslon na dotik, ki v  
kombinaciji s sistemom CONEXIO nudi najboljše priložnosti za to.

Izberi. Obdelaj. Končaj. 
Izkoristite praktično možnost posnetka zaslona CONEXIO za  
obdelavo diagnostičnih slik. Obrezovanje, kontrast, svetlost, večanje 
in shranjevanje – tako ne boste več potrebovali nobene druge  
programske opreme za ta opravila.

Vedno posodobljen.
Želite povezati novo zunanjo napravo z napravo KaVo Estetica E50 
Life? Nič lažjega! CONEXIO takoj in samodejno prepozna sestavne 
dele strojne opreme. To pomeni: Plug & Play za vsako razširitev 
sistema.

Izmenljivi pladenj – vaš varni temelj  
za izmenjavo podatkov.
Uporabite napredno tehnologijo za vaše specialistično izmenjavanje. 
Z izmenljivim pladnjem lahko zbirate in delite vse vrste podatkov z 
drugimi uporabniki sistema CONEXIO: od individualnih datotek do 
celotne anamneze pacienta. Na željo so lahko ti podatki anonimni. 
Pošljete jih samo z nekaj kliki, ne da bi pri tem obremenjevali 
e-poštni predal. 

Varnost, popolnoma avtomatska.
•  Samodejna zgodovina diagnosticiranja – vsi podatki so zabeleženi, 

povzeti in shranjeni.

• Samodejno varnostno kopiranje podatkov – ob želenih časih.

•  Funkcije samodejnih opomnikov – sistem bo najavil načrtovana 
vzdrževalna dela.

•  Samodejne posodobitve – samodejno prepoznavanje posodobitev 
programske opreme in priprava za njihovo nameščanje.

1

2

3

4

Udobno zdravl jenje zaradi delovnega toka CONEXIO

N
adzirajte osnovne funkci je z elementom za zobozdra

vn
ik

e

Samodejno odpiranje pacientove mape 
(prek VDDS v računovodskem programu)

Odstranite kamero, posnemite slike
> samodejno dodeljevanje

Poučite pacienta
>prilagodite pogled, spremenite izbor

Rezultati dokumentov 
> samodejno dodeljevanje
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KaVo ERGOcam One – 
briljantne in enostavno posnete slike.

Več podrobnosti za boljše razumevanje. 
Svojim pacientom podrobno razložite potrebne ukrepe za zdravljenje 
z uporabo slik in posnetkov v visoki ločljivosti. Nova intraoralna 
kamera KaVo in novi ravni zasloni KaVo so bili zasnovani posebej v 
ta namen.

KaVo ERGOcam One – 
majhna kamera, odlični rezultati.
Svojim pacientom razložite njihovo dejansko zobozdravstveno stanje 
s slikami z globoko ostrino in izjemno reprodukcijo barv. Enostavna 
uporaba kamere KaVo ERGO cam One stalno zagotavlja popolne 
posnetke.

KaVo DIAGNOcam 2170 U –  
rentgenski pogled brez rentgenskega sevanja.
Posnemite sliko ali pa videoposnetek zobozdravstvenega stanja po 
želji na elementu za zobozdravnike ali pa z nožnim zaganjalnikom. S 
kamero KaVo DIAGNOcam 2170 U boste zaznali kariozne razjede že 
v zgodnji fazi. Nežni valovi so zamenjali škodljivo sevanje. Enostavno 
zaznajte karies in vaši pacienti vas bodo nagradili z nasmehom.

Enostavno ostre slike.
Navdušite svoje paciente s prodorno ostrimi slikami. Novi zasloni 
zagotavljajo kakovostne posnetke v visoki ločljivosti, prepričljive 
vrednosti kontrasta in briljantno reprodukcijo barv. Zaslone  
upravljamo zelo enostavno z elementom za zobozdravnike. 
Izboljšane značilnosti ohranjanja higiene zagotavljajo zaščitne 
steklene plošče, ozke reže in enoročno prilagajanje

KaVo DIAGNOcam 2170 U – zgodnje odkrivanje 
kariesa. Popolnoma brez sevanja.

Pokažite svojim pacientom!

Zaslon KaVo HD – popolna izbira v Full HD 
• raven zaslon Full HD True
• razmerje: 16 : 9
• diagonala zaslona: 22 palcev
• dva digitalna vhoda za mikroskop in računalnik

KaVo screen one – visokokakovostna različica v HD   
• raven zaslon True HD 
• razmerje: 16 : 9 
• diagonala zaslona: 19 palcev

Odstranite kamero, posnemite slike
> samodejno dodeljevanje
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Poenostavljena higiena.

Optimalna higiena za zunanje  
komponente ...
Vaša naprava KaVo ESTETICA E50 Life je enostavna za čiščenje. 
Glavne sestavne dele, kot so npr. silikonska blazina, držalo za 
instrumente, primež pomične ročice in pljuvalnik, enostavno 
odstranite za dezinfekcijo. Vse površine in okuženi deli na mestu 
odstranjevanja aerosolov so enostavni za čiščenje.

... popolna higiena, od znotraj navzven.
Enostavno čiščenje sistema sesalnega filtra prihrani vašim sodelavcem 
dragoceni čas med postopkom zagotavljanja higiene. Menjava  
sesalnega filtra je enostavna in varna.

Čistilna moč vode –  
HYDROclean.
Preprečite čas nedelovanja in stroške, ki lahko nastanejo zaradi 
servisiranja amalgamskih ločevalnikov in ločevalnikov zraka/vode. 
Enostavno vklopite samodejni program HYDROCLEAN za čiščenje 
amalgamskega ločevalnika ter sistemov za sesanje in drenaže vašega 
centra za zdravljenje. Čista in sveža voda zanesljivo redči kri in izločke 
ter zagotavlja, da se ti onesnaževalci ne nalagajo in ne mašijo  
sesalnega sistema in izliva.

Da bi zagotovili, da ne pride do okužbe znotraj vašega 
centra za zdravljenje, sta zgornji in spodnji del ohišja 
popolnoma zatesnjena.
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Prihranite čas z mešanim gelom KaVo 
DEKASEPTOL Gel, pripravljenim za 
uporabo. Gel navlaži sesalne cevi in 
sesalne sisteme in se drži okuženih mest, 
namesto da bi samo odtekel mimo.

Zaščitite dotoke pred onesnaženo vodo.
Blokada vode s prostim dovodom vode dosega visoka standardna  
merila, ki jih zahteva standard DVGW. Poleg tega nenehno 
zmanjševanje klic s sistemom KaVo OXYGENAL 6 zagotavlja stalno 
zmanjševanje bakterij in klic. Z intenzivnim programom za dezinfek-
cijo boste zaščitili svoje paciente pred mikroorganizmi, ki se lahko 
razmnožijo zaradi povečane stopnje infestacije v obdobju daljšega 
mirovanja, na primer med koncem tedna ali počitnicami.

Zmanjšajte tveganja z uporabo programa 
spiranja RKI.
Izpolnite zahteve veljavnih smernic RKI. Vaš sistem KaVo ESTETICA 
E50 zagotavlja standardizirano in samodejno izpiranje instrumentov 
na začetku delovnega dne in po vsaki obravnavi pacienta.

Zaščita: sistem preprečevanja refluksa.
Instrumenti in motorji KaVo so opremljeni s samodejnim nepovratnim 
ventilom, ki zanesljivo ščiti sistem dovajanja vode. Preprečuje  
aspiracijo okuženega vodnega razpršila v center za zdravljenje. Tako 
se lahko s svojo ekipo in pacienti počutite varneje. Ročaje, silikonske podlage, pljuvalnike, pladnje za instrumente in primeže 

pomičnih ročic lahko enostavno snamete in dezinficirate. Zaradi higienskih 
ročajev je mogoče sesalne filtre enostavno in varno zamenjati.

Upravljanje luči KaVoLUX 540 LED 
brez dotikanja zagotavlja, da je 
tveganje za navzkrižne okužbe  
minimalno in tako kar najbolj ščiti 
vaše paciente.
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Možno je enostavno več.
Že danes delajte v prihodnosti. S širokim naborom opreme sistema 
KaVo ESTETICA E50 Life ste optimalno pripravljeni na vse, kar pride 
in gre.

Predstavite svojo ordinacijo v najboljši luči.
Zaupajte svetlobi KaVoLUX 540 LED 5-star. Naravna bela svetloba 
najvišje kakovosti, ki hkrati pomembno prispeva k zagotavljanju 
higiene v ordinaciji. Luč lahko prižigate in ugašate, ne da bi se je 
dotaknili tudi v načinu COMPOsave. Ima zatesnjeno ohišje, gladke 
površine in snemljive ročaje.

Inovativni način COMPOsave filtrira 
vse modre sestavne dele svetlobnega 
vira in tako upočasni neželeno  
polimerizacijo kompozitov.

Vaše zahteve.
Vaša popolna oprema.



KaVo INTRA LUX KL 703 
LED: še manjši in še lažji s 
popolno porazdelitvijo teže.

Motorkennlinie

Drehzahl [1.000/min]

Motorkennlinie SMARTdrive
Motorkennlinie Standard
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Hitrost (1.000/min)

Značilnosti motorja SMARTdrive 
Značilnosti motorja Standard
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SMARTdrive vas močno a hkrati z 
občutkom ponese v prihodnost.
Natančne in učinkovite delovne pogoje, kjer prihranite veliko časa, 
zagotavlja novo upravljanje motorja SMARTdrive s polnim navorom 
in posebnimi zagonskimi značilnostmi brez vibracij tudi pri nizkem 
številu vrtljajev, kot je 100 vrtljajev na minuto. Zaradi širšega razpona 
števila vrtljajev lahko zdaj ročnike in kolenske kose uporabite na več 
različnih načinov, kar poveča možnosti uporabe vsakega instrumenta.

Izkoristite visok navor, značilnost 
zagona brez vibracij vašega 
sistema KaVo SMARTdrive z 
razširjenim razponom števila  
vrtljajev med 100–40.000 vrt/min.

PiezoLED je inovativna tehnologija 
nege KaVo s pametnim nadzorovanjem 
povratnih informacij za zagotavljanje 
najvišjega standarda zdravljenja 
pacientov.

Mikromotor INTRA LUX KL 703 LED – 
originalna velikost je lahko tako majhna.
Doživite zmožnosti majhnega motorja. Neskončna moč in delo brez 
napora. Hitrost je med 100 in 40.000 min-1 z razmerjem prenosa  
1 : 1. Lahek. Kompaktna zasnova. Prijeten občutek v rokah.

Umetniška endodontija.
Prihranite pri nakupu drage endodontske naprave in uporabite  
vgrajene funkcije Endo. Tako boste dobro opremljeni za vse  
endodontske aplikacije s tremi različnimi načini za upravljanje 
puščic.

Prek elementa za zobozdravnika ali nožnega zaganjalnika lahko 
nastavite, prikličete in shranite vse pomembne parametre, kot sta na 
primer razmerje prenosa in vrednosti navora.

PiezoLED, naprava za zelo natančno in 
temeljito čiščenje zob.
Z napravo PiezoLED Ultrasonic scaler profesionalno čiščenje ni 
samo natančno, ampak vam prihrani tudi dragoceni čas. Sonotrode 
iz titana zagotavljajo nadzorovana linearna nihanja, kar omogoča 
učinkovito zdravljenje vaših pacientov. Zaradi natančnega delovanja 
ostanejo zobje in dlesni nepoškodovani tudi na najbolj občutljivih 
mestih.
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Tako prilagodljiv kot življenje samo.

COMPACTchair – udobje za novince.
Svojim starejšim in manj mobilnim pacientom ponudite udobno metodo 
namestitve na stol in vstajanja z njega. Naslonjalo stola KaVo COMPACTchair 
lahko nagnete ter tako ustvarite bolj osebno situacijo. Ko se s pacienti 
pogovarjate, so ti v sedečem položaju, ko pa jih zdravite, jih pomaknete v 
nagnjeni položaj.

Nagnjeno naslonjalo za  
stopala, raven sedež in skoraj 
vodoraven položaj naslonjala 
za hrbet omogočajo, da se 
pacienti enostavno usedejo 
na stol in vstanejo z njega

Pomožni element z možnostjo obračanja 
D/L, nastavljiva višina do 135 mm.

Prilagodljivost vedno, ko jo potrebujete. 
Ni pomembno, kako se odločite, kadar koli lahko spremenite svojo odločitev. Ne glede na to, ali želite spremeniti število držal za instrumente (šest držal 
namesto petih), nadgraditi funkcijo Endo ali spremeniti napravo iz različice z mizo v različico s pomično ročico, doživite maksimalno stopnjo  
prilagodljivosti in tudi varno naložbo s svojim sistemom KaVo ESTETICA E50 Life. Prav tako lahko pozneje dodate novosti, kot sta PiezoLED Ultrasonic 
scaler in KaVo COMFORTdrive.

Sprememba strani je enostavna.
Če ste levičar, ki opravlja zdravljenje samostojno, ali pa bi radi 
svojim zobozdravstvenim asistentom ponudili udobno rešitev, potem 
boste navdušeni nad pomožnim elementom, ki ga je mogoče vrteti v 
desno/levo. Na voljo sta vam obširno obračanje ročice s podaljšanim 
dometom in prilagoditev višine.

ESTETICA E50 Life je na voljo kot enota za 
levičarje kot desničarje.
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Katera je vaša najljubša barva?

Izberite svoj slog in obliko.
Prebudite svoj osebni slog. Združite barve oblazinjenja in instrumentov, ki ustrezajo vašim osebnim preferencam. Nove barve za dobro počutje, 
kot so barva konjaka in rdeča barva marsala, odlično dopolnjujejo in poudarjajo. Ne glede na trenutno ali prihodnjo opremo, ki jo predvidevate 
v svoji ordinaciji, je stol KaVo ESTETICA E50 na voljo v naboru barv, ki se med seboj dopolnjujejo.

Kovinske barve

Navadne barve

Barve oblazinjenja

srebrna 
kovinska

jagodičasta 
kovinska

čokoladno rjava 
kovinska

modro srebrna 
kovinska

nočno modra 
kovinska

dimno modra 
kovinska

jabolčno zelena zobno belaoranžna ocenasko modrakonjak rdeča marsala

črna 
št. 33

čokoladno rjava 
št. 62

antracitna 
št. 46

nočno modra 
št. 39

meta 
št. 38

oceansko modra 
št. 64

dimno modra 
št. 66

roza orhideja 
št. 65

oranžna 
št. 59

jagodičasta 
št. 60

rubinasto rdeča 
št. 63

rdeča marsala 
št. 68

konjak 
št. 67

NOVO

NOVO
NOVO

NOVO
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Možnosti opreme.

 TM S
Stol za paciente
Stol za paciente Standard l	 l

Stol za paciente COMPACTchair m	 m

Mehko oblazinjenje l	 l

 
Naslonjalo za hrbet  
Progress  l	 l

Comfort1 m	 m

 
Naslon za glavo 
Z dvema pregiboma s stikalom l	 l

Blazina za glavo Comfort  m	 m

 
Naslonjalo za roke  
Desno m	 m

Levo m	 m

 
Element za zobozdravnika 
1. Turbinska cev l	 l

1. KL motor 701 x x

1. KL motor 703 LED  x x

Trifunkcijski ročnik                           l	 l

Večfunkcijski ročnik m	 m

2. Turbinska cev                         m	 m

2. KL motor 701 m	 m

2. KL motor 703 LED m	 m

SMARTdrive l	 l

Integriran nadzor navora (Endo) m	 m

COMFORTdrive m	 m

PiezoLED Ultrasonic scaler             m	 m

Večfunkcijski zaslon MEMOdent           l	 l

Majhen pregledovalnik rentgenskih slik2 m	 m

Panoramski pregledovalnik rentgenskih slik 3 m	 m

(nameščen na lahek steber) 
Polica za pladenj US tray                     x x

Polica za pladenj za 1 standardni pladenj    x x

Polica za pladenj za 2 standardna pladnja  l	 l

Ogrevanje z razpršilom za instrumente      m	 m

Fiziološka raztopina                        m	 m

Antirefluksni ventil za instrumente l	 l

USB vmesnik                      m	 m

KaVo ERGOcam One m	 m

KaVo DIAGNOcam 2170 U m	 m

 TM S
Element za asistenta 
Z elementom Comfort control  l	 l

Sesalec s pršilno meglico       l	 l

Sesalec za slino                     l	 l

2. Sesalec za slino                m	 m

Trifunkcijski ročnik                                  m	 m

Večfunkcijski ročnik                          m	 m

CuringSatelec MiniLED                      m	 m

Podpora za polico za pladenj           m	 m

Polica za pladenj za DIAGNOdent       m	 m

Pomožni element              l	 l

možnostjo vrtenja    
levo/desno in 
nastavitvijo višine           m	 m

Vodilo sesalne cevi m	 m

Izbirni pladenj                   m	 m

 
Osnovni del naprave 
Porcelanasti pljuvalnik                    x x

Stekleni pljuvalnik                          x x

VACUstopp l	 l

Trajna dezinfekcija 4              l	 l

Intenzivna dezinfekcija      m	 m

HYDROclean l	 l

Grelnik vode                                    m	 m

MEDIAgateway l	 l

Brezžični nožni zaganjalnik           m	 m

 
Dovodni sistem 
Blokada vode DVGW                 x x

Blokada vode compact                       x x

Steklenica za vodo DVGW            x x

Nizkotlačni regulator                               m	 m

Priključek za dodatne naprave                 m	 m

 
Odlagalni sistem 
Zunanje sesanje              x x

Amalgamski ločevalnik DÜRR               x x

Samodejni ločevalnik Dürr             x x

Zbiralnik trdnih snovi                      x x

 
Razno 
KaVo PHYSIO Evo/Evo F m	 m

KaVoLUX 540 LED m	 m

Operacijska luč EDI                      m	 m

Steber za namestitev svetilke           m	 m

Pripomočki za delo s pacientom          m	 m

DEKASEPTOL Gel, osnovni komplet        l	 l

Higienski paket                        m	 m
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1 Na voljo samo za stol za paciente COMPACTchair 
2 Ni primerno za vgradnjo pod delovni pult
3 Ni na voljo v kombinaciji z multimedijo
4 Samo z blokado vode DVGW in steklenico za vodo DVGW

l Serijska oprema (lahko se razlikuje glede na nacionalne različice)      m  Dodatna oprema      x  Obvezna izbira


