KaVo Primus™ 1058 Life

Nanj se lahko zanesem.

KaVo Primus™ 1058 Life

Vsakodnevna zanesljivost.
Dokazana kakovost, premišljena znova
Ne glede na izzive, ki so pred vami, veste, da enoti Primus 1058 Life
lahko zaupate. V svoji ordinaciji uživajte v izjemni zanesljivosti vsak
dan. Pri zasnovi enote Primus 1058 Life sta bili glavni vodili zanesljivost delovanja in izrazita ekonomska učinkovitost – tako danes kot
v prihodnje.

Pokažite, da znate prepoznati izjemno vrednost, ki jo dobite za svoj
denar, in se pridružite tisočim zobozdravnikov po vsem svetu, ki
poročajo, da njihova enota Primus 1058 brezhibno deluje in deluje.

Hiter pregled vseh inovacij:

KaVo Primus 1058 Life. Dokazana kakovost. Zaupajte nam.

Nov stol za pacienta.
Varen in sproščen.

KaVo Primus 1058 Life.
Dokazana kakovost.
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Zaupajte nam.

Elegantnejša oblika stola v sodobni barvi zobno bele.
Največja obremenitev do 185 kg.
Premikanje Trendelenburg - zagotavljanje pacientovega udobja.
Nov najvišji in najnižji položaj.
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Novi zobozdravniški in asistentski elementi.
Prefinjeni in poenostavljeni.
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5 Nov, sodobno oblikovan zobozdravniški element.
6 Izboljšan koncept delovanja vključuje več gumbov za neposredno
izbiro.
7 Asistentski element ima jasno organizirano folijsko tipkovnico, udobje
pri delu z njim pa je povečano.
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Sistem za komunikacijo s pacientom CONEXIO
Pripravljen na delo.
5

8

3

4

2

1

2

3

8 Intraoralna kamera KaVo ERGOcam One, enostavna za uporabo.
9 Novi 19 - in 22-palčni zasloni KaVo z visoko ločljivostjo.
10 Nova sistemska programska oprema CONEXIO združuje programsko
opremo za obravnavanje pacientov, dvodimenzionalni rentgenološki
arhiv in žive intraoralne slike v edinstvenem konceptu delovanja.

KaVo Primus™ 1058 Life

Nov zobozdravniški element.
Prefinjen in poenostavljen.
Enostaven in zasnovan prav za vas.

Zobozdravniški element po meri –
naši trije preizkušeni modeli.

Sestavite zobozdravniški element tako, da bo natančno ustrezal
vašim zahtevam. Po lastni izbiri lahko sestavite cevi za instrumente
in jih kasneje še vedno lahko spreminjate. To vam omogoča prilagodljivost v prihodnje.

Brez ovinkov – naravnost k cilju.

Nov zaslon vsebuje funkcijo
časovnika in ure.

Tri različice visokokakovostnega zobozdravniškega elementa so na
voljo za optimalno prilagoditev vašim individualnim potrebam in
postopkom zdravljenja.

S funkcijo MEMOspeed hitro in zanesljivo prikličite shranjene parametre
za vsak.

Vsakodnevna ergonomska učinkovitost
Ne glede na to, ali zdravljenje izvajate sede ali stoje: zobozdravniški
element enote Primus 1058 Life vas podpira s svojo izpopolnjeno
ergonomijo. Izognite se raztezanju ali zvijanju. Optimiziran dostop
zagotavlja učinkovite postopke.

• Različica z visečimi biči.

Še večja svoboda premikanja za ergonomske delovne metode v
kakršnem koli položaju zdravljenja.

Več neposrednih gumbov za samodejne funkcije vam pomaga prihraniti čas. Z novo, jasno organizirano folijsko tipkovnico in vgrajenim
zaslonom z lahkoto ohranjate pregled.

• Različica z zgornjimi biči.

BDaljši biči za cevi pripomorejo, da se pravilno uravnoteženi
instrumenti natanko prilegajo vaši roki.

• Različica z vozičkom.

Večja mobilnost, združena z enostavnim upravljanjem. Voziček
po potrebi le umaknete na stran.

Različica z visečimi cevmi
KaVo Primus 1058 Life TM.

Različica z vozičkom
KaVo Primus 1058 Life C.
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Različica z zgornjimi biči.
KaVo Primus 1058 Life S.

KaVo Primus™ 1058 Life

Nov stol za pacienta.
Varen in sproščen.
Če so pacienti sproščeni, prihranite dragoceni čas.

Dobro za vas.
Dobro za vaše paciente.

COMPACTchair – udobje tudi na omejenem prostoru.

Če je pacientom na stolu udobno, se precej manj premikajo. K
temu znatno prispeva na novo zasnovano, mehko in ergonomsko
oblikovano oblazinjenje. Tako lahko delate precej učinkoviteje in se
v celoti posvetite zdravljenju.

Gibljivo in obrnljivo blazino ter naslonjalo za glavo z dvojnim
pregibom optimalno prilagodite indikaciji ali velikosti pacienta.
Če je pacient dobro nameščen, lahko udobno delate. Opcija*

Omogoča, da se pacienti na udoben način usedejo na stol in vstanejo z njega, še posebej uporaben pa je za starejše. Stol COMPACTchair ima površino za noge, katere kot je mogoče nastavljati, in ga
je mogoče neprekinjeno pomakniti iz sedečega položaja z nagibom
80° v ležeči položaj. S pacienti se pogovorite, ko sedijo, zdravite ko
ležijo.
Stol COMPACTchair je idealen tudi za majhne zobozdravstvene
ordinacije.

Popolno za vse zahteve, pri katerih sta
potrebna najvišji in najnižji položaj ter
višja največja teža pacienta.

185
KG

Progress hrbtni naslon:
optimalni delovni položaj in dostop za
zobozdravnika.

Stol za pacienta COMPACTchair. Nastavljiv po višini od 390 mm do 740 mm.

830 mm

Enota KaVo Primus 1058 Life je zobozdravnikom
na voljo v različicah za levičarje in desničarje.

350 mm

Enostavno udobno:
naslonjalo za glavo z dvojnim pregibom
je mogoče voditi z eno roko, ima pa tudi
vrtljivo blazino za glavo.
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Koristi
večje prilagodljivosti

Gre predvsem za vašo hrbtenico.

Vaše roke naj bodo proste za pomembne
opravke

Vaš asistent ima vse v svojih rokah.

Zdravje je najpomembnejše.

Asistentski element enote Primus 1058 Life je mogoče individualno
namestiti tako, da ima asistent vedno optimalen dostop do pacienta.
Novi, jasno organizirana tipkovnica vsebuje več gumbov za neposredno izbiro, npr. za intenzivno dezinfekcijo, HYDROclean funkcijo
ali za časovnik.

Asistentski element enote Primus 1058 Life je mogoče individualno
namestiti tako, da ima asistent vedno optimalen dostop do pacienta.
Novi, jasno organizirana tipkovnica vsebuje več gumbov za neposredno izbiro, npr. za intenzivno dezinfekcijo, HYDROclean funkcijo
ali za časovnik.

Prilagodljivi partner na vaši strani.

Prilagodljivi partner na vaši strani.

Ali zdravljenje izvajate kot levičar? Ali bi svojemu asistentu želeli
ponuditi udobno rešitev?

Ali zdravljenje izvajate kot levičar? Ali bi svojemu asistentu želeli
ponuditi udobno rešitev?

Novi asistentski element je na voljo v različici za levičarje ali za
desničarje.

Novi asistentski element je na voljo v različici za levičarje ali za
desničarje.

Manj se dotikate, bolj higienično lahko delate. Instrumente in funkcije stola enostavno nadzorujte z nogo. Učinkovit previdnostni ukrep
za preprečevanje prenosa okužb z enega pacienta na drugega.

.
Zaradi KaVo nožnega stikala je
vaše delo bolj sproščeno.

KaVo PHYSIO Evo/Evo F – ergonomija se
skriva v podrobnostih.
Ali od ergonomskega položaja sedenja veliko pričakujete? Pri stolu
KaVo PHYSIO Evo/Evo F lahko ločeno nastavljate.
površino sedeža in površino naslona, da ustrezata vašim anatomskih
zahtevam. Za neprekinjeno lajšanje obremenitve med zdravljenjem
elastična sila naslona podpira mišice ledvenega dela hrbtenice.

Odličen koncept.
Stol KaVo PHYSIO Evo je odobrilo nemško združenje
za bolj zdravo hrbtenico (AGR). Ta odobritev temelji
na strogih merilih za preskušanje ergonomije in
zdravja.

Samo uporabne funkcije, brez odvečnih:
asistentski element .

Ergonomija temelji na pametnih rešitvah.
Nožno stikalo Primus 1058 Life upravljajte v vodoravni smeri in
ne v navpični, kot to počnete pri stopalki za plin. Dolgoročno se
vaše nožne mišice na ta način sprostijo in delate lahko popolnoma
sproščeni.

KaVo PHYSIO Evo F.

KaVo PHYSIO Evo..

KaVo PHYSIO One.
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Sodobna higiena. Enostavno. Varno.
Vsakodnevna higiena je učinkovitejša

Izkoristite moč vode s programom HYDROclean.

Enoto Primus 1058 Life je zelo lahko očistiti. Glavne sestavne dele, kot so silikonski podstavek, pladenj za instrumente, nosilec za
pomično roko in pljuvalnik, je za razkuževanje enostavno ločiti. Vse površine in okužene dele na območju odlaganja aerosolov je enostavno očistiti.

Preprečite čas okvare in stroške, povezane s servisiranjem. Z
roko enostavno aktivirajte samodejni program HYDROclean za
čiščenje amalgam separatorja ter sistemov za sesanje in odtok
na vašem KaVo aparatu. Čista, sveža voda zanesljivo razredči
kri in izločke ter preprečuje usedanje nečistoč in mašenje.
Sesalno odtočnega sistema.

Več zaščite zaradi zmanjšanega učinka
povratnega sesanja.
Brez skrbi glede higiene: stalna vodna dezinfekcija s KaVo OXYGENAL 6 zavira množenje alg in bacilov. Gladke površine in odstranljive zaščitne prevleke ter
odlagalne površine se lahko očistijo.

Za varnost osebja in pacienta so na instrumentih in motorjih instalirani sistemi, ki preprečujejo vstop nečistoč nazaj v KaVo PRIMUS
1058 Life.

Minimizirajte tveganje s
programom splakovanja RKI*.
Preprečite okužbe in izpolnite zahteve trenutnih smernic RKI. Enota
Primus 1058 Life na začetku delovnega dne in po vsakem pacientu
standardizirano in samodejno splakne cevi in instrumente.

Zaščitite cevi pred okuženo vodo.
Preprečite okužbo hišne vodne instalacije – vhodni vodni blok , ki
ga je odobrilo nemško združenje za plin in vodo preprečuje iztok
vode v hišno instalacijo. Uporaba KaVo OXYGENAL 6 omogoča trajno
odstranitev bakterij in bacilov. V času, ko aktivnosti ni, na primer
ob koncih tedna ali počitnicah, program intenzivne dezinfekcije
odstranjuje bacile ščiti vašo opremo.

Brez skrbi glede higiene: Na nobeni površini
ni vrzeli, zato jih je enostavno čistiti.

Sistem filtrov: Za hitro in enostavno menjavo sesalnega filtra samo
odprite higienski ročaj.

* Robert Koch-Institut
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Dovršena intenzivna tedenska
dezinfekcija preprečuje nastanek
biofilma v vseh ceveh vodne napeljave ki je v stiku s pacientom.

Prihranite čas z uporabo gela KaVo
DEKASEPTOL,ki je pripravljen za
uporabo. Gel navlaži sesalne
cevi in sisteme ter se veže na ključna
mesta, namesto da bi samo zdrsnil
skozi njih.

KaVo Primus™ 1058 Life

Kakovost,
ki se izplača.

CONEXIO združi vse,
kar spada skupaj.
Samodejno odprta datoteka pacienta
(prek VDDS iz programske opreme za računovodstvo).

Preizkušeno na dolgi rok, več kot
35.000 prodanih enot.
Enota 1058 je bila vedno zasnovana za trajno moč. Visokokakovostni
sestavni deli, ki se popolnoma prilegajo drug drugemu, so v ta namen obdelani z visoko natančnostjo. Celotna enota, od najmanjšega
vijaka do celotnega ohišja, je zasnovana za kar največjo obremenitev
in vzdržljivost.

1

Ne glede na to, kaj želite narediti, CONEXIO najde pot.
Priročno nadzirajte komunikacijo s pacientom iz zobozdravniškega elementa
in nove slike dodajajte neposredno v
pacientovo datoteko.

Da bodo naši izdelki prestali svoje dnevne obremenitve, poskrbimo, da so izčrpno
preizkušeni, kar pripomore k preprečevanju
okvar ali drugih dragih zapletov in zagotovi,
da se boste na nas v prihodnje vedno lahko
zanesli.

Rezultati dokumenta
> samodejno dodeljevanje4

2

4

Primus 1058 Life je združljiv s programsko opremo CONEXIO, da vam
nudi nove priložnosti.
*Programska oprema CONEXIO je na voljo kot
možnost.

Odstranite kamero, slikajte
> samodejno dodeljevanje

3
Poučite pacienta
> Prilagodite pogled.

KaVo ERGOcam One –
Majhna kamera postane velika.
S slikami kamere KaVo ERGOcam One svojim pacientom predstavite
dejansko stanje njihovih zob. Velika globinska ostrina in izjemna
reprodukcija barv.

Pokažite jih svojim pacientom.
Novi monitorji imajo prepričljive parametre, kot so kakovost slike v
visoki ločljivosti, visoke vrednosti kontrastov in bleščeča reprodukcija barv. Nadzirati jih je mogoče iz zobozdravniškega elementa in
nastavljati jih je mogoče z eno roko.

KaVo ERGOcam One – enostavno do bleščečih slik.

Zaslon KaVo HD – popolna izbira v polni
visoki ločljivosti
• Polna visoka ločljivost – resnično plosk
zaslon.
• Slikovno razmerje: 16:9.
• Diagonala zaslona: 22 palcev.
• Dva digitalna vhoda (mikroskop in osebni
računalnik).

Zaslon KaVo One –nvisokokakovostna različica visoke ločljivosti
• Visoka ločljivost – resnično plosk
zaslon.
• Slikovno razmerje: 16 : 9.
• Diagonala zaslona: 19 palcev.
• (Mikroskop und PC).
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Oprema za
učinkovitejši
delovni dan.
Več udobja. Več priložnosti.
Začne dan s prednostjo. Bogat nabor opreme Primus 1058 Life
omogoča rešitve, ki so vredne svojega denarja.

Operacijska luč MAIA LED..

Brezčasno sodobna – vključno z vašo najljubšo barvo.
Izberite iz bogatega nabora barv in enoto Primus 1058 Life popolnoma prilagodite svoji ordinaciji. Barve oblazinjenja in instrumentov
kombinirajte tako, da bodo ustrezale vašim individualnim željam.
Kovinske barve.

nočno modra
kovinska

Operacijska luč
KaVoLUX 540 LED.
.

modro srebrna
kovinska

srebrna kovinska

jagodičasto kovinska

oranžna

jabolčno zelena

oceansko modra

zobno bela

čokoladno rjava
kovinska

Navadne barve.

Boljša svetloba za optimalne rezultate.

konjak

Operacijska luč KaVoLUX 540 LED ustvarja naravno belo svetlobo
najvišje kakovosti in vam daje na voljo prednost vgrajene higiene.
Vklop in izklop enote brez dotika.

Barve oblazinjenja.

preprečuje prenos okužb z enega pacienta na drugega, zaprto ohišje,
gladke površine in odstranljive ročaje pa je mogoče hitro očistiti.

črna
št. 33

nočno modra
št. 39

dimno modra
št. 66

oceansko modra
št. 64

mint
št. 38

smaragdno
št. 69

konjak
št. 67

berry
št. 60

roza orhideja
št. 65

rubinasto rdeča
št. 63

oranžn
št. 59

čokoladno rjava
št. 62

antracit
št. 46

Največja zmogljivost vam je na razpolago.
Izkusite, kaj zmorejo motorji. Razpon števila vrtljajev od 100 do
40.000 min-1 pri razmerju prenosa 1 : 1. Lahka, kompaktna zasnova.
Prijeten občutek ob držanju v roki. Ti motorji so zmogljivi.

SMARTdrive – moč prihodnosti.

KaVo INTRA LUX KL 701 LED: Kompaktna
zasnova, nizka teža. Malo vzdrževanja in
visoka zanesljivost.

Začnite z nizkimi tresljaji in polnim navorom tudi pri nizkem številu
vrtljajev. Krmilnik motorja SMARTdrive razširja razpone števila vrtljajev in s tem možnosti uporabe ročnikov in kolenčnikov.

KaVo INTRA LUX KL 703 LED: Še manjši in še lažji, s
popolno porazdelitvijo teže. Neskončna moč. Delo
vas ne bo utrujalo.

4

Izjemno natančne ročke za temeljito
čiščenje zob.

Navor (Ncm)

Operacijska luč EDI.

dimno modra
kovinska

Zultrazvočnima odstranjevalcema zobnega kamna KaVo PiezoLED
in PIEZOsoft delajte izjemno natančno in prihranite dragoceni čas.
Sodobne tehnologije za učinkovito zdravljenje vaših pacientov. Zaradi natančnega delovanja se zobje in dlesni tudi na najbolj občutljivih
mestih ne poškodujejo.

Karakteristike motorja.

2

0

2
Hitrost [1.000/min]

4

Karakteristike motorja SMARTdrive.
Karakteristike motorja Standard.

Odstranjevalec zobnega kamna PiezoLED.

14
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Vplivajte na karakteristike visokega navora in zagona pri nizkem številu
vrtljajev vašega.
KaVo SMARTdrive z razširjenim razponom števila vrtljajev od 100 do
40.000 vrt./min.

KaVo Primus™ 1058 Life

Možnosti opreme.

Št. gradiva 1.012.4443 02/16 sl Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Rahle razlike v barvi nastanejo zaradi tiskanja. © Copyright KaVo Dental GmbH..
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Hrbtni naslon
Ozko - progress
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Naslonjalo za glavo
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Zobozdravniški element
1. Cev turbine
1. KL Motor 701
1. KL Motor 703 LED
3f puster
Multifunkcijski puster
2. Cev turbine
2. KL Motor 701
2. KL Motor 703 LED
COMFORTdrive
SMARTdrive elektronika
PiezoLED
Zaslon Memospeed – zanesljiv prikaz
Mali pregledovalnik rentgenskih slik
Panoramski pregledovalnik rentgenskih slik
(nameščen na steber reflektorja)
Panoramski pregledovalnik rentgenskih slik
(na namiznem elementu)
Nosilec pladnja za pladenj US
Nosilec pladnja za posamezni standardni pladenj
Nosilec pladnja za dva standardna pladnja
Grelec vode za instrumente
ERGOcam One
Tipka za funkcijo zvonca

l Standardna oprema
1
2
3
4
5
6

S

Stol za pacienta
Standard
COMPACTchair
Mehko oblazinjenje
Udobna blazina za glavo

m Izbirna oprema

x Treba jo je izbrati
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Ohišje enote
Porcelanasti pljuvalnik
VACUstopp
Vodno dezinfekcijski sistem
Intenzivna tedenska dezinfekcija
HYDROclean
Grelec vode za kozarec
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Dovodni sistem
Vodni blok DVGW
Vodni blok compact
Steklenica za vodo DVGW
Nizkotlačni regulator
Priključek za zunanje naprave
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Odlagalni sistem
Zunanje mokro sesanje
Amalgam separator DÜRR

x
x
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Sonstiges
KaVo PHYSIO Evo/Evo F
KaVo PHYSIO One
KaVoLUX 540 LED
Operacijska luč MAIA LED
Operacijska luč EDI
Steber za svetilko
Servis box za pacienta
Gel DEKASEPTOL – osnovni komplet
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Asistentski element
Mala sesalna cev
Velika sesalna cev
Druga mala sesalna cev
3 f puster asistent
MF puster asistent
Polimerizacijska lučka Satelec MiniLED
Podpora za nosilec pladnja
Vrtljivi asistentski element z nastavljivo
Višino
V desno/levo vrtljivi asistentski element z
Višino
Vodilo sesalne cevi
Selektivnost sesalcev

– Ni na voljo za dobavo

Ni na voljo za stol za pacienta COMPACTchair.
Na voljo je le za stol za pacienta COMPACTchair.
Ni primerno za namestitev pod delovno površino.
Ni na voljo v kombinaciji z ekranom.
Samo pri bloku vode DVGW in steklenici za vodo DVGW.
Samo v povezavi s sistemom CONEXIOcom
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