KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision

Stopite v stik s
svojo vizijo.

KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision

Vaše želje, naš navdih.
Na začetku je bila ideja. Vizija.
Razvoj novega koncepta zdravljenja za zagotavljanje optimalne
podpore vsakemu delovnemu koraku. Koncept, usmerjen k vašim
zahtevam.
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Najprej smo pozorno prisluhnili vašim potrebam. Z mislijo na vaše
številne predloge smo začeli uvajati natanko to, kar ste si želeli:
enostavnejše delovanje, tekoče delovne procese, sodoben način
komunikacije s pacientom, dostop do pacientovih podatkov,
avtomatizirani postopki higiene.
Prosili ste nas, da ohranimo preizkušene značilnosti –
na primer unikaten koncept ergonomskega zobozdravstvenega stola.
Na koncu je to postala vaša vizija, hkrati pa tudi naša najboljša
enota za zdravljenje. Koncept, ki izpolnjuje želje vseh, z namenom,
da olajša vsakodnevne rutine.
KaVo ESTETICA E70/E80 Vision – doživite svojo vizijo.
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Udobje, prilagojeno individualnim zahtevam.
Element za zobozdravnika sistemov KaVo ESTETICA E70 in E80 Vision
je seveda ponovno na voljo v mizni ali premični* različici ali v različici
kot voziček.
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* Na voljo za model KaVo ESTETICA E70 Vision
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Vse novosti na enem mestu:
Novi element za zobozdravnika.
Enostaven dotik.
1 Popolnoma nov koncept delovanja s hitrim in neposrednim
dostopom do vseh pomembnih funkcij, s čimer prihranite čas
in nemoteno opravljate zdravljenje.
Komunikacija s pacientom.
V pripravljenosti.
2 KaVo ERGOcam One, intraoralna kamera, enostavna za uporabo.
3 Nova zaslona z visoko resolucijo: KaVo Screen HD 22“ in
KaVo Screen One 19“
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CONEXIO.
Manj iskanja, več najdenih podatkov.
4 Programska oprema sistema CONEXIO, pametni vmesnik
podatkov v vaši ordinaciji vam nudi podporo z uporabnimi funkcijami in nenehnim dostopom do relevantnih podatkov
o pacientu.
Higiena.
Avtomatizirana. Vgrajena.
5 Higienski center z vgrajenimi snemljivimi adapterji za časovno
učinkovito in samodejno čiščenje in dezinfekcijo instrumentov in
sesalnih cevi.
Nova oblika.
Sodoben na prvi pogled. Občutno nežen.
6 Blue Line Edition v oceansko modri in dimno modri barvi.
7 Prenovljena zasnova s sestavnimi deli v sodobni zobni barvi.
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Viseči stol.
Preizkušen.
8 Nova enostavno nastavljiva naslonjala za roke.
9 Dovoljena teža pacienta do 180 kg.
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Operacija.
Brez omejitev. Vgrajena.
10 Nova kirurška funkcija s posebnim majhnim in priročno lahkim
motorjem ter vgrajeno črpalko fiziološke raztopine *

* Glejte sliko na strani 12
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KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision

Zaupajte
svojemu občutku.
Enostaven dotik.

Delovni načini, prilagojeni vam.

Z novim občutljivim zaslonom na dotik je vaša naprava KaVo
ESTETICA E70/E80 Vision bolj intuitivna kot kdaj koli prej!

Vaša zobozdravstvena enota mora biti ravno tako posebna, kot ste
vi. Zato morate prilagoditi opremo svojega sistema KaVo ESTETICA
E70/E80 Vision svojim osebnim zahtevam. Zaradi prilagodljivih
instrumentov je specializacija enostavna. Prilagodite element
za zobozdravnika in asistente svojim potrebam in potrebam
svoje ekipe.

Zaslon na dotik in jasna logika upravljanja brez težav zagotavljata
dostop do vseh pomembnih funkcij in informacij. Pred, med in po
zdravljenju.
Popolnoma nova oblika uporabniškega vmesnika je bila posebej
zasnovana za pomoč zobozdravstvenemu delovnemu toku z jasno
zasnovo in logično strukturo, ki zagotavlja neprestano enostavno
uporabo.

Številne funkcije se lahko individualno prilagodijo: npr. ime
zobozdravnika, načini zdravljenja ali neposredna razporeditev
gumbov na začetnem zaslonu.
Zaradi v prihodnost usmerjenih vmesnikov so vam vedno na voljo
dodatna oprema in razširitve.

Visokokakovostni stekleni vmesniki na elementih za zobozdravnika in asistente omogočajo hitro čiščenje in izboljšane
značilnosti zagotavljanja higiene.

Dobro strukturiran. Enostaven. Jasen. Novo zasnovani
uporabniški vmesnik elementa za zobozdravnika.
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Nekaj specialnega, ne samo
za specialiste.
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.

Več svobode. Več udobja.

Nastavite, prikličete in shranite lahko vse pomembne parametre, kot
sta na primer razmerje prenosa in vrednosti navora.

Prek zaslona na dotik ali nožnega zaganjalnika priročno dostopajte
do vseh funkcij in parametrov vgrajenih posebnih naprav, ki jih
potrebujete med zdravljenjem. Ohranili boste nenehen pogled na vse
informacije na elementu za zobozdravnika. Individualne postopke
zdravljenja lahko kadar koli prosto programirate.

Pametna kirurška možnost.
Naredite si svoje delo čim bolj udobno. Svojo napravo KaVo
ESTETICA E80 Vision lahko opremite z novim sistemom KaVo
NTRA LUX S600 LED. Skupaj s kirurškimi instrumenti in črpalko
solne raztopine na elementu za zobozdravnika. Neomejene funkcije
sodobne naprave vam bodo neposredno na voljo na vaši zobozdravstveni enoti.

Enostavno programiranje ter
integrirane funkcije Endo in kirurške
funkcije omogočajo popoln delovni
tok, zaradi česar vam ne bo treba
kupovati zunanjih naprav

Različica elementa za zobozdravnika s premično roko je prav tako
opremljena z novim konceptom delovanja.
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Vse za zdravo telesno držo.

Udobno se namestite.
Uživajte v celovitem ergonomskem konceptu sistema KaVo ESTETICA
E70/E80 Vision. Udobnost v sedečem, stoječem ali nagnjenem
položaju – vse je mogoče.
Enostavno ni boljših predpogojev za zdravo držo in delo brez stresa
za vas in vaše asistente. Izkusite svobodo naravnega, intuitivnega
gibanja. Ves čas razvajate svoje paciente z udobnim nagibanjem.
Udobno oblazinjenje in višinsko nastavljanje naslonjala za hrbet
Comfort zagotavljata, da lahko prilagodite svoj sistem KaVo
ESTETICA E70/E80 Vision vsaki telesni višini.

Svojim nogam zagotovite več svobode.
Uživajte v obsežnem prostoru za noge pod pacientovim stolom in
položajem nožnega zaganjalnika tam, kjer želite. Edinstveni koncept
visečega stola sistema KaVo ESTETICA E70/E80 Vision ter prilagodljivost in udobje med delom. To pomeni zdravo držo, primeren položaj
pacienta in prijetno svobodo gibanja v vsaki situaciji zdravljenja.
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Zdravite svoje paciente v najboljšem
položaju.
Ohranite svojo držo!
Dovolite podporo svojemu naravnemu gibanju in izvajajte
zdravljenje z zdravo držo brez fizičnega stresa. Sistem KaVo
ESTETICA E70/E80 Vision lahko prilagodite svojim osebnim potrebam
in zahtevam. Višino pacientovega stola lahko prilagodite med
350 mm do 900 mm. Zagotavlja optimalne ergonomske pogoje,
ne glede na to, ali med zdravljenjem sedite ali stojite.

Gibanje Trendelenburg omogoča udoben in ergonomski položaj
pacienta v vsakem primeru zdravljenja. Ker se naslonjalo za noge
na pacientovem stolu samodejno dviga ali spušča glede na naklon
naslonjala za hrbet, kombinirano gibanje preprečuje stiskanje ali
raztezanje pacienta med nastavljanjem naslonjala za roke.
Dvignjeni položaj nog spodbuja tudi prekrvavitev.

Razvajajte z nekaterimi izjemnimi
značilnostmi.
Sistem KaVo ESTETICA E70/E80 Vision in stol za zobozdravnika
PHYSIO Evo s ta bila kot njuni predhodniki nagrajena s pečatom
AGR (kampanja za zdravo hrbtenico). Strokovnjaki z različnih
specialističnih področij so jih ocenili v skladu s strogimi testnimi
kriteriji kot optimalne ergonomske zobozdravstvene delovne
prostore.

KaVo ESTETICA E70 / E80 Vision
KaVo PHYSIO 5007 / Evo

Stola PHYSIO Evo in Evo F nudita popolno
ergonomijo z maksimalnim udobjem za
zdravo delo brez napora.
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Udobje v vsaki podrobnosti.
Enostavno prav.

Sprostitev zaradi mirnega gibanja.

Svojim pacientom ponudite prilagojeno udobje in bodite zadovoljni
s tekočim potekom zdravljenja v vsaki situaciji. KaVo ESTETICA
E70/E80 Vision zagotavlja popolnoma funkcionalen razpon
zobozdravstvene enote tudi za težje paciente do 180 kg. Niti vi
niti vaši pacienti se ne smete odreči udobju.

Funkcija počasnega gibanja vašega stola za paciente med zdravljenjem z mikroskopom pomeni, da ga lahko premikate kot v počasnem
posnetku. Še posebej boste cenili to funkcijo med zdravljenjem
starejših pacientov.

Najnižji položaj je 350 mm, najvišji pa 900 mm.
Idealno za vse zahteve, vključno za delo v stoječem položaju.

900 mm

350 mm
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Pacienti enostavno sedejo na stol in
vstanejo z njega.
Nova naslonjala za roke sistema KaVo ESTETICA E70/E80 Vision
zagotavljajo, da vaši pacienti enostavneje sedejo na stol in vstanejo
z njega, saj se lahko enostavno nagnejo navzdol ter zagotavljajo
podporo in varnost med zdravljenjem, pri čemer se vam ni treba
odpovedati svobodi gibanja.

En zaganjalnik za vse.
Med tem ko so vaše roke zaposlene z zdravljenjem pacientov, lahko
enostavno upravljate sistem KaVo ESTETICA E70/E80 Vision z nogo.
Vse funkcije in vgrajene naprave lahko uporabljate z logiko upravljanja nožnega zaganjalnika. To tudi zmanjša tveganje navzkrižne
okužbe.
S prijetnim levo-desnim gibanjem nožnega zaganjalnika, bodo vaše
nožne mišice ostale popolnoma sproščene tudi med dolgotrajnim
delom. Tako lahko delate natančno in brez napora. Kot dodatna
oprema je na voljo tudi brezžični nožni zaganjalnik, ki zagotavlja
dodatno prilagodljivost vašega položaja.

Nova naslonjala za roke nimajo samo sodobnega videza,
ampak vam in vašim pacientom zagotavljajo dodatno
podporo in varnost.
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Popolni potek dela pomeni
učinkovitejše delovne vzorce.
Popolno timsko delo.

Vse na svojem mestu.

Vsi instrumenti in funkcije so popolnoma vgrajeni v sistem KaVo
ESTETICA E70/E80 Vision. Brez težav vgradite endomotorje in
kirurške motorje. Nadzirajte vaš element za zobozdravnika neposredno prek zaslona na dotik – ali pa prek nožnega zaganjalnika.
Razširite svojo zobozdravstveno enoto prek vmesnika z združljivimi
napravami USB in jih enostavno vgradite prek sistemske programske
opreme CONEXIO.

Uživajte v popolnem toku dela. Sistem nameščanja KaVo Centro, na
katerega lahko smiselno in ergonomsko namestite vse pomembne
naprave na enem mestu, postane središče vaših procesov zdravljenja
ter dosega poti in vzorce gibanja. Vse imate pri roki in na enostavnem dosegu.

Uživajte v največji prilagodljivosti in naprednem delu z elementi
za zobozdravnika in asistente. Udobje predstavlja novost, uporaba
elementov je hitra, natančna in učinkovita. Tako je vaše delo in delo
vaše ekipe enostavno in udobno.

Sistem boste lahko tudi pozneje popolnoma svobodno nadgradili
z dodatnimi napravami in prihodnjimi tehnologijami. Naprave in
sestavni deli so enostavno in hitro zamenljivi zaradi številnih
adapterjev, ki so na voljo.

Prilagodljiv za individualno delo
– sistem nameščanja Centro

Gibanja z običajnim centrom za zdravljenje.

Gibanja z novim sistemom KaVo ESTETICA E80 Vision.
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Prihodnost bo enostavna –
za celotno ekipo.
Iznajdba lahkotnosti.
Navdušite svojo ekipo z novim elementom za asistente na sistemu
KaVo ESTETICA E70/E80 Vision z elegantno in sodobno zasnovo.
Intuitivno in samoumevno delovanje. Opremljen je z občutljivo
nadzorno ploščo na dotik in na novo zasnovanim jasnim
uporabniškim vmesnikom. Primerljiv z elementom za zobozdravnika.
Vse funkcije osrednjega sedeža in zagotavljanja higiene ter funkcije
upravljanja luči so hitro in enostavno na voljo.

Popolnost za individualne zahteve.
To pa je sedaj osebne narave. Element za asistente je prosto
nastavljiv in ga lahko enostavno prilagodite dejanskim zahtevam
svojih asistentov. Od polimerizacijskega instrumenta do dodatnega
sesalnika za slino.
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Vprašanje odnosa.
Instrumente lahko enostavno in natančno prilagodite individualnim
željam za tekoče in hitre vzorce gibanja. Snemljiv pladenj za instrumente
zagotavlja večjo higieno in prilagodljivo nastavitev višine, široko vrtljiv
razpon elementa za asistente pa zagotavlja popolno ergonomijo.

KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision

Natančno nameščanje in stabilnost – ekskluzivno
za sistem KaVo ESTETICA® E80 Vision.
Optimalni delovni tok
do najmanjše podrobnosti.
Doživite popolnoma novo stopnjo dela. Odkrijte največje udobje
zdravljenja za vas in vaše paciente. Navdušeni boste nad izjemnimi
funkcijami, ki jih ponuja KaVo ESTETICA E80 Vision.

Stabilen in natančen.

Vse natanko na svojem mestu.
Ne glede na višino vašega pacienta vodoravna nastavitev zagotavlja, da bo vaše delovno področje – usta pacienta – vedno v enakem
položaju. Poleg tega bo razdaja dosega vedno enaka, tudi če premaknete pacientov stol za zdravljenjem zgornje oziroma spodje čeljusti.

Svoj element za zobozdravnika lahko namestite tja, kamor želite.
Element za zobozdravnika sistema KaVo ESTETICA E80 Vision lahko
premikate natančneje in bolj stabilno s serijsko pnevmatsko zavoro.
Tako imate zdaj vse pri roki in vse pod nadzorom.
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Najboljši položaj za vsakega pacienta.
Stol lahko popolnoma prilagodite vsakemu pacientu. Motorizirano
dvigalo sedeža pomeni, da se bodo lahko pacienti z vdrtim ali okroglim hrbtom ter celo otroci udobno in ergonomsko naslonili. Dvigalo
sedeža zagotavlja večje udobje namestitve tudi med dolgotrajnim
zdravljenjem, saj lahko po potrebi popravite položaj pacienta.
Skupaj s svojimi pacienti lahko uživate v udobju motoriziranega
sistema dviganja sedeža, ki ga ekskluzivno nudi KaVo.

Pljuvalnik s samodejnim vrtenjem.
Pljuvalnik se samodejno vrti proti pacientu in stran od njega takoj,
ko se postavi nazaj v prvotni položaj zdravljenja, kar nudi dodatno
udobje.
25 cm

Dokaz prihodnosti –
zahvaljujoč vgrajenim vmesnikom USB.
Uporabite vodoravno gibanje po potrebi, npr. za več prostora.

Enostavno povežite dodatne izbrane naprave prek vmesnika USB na
vašem sistemu KaVo ESTETICA E80 Vision. To je resnično enostavno,
vaš sistem zdravljenja pa samodejno prepozna povezano napravo.

NOVO! Kirurški motor S600 LED –
močan vendar lahek.
Delajte s svetovnim prvakom! Novi kirurški motor KaVo S600 LED je
eden izmed najmanjših in najlažjih motorjev na svetu.
Za 28 % lažji in za 20 % krajši od svojega predhodnika.

Popolnost operacije z vgrajeno
črpalko solne raztopine.
S črpalko solne raztopine, ki je neposredno vgrajena v element za
zobozdravnika, in držalom za solno raztopino boste doživeli največje
udobje in najučinkovitejšo pomoč med vsakim kirurškim zdravljenjem. Bolje ne gre.
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Z napravo KaVo S600 LED,
enim najlažjih in najmanjših
mikromotorjev na svetu, so
vsakodnevni kirurški postopki
manj utrujajoči.

KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision

Optimalna komunikacija
s pacientom. V vaših rokah.
Izkoristite moč posnetkov.
Svojim pacientom podrobno razložite potrebne ukrepe zdravljenja.
Uporabite diagnostične preglede in posnetke z visoko resolucijo v
izjemni reprodukciji barv za potrebe komunikacije s pacientom.
Sistem komuniciranja s pacientom CONEXIO, ki ga je razvilo podjetje
KaVo, je bil zasnovan posebej za ta namen.

KaVo ERGOcam One –
majhna kamera, odlični rezultati.
Svojim pacientom enostavno razložite dejansko zobozdravstveno
stanje z izjemno ostrimi posnetki z neverjetno reprodukcijo barv.
Globina ostrine je tako močna, da ne bo potrebna izostritev. Enostavna uporaba kamere KaVo ERGOcam One vedno zagotovi popolne
posnetke. To ni le priročno, ampak vam prihrani tudi dragoceni čas.
Ločljivost slike lahko aktivirate ročno ali pa z nožnim zaganjalnikom.

KaVo DIAGNOcam – rentgenski pogled
brez rentgenskega sevanja.
Posnemite si sliko ali videoposnetek zobozdravstvenega stanja na
elementu za zobozdravnika ali pa z nožnim zaganjalnikom. S kamero
KaVo DIAGNOcam boste lahko zgodaj opazili kariozne. Rahli valovi
so zamenjali škodljivo sevanje. Enostavno zaznajte karies, pacienti
pa vas bodo nagradili z nasmehom.
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Zobozdravstveni mikroskop Leica M320 –
ostrina do najmanjše podrobnosti.
Doživite novo dimenzijo pogleda. Z mikroskopom Leica M320,
posebej zasnovanim za zobozdravstvo. Zaradi kombinacije tehnologije posnetkov Full HD in sodobne osvetlitve LED lahko ustvarite
senzacionalno čiste, ostre in briljantne posnetke z izjemno ostrino
globine. Z objektivom MultiFOC Objektiv in variabilno žariščno razdaljo od 200 do 300 mm lahko spreminjate med različnimi
stopnjami povečave, slike pa bodo vedno pravilno izostrene.
Mikroskopski posnetki so prikazani na zaslonu KaVo in jih lahko
udobno shranite v povezavi s pacientom v sistem CONEXIO z
enostavnim pritiskom na gumb.
Z zobozdravstvenim mikroskopom Leica M320 boste videli bistveno
več.

Pokažite svojim pacientom.
Navdušite svoje paciente z ostrimi slikami. Nova zaslona KaVo
Screen One in KaVo Screeen HD zagotavljata posnetke z visoko
ločljivostjo, prepričljivim kontrastom in briljantno reprodukcijo barv.
Optimalno usklajena z vsemi funkcijami naprav za zajemaje slik, kot
sta kamera in mikroskop. Zaslona lahko enostavno uporabljate prek
zaslona na dotik na elementu za zobozdravnika.
Za zagotavljanje največje higienske varnosti imata oba zaslona
zaščitno stekleno ploščo, ozek prostor na ohišju, prilagodite pa ju z
eno roko.
KaVo Screen One – uvod v HD svet
• Raven zaslon HD True
• Razmerje zaslona: 16 : 9
• Diagonala zaslona: 19 palcev
KaVo Screen HD – popolna izbira v full HD
• Raven zaslon Full HD True
• Razmerje zaslona: 16 : 9
• Diagonala zaslona: 22 palcev
• Dva digitalna vhoda za mikroskop in računalnik
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CONEXIO združuje,
kar spada skupaj.
Uporaben za vašo diagnostiko.
Poučen za vaše paciente.

CONEXIO vam odpira vrata pri vsem,
kar nameravate storiti
Pri svojih vsakdanjih rutinah doživite večjo učinkovitost s sistemom
CONEXIO. Neposredno dostopajte do vseh pacientovih podatkov prek
zaslona na dotik na zobozdravstveni enoti. Ali želite dodati še več
podatkov? Brez težav. Vsi zbrani podatki so neposredno dodeljeni
pacientovi mapi. CONEXIO olajša delovne tokove. Dovolite, da vas
logično in visokoučinkovito vodi skozi vse delovne procese.
Prihranite pri času. Prijazen do uporabnikov. Enostaven.

Uporabite praktično možnost zajemanja zaslona, ki jo nudi sistem
CONEXIO, za izrezovanje posnetka z določenega mesta in ga shranite kot ločen posnetek. Bodisi z videoposnetka ali pa s slike – dodatnih programov ali računalnikov za obrezovanje, kontrast, svetlost,
povečevanje in shranjevanje ne boste več potrebovali.

Ohranite pregled – s samodejno
zgodovino diagnosticiranja.
Vsaka diagnoza bo popolnoma samodejno zabeležena, povzeta in
shranjena. Uporabite iskalne filtre za hitro iskanje določenih informacij v shranjeni zgodovini.
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Poučite pacienta
>prilagodite pogled, spremenite izbor
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Zanesljivo zdravljenje.
Vaše delo bo užitek. Vse je točno tam, kjer želite in potrebujete, in sicer na elementu za zobozdravnika. Uporabniku prijazen
uporabniški vmesnik na zaslonu na zobozdravstveni enoti omogoča
in zagotavlja popoln dostop do pacientove mape. Kadar pa imate
zasedeni obe roki, lahko vse osrednje funkcije CONEXIO nadzirate in
aktivirate z nožnim zaganjalnikom. Priročno in higienično.

Izmenljivi pladenj –
vaš varni temelj za izmenjavo podatkov.
Z izmenljivim pladnjem Swap Tray lahko zbirate in delite podatke,
kot so digitalne fotografije, rentgenske slike ali videoposnetki, z
drugimi uporabniki sistema CONEXIO. Posnetke si lahko izmenjavate
v standardnem formatu in na željo tudi anonimno. To je zelo
enostavno in ne obremenjuje e-poštnega predala.

Vedno posodobljen.
Želite povezati novo zdravstveno napravo s svojim sistemom KaVo
ESTETICA E70/E80 Vision? Nič lažjega! Sistem CONEXIO takoj in
samodejno zazna sestavne dele strojne opreme KaVo. To pomeni
Plug&Play za vsako razširitev sistema.
Posodobitve programske in strojne opreme so prepoznane samodejno in so pripravljene za namestitev. Tako je vaš sistem vedno
posodobljen, zagotovljena pa je tudi varnost zaloge podatkov.

Varnost zagotovljena – s samodejnim
varnostnim kopiranjem podatkov.
Varnost je lahko zelo enostavna. Še posebej, kadar vam ni treba
skrbeti za varnostne kopije. Sami določite termin in sistem CONEXIO
bo periodično ustvarjal varnostne kopije. Tako boste imeli več časa
za osnovne zadeve
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KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision

Navdušenje v obliki in barvi.
Naša vizija sloga in oblike.
Poglejte na napravo KaVo ESTETICA E70/E80 Vision s popolnoma drugačne perspektive. Barva in oblika se osredotočata na slog in eleganco. Ni
presenetljivo, da je bil sistem KaVo ESTETICA E80, ki ga je zasnovalo podjetje SLOGDESIGN, nagrajen s priznano nagrado Good Design Award.
Elegantna oblika konstrukcije. Visokokakovostne površine. Celovita ergonomska zasnova. In številne možnosti za individualizacijo zaradi velike
izbire barv in barv oblazinjenja. Celoten videz vzbuja zaupanje in daje občutek kakovosti. Vizija, ob kateri se boste vi, vaši pacienti in celotna
ekipa počutili dobro.

NO
VO

Kovinske barve

nočno modra
kovinska

dimno modra
kovinska

modro srebrna
kovinska

srebrna
kovinska

jagodičasta
kovinska

čokoladno rjava
kovinska

oranžna

jabolčno zelena

ocenasko
modra

zobno bela

dimno modra
št. 66

oceansko modra
št. 64

meta
št. 38

antracitna
št. 46

jagodičasta
št. 60

roza orhideja
št. 65

rubinasto rdeča
št. 63

oranžna
št. 59

konjak

NO
VO

NO
VO

NO
VO

Navadne barve

rdeča marsala

NO
VO

Polsterfarben

konjak
št. 67

nočno modra
št. 39

čokoladno rjava
št. 62

NO
VO

NO
VO

črna
št. 33

rdeča marsala
št. 68

Naslonjalo za hrbet Comfort: največje udobje in široko
naslonjalo za rame za paciente.
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Popolni položaj za vaše paciente.

Udobje se začne pri glavi.

Vsak pacient je drugačen, zato je nujno, da te razlike upošteva tudi
stol za paciente.

Zagotovite udobje sebi in svojim pacientom. Natančno prilagodite
naslonjalo za glavo sistema KaVo ESTETICA E70/E80 Vision položaju
glave in ust.
Kot naklona glave je neomejeno nastavljiv. Fiksni položaji so
natančno prilagojeni anatomiji telesa. Motorizirani, pnevmatski
ali mehanski: vedno boste našli optimalen položaj za naslonjala za
glave. Udobno in natančno.

Vaši pacienti se bodo udobno nagnili s širokim naslonjalom za hrbet
Comfort. Zahvaljujoč sistemu nastavljanja višine se sistem KaVo
ESTETICA E70/E80 Vision prilagodi vsaki telesni višini in konstrukciji.
Naslonjalo za hrbet Progress je še posebej ozko za optimalen dostop
do pacientov. Ta posebna blazina za glavo omogoča vašim pacientom, da so udobno nagnjeni tudi med dolgotrajnim zdravljenjem.
Ergonomija je na najvišji stopnji, prav tako udobje.

Naslonjalo za hrbet Progress: pravilen delovni
položaj in optimalen dostop za zobozdravnika, še
posebej med zdravljenjem otrok.

Naslonjalo za glavo z dvema
pregiboma je na voljo v več
različicah: pnevmatski, motorizirani
ali mehanski.
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KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision

Ko se praktična inteligenca spremeni v varno higieno.
Pripravljen za uporabo. Varno.

Prijeten. Snemljivi deli.

Ne zapravljajte časa z zapletenimi higienskimi rutinami. Prepričani
ste lahko, da bodo vgrajene funkcije zagotavljanja higiene in
popolnoma samodejni procesi vaše naprave KaVo ESTETICA E70/E80
Vision absolutno učinkovito poskrbeli za to. Pri izvajanju postopkov
zagotavljanja higiene vas bo vodil zaslon na dotik. Zagotovljen
prihranek časa.

Kot običajno je KaVo veliko časa namenil območjem, ki se jih dotikate
z rokami. Okužene dele naprave, kot so ročaji, pladnji za instrumente
ali pljuvalniki, lahko enostavno snamete. Lahko jih očistite, dezinficirate in nekatere celo sterilizirate glede na okoliščine.

Avtomatizirano, vgrajeno.
Zaupajte novi funkciji z enostavnim in zanesljivim samodejnim
čiščenjem in dezinfekcijo sesalnih cevi in cevi za instrumente. Higienski center je sedaj na novo vgrajen v ohišje enote KaVo
ESTETICA E70/E80 Vision. Nanj lahko povežete tako čistilne cevi
kot tudi cevi za instrumente. Higienski center lahko snamete in ga
toplotno dezinficirate.

Ročaje, silikonske podloge, pljuvalnike, pladnje za instrumente in primeže
pomične ročice lahko enostavno snamete in dezinficirate.
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Izboljšana zaščita z anti-refluksnim
sistemom.
Zaščitite sistem dovajanja vode z antirefluksno tehnologijo v
instrumentih in motorjih KaVo. Ta preprečuje aspiracijo okužene
vode za pršenje v center za zdravljenje.

Samodejni program izpiranja.
Poenostavite dnevno izpiranje vseh linij, ki dovajajo vodo, s
samodejnimi čistilnimi funkcijami. Štirje programi zagotavljajo
zanesljivo higieno z enim pritiskom na gumb.
Med normalnim delovanjem nenehna dezinfekcija sistema OXYGENAL
6 preprečuje razmnoževanje in širjenje mikroorganizmov. Brezhibna
kakovost hladilnih tekočin in tekočin za izpiranje zagotavlja intenzivno
dezinfekcijo (»tedenski« program čiščenja) tudi med daljšim obdobjem
nedelovanja.
HYDROclean čisti in dezinficira celotni sesalni in odvodni sistem in
sesalne cevi. Poleg tega se samodejno odmerja DEKASEPTOL Gel, kar
lajša ročno delo asistentov
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OXYmat in DEKAmat sta del naprave in
uvajata standardizirano in avtomatizirano
higieno v vašo ordinacijo. Še več, avtomatizirana nega pripomore k zanesljivosti
delovanja.

KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision

Doživite učinkovitost s
pravo opremo.
Danes pripravljeni na prihodnost.

Bodite pripravljeni na prihodnost.

Že danes delajte prihodnosti. S širokim naborom opreme sistema
KaVo ESTETICA E70/E80 Vision ste optimalno pripravljeni na vse, kar
pride in gre.

Z vgrajenimi vmesniki USB sistema KaVo ESTETICA E70/E80 Vision
lahko vašo zobozdravstveno enoto kadar koli razširite z dodatnimi
sestavnimi deli. Tako boste v prihodnje imeli več svobode pri nakupu
dodatnih naprav.

Doživite svoje zahteve.
Sprejmite le najboljše instrumente. Nova serija KaVo MASTERmatic
zajema vsa področja uporabe, zato boste lahko delali z največjo
kakovostjo in natančnostjo. Uživajte v neomejeni viziji in optimalnem
dostopu. Hitri kolenčnik M25L z majhno glavo nudi izboljšan dostop
in vidljivost.

Predstavite svojo ordinacijo v najboljši luči.
Zaupajte svetlobi KaVoLUX 540 LED 5-star. Naravna
bela svetloba najvišje kakovosti. Luč lahko prižigate in
ugašate, ne da bi se je dotaknili, tudi v načinu COMPO
save. Zaprto ohišje z gladkimi vmesniki in snemljivimi
ročaji, ki jih lahko toplotno dezinficirate, zagotavlja
hitro in zanesljivo higieno.
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Optimalno ravnotežje moči
in rezultatov.
Mikromotor INTRA LUX KL 703 LED –
nekaj tako velikega je lahko tako majhno.
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 na napravi PiezoLED zagotavljajo nadzorovana linearna
nihanja, kar omogoča učinkovito zdravljenje vaših pacientov. Zaradi
natančnega delovanja ostanejo zobje in dlesni nepoškodovani tudi
na najbolj občutljivih mestih.
Krožne nežne emisije omogočajo optimalne pogoje gledanja in v
kombinaciji z lahko in ergonomsko zasnovo lahko vedno zdravite
paciente pod optimalnimi pogoji.

Doživite zmožnosti majhnega motorja. Neskončna moč in delo brez
napora. Število vrtljajev se giblje med 100 in 40.000 min-1 z razmerjem prenosa 1 : 1. Lahek. Kompaktna zasnova. Prijeten občutek v
rokah. Optimizirana tehnologija SMARTdrive: s tem mikromotorjem
lahko delate izjemno natančno in učinkovito v vsaki situaciji
zdravljenja.
Prepričajte se o njegovem izjemno gladkem delovanju, kar omogoča
lažje in udobnejše natančno delo.

Polna moč: SMARTdrive.
Notranja moč! Zaupajte natančnemu in učinkovitemu delu, ki vam
prihrani čas. S tehnologijo SMARTdrive za nadzor motorja. Pokaže
svoj navor tudi pri nizkemu številu obratov, kot je npr. 100 min-1.
Pogosto ponastavljanje kolenčnika za odstranjevanje kariesa in
poliranje je nepotrebno. Zdravite lahko s samo enim kolenčnikom in
tako ne zapravljajte dragocenega časa. Pri vsaki hitrosti ste v vodilni
poziciji. Le še pospešiti morate.

Navor [Ncm]

Značilnosti motorja
4

2

0

2
4
Št. obratov [1.000/min]
Značilnosti motorja SMARTdrive
Značilnosti motorja Standard

PiezoLED: inovativna ultrazvočna tehnologija za
zdravljenje pacientov v skladu z najvišjimi standardi.
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Izkoristite visok navor, značilnost
zagona brez vibracij vašega
sistema KaVo SMARTdrive z
razširjenim razponom števila vrtljajev, in sicer 100–40.000 min-1.

KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision

Možnosti opreme.
Stol za paciente
Mehko oblazinjenje
Mot. vodoravno premikanje
Mot. dviganje stola

E80 Vision
T C

Naslonjalo za hrbet
Comfort
Progress
Naslonjalo za glavo
Z dvema pregiboma mehansko
Z dvema pregiboma pnevmatsko
SOMATIC E-motoriziran
Blazina Comfort
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Naslonjalo za roke
Levo
Levo in desno
Element za zobozdravnika
Zaslon na dotik
1. Turbinska cev
2.–5. Turbinska cev
1. KL motor 703
2.–5. KL motor 703
Funkcija Endo
COMFORTbase
Trifunkcijski ročnik
Večfuncijski ročnik
PiezoLED ultrasonic scaler
Fiziološka raztopina
Kirurški motor S600 LED
Ogrevanje z razpršilom za instrumente
Antirefluksni ventil za instrumente
Snemljiv pladenj za instrumente
Majhen pregledovalnik rentgenskih slik
Velik pregledovalnik rentgenskih slik
USB vmesnik
Pnevmatična zavora za ročni sistem
Držalo za pladenj za 2 standardna pladnja
Nastavljiva servisna miza za
dva standardna pladnja
Servisna miza 1658
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Obvezna izbira
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E80 Vision
Element za asistenta
Stekleni zaslon na dotik
Sesalec s pršilno meglico
Sesalec za slino
2. sesalec za slino
Trifunkcijski ročnik
Polimerizacijski instrument Satelec Mini LED
Podpora za polico za pladenj
Ročica z nastavljivo višino
Snemljivi pladenj za instrumente
Osnovni del naprave
Stekleni pljuvalnik
Porcelanski pljuvalnik
Motorni, vrtljivi pljuvalnik
Higienski center
Trajna dezinfekcija
Intenzivna dezinfekcija
Hydroclean (spiralni sistem)
DEKAmat in OXYmat
Grelnik vode
VACUstopp
Brezžični nožni zaganjalnik
Dovodni sistem
Blokada vode DVGW
Dodatni priključki naprav
AQUAmat
CENTRAmat
Odlagalni sistem
Zunanje sesanje
Amalgamski ločevalnik DÜRR
Samodejna ločevalna enota Dürr
Operacijska luč
KaVoLUX 540 LED
Drog za nameščanje operacijske luči
Komunikacija s pacientom
KaVo Screen One
KaVo Screen HD
CONEXIO
Intraoralna kamera KaVo ERGOcam One
KaVo DIAGNOcam
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