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KaVo ESTETICA® E30 —  
wszystko czego potrzebujesz

KaVo ESTETICA® E30 — doskonały wygląd,  
prosta obsługa
Unit KaVo ESTETICA E30 zapewnia użytkownikom nowy wymiar 
doskonałości w stomatologii - wysoka jakość KaVo, która gwarantuje 
niezawodność i komfort pracy, a wszystko to w przystępnej cenie.
Łatwy i intuicyjny w obsłudze, niezawodny i ekonomiczny w eksplo-
atacji — ten unit dba o codzienny komfort i wydajność pracy.

Precyzja i komfort pracy
Każdy szczegół unitu KaVo ESTETICA E30 został stworzony z myślą 
o ergonomii pracy. Dzięki idealnie dopasowanym elementom wypo-
sażenia, unit zapewnia ekonomiczną eksploatację przy zachowaniu 
wyjątkowej niezawodności. Zintegrowane funkcje serwisowe dbają 
o Państwa bezpieczeństwo i komfort codziennej pracy. 

Doskonałe dopasowanie do użytkownika
Leworęczność jest zawsze problemem tam, gdzie świat został stwo-
rzony z myślą o praworęcznych. Dlatego tworząc unit KaVo ESTETICA 
E30 opracowaliśmy moduł zabiegowy dostosowany do obu stron. 
W mniej niż dwie minuty, wykonując kilka prostych ruchów, unit 
KaVo ESTETICA E30 można opcjonalnie dostosować do pracy lekarza 
prawo lub leworęcznego.

Unit KaVo ESTETICA E30 to niezawodny partner w codziennej pracy.

Różnorodność w odpowiedzi na 
indywidualne potrzeby
KaVo ESTETICA E30 jest dostępny w dwóch wersjach wyposażenia:  
Essential Line z wysokiej jakości wyposażeniem podstawowym oraz 
Evolution Line z wyposażeniem zaawansowanym technologicznie.

Unit KaVo ESTETICA E30 może byc indywiduanie skonfigurowany w 
zależności od wykonywanych zabiegów i sposobu pracy. Ponadto do 
wyboru są dwa warianty wykonania stolika lekarza: wersja T z ręka-
wami od dołu i wersja S z rękawami od góry.

Wersja T z rękawami od dołu — więcej wolnej przestrzeni

Kompaktowy pulpit lekarza zapewnia dużą swobodę ruchu podczas 
wykonywania zabiegów i zdrową, naturalną pozycję ciała. Dzięki 
zintegrowanemu wyświetlaczowi wszystkie funkcje pulpitu są 
widoczne i czytelne.

Wersja S z rękawami od góry — instrumenty w zasięgu ręki

Doskonale wyważone instrumenty są zawsze pod ręką. Wyjątkowa 
długość rękawów instrumentów zapewnia większą elastyczność 
i umożliwia optymalne ustawienie pulpitu.

Pełna swoboda ruchu dostosowana do indywidualnego stylu wykony-
wania zabiegów — KaVo ESTETICA E30 w wersji z rękawami od dołu

Idealny dla osób praworęcznych... ... i leworęcznych.

Ada
ptacja w czasie maks. 2 minut.

KaVo ESTETICA® E30

Wszystko w zasięgu ręki — unit KaVo ESTETICA E30 w wersji 
z rękawami od góry
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Poczuj przyjemność 
codziennej pracy z KaVo

Elastyczny i prosty w obsłudze
Na pulpicie lekarza unitu KaVo ESTETICA E30 wszystko znajduje się 
tam, gdzie można tego oczekiwać. Obsługa jest zrozumiała, logicz-
na i wyjątkowo łatwa. Każdy przycisk posiada tylko jedną funkcję 
i oznaczenie kolorystyczne charakterystyczne dla unitów KaVo, co 
umożliwia szybką i łatwą obsługę instrumentów, fotela pacjenta 
oraz oświetlenia.

Biorąc pod uwagę styl pracy i rodzaj wykonywanych zabiegów, 
możliwe jest skonfigurowanie pulpitu lekarza z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb. Linia Essential Line oferuje sprawdzony 
mikrosilnik INTRA LUX KL 701 oraz skaler PIEZOsoft. Jeszcze więk-
szą elastyczność pracy zapewnia linia Evolution Line, wyposażona 
w kompaktowy bezszczotkowy mikrosilnik INTRA LUX KL 703 LED 
z opcjonalną funkcją endodontyczną i ze skalerem PiezoLED, gwa-
rantującym skuteczne i szybkie usuwanie kamienia nazębnego. 

Pulpit lekarza jest wyposażony w pięć indywidualnie konfigurowa-
nych rękawów instrumentów i półkę na tacę, którą można zamon-
tować po prawej lub lewej stronie.

•	Łatwe sterowanie funkcjami dzięki przyciskom 
bezpośrednim i intuicyjnemu panelowi sterującemu

•	Wszystkie informacje czytelne dzięki zintegrowanemu 
wyświetlaczowi

•	Łatwy i szybki dostęp do elementów stolika lekarza.

Ergonomia...
Bez względu na to czy zabieg odbywa się w pozycji siedzącej czy 
stojącej, stolik lekarza w unicie KaVo ESTETICA E30 umożliwia 
przeprowadzenie go w ergonomiczny sposób.

Dzięki przemyślanym rozwiązaniom zarówno stolik lekarza w wersji 
z rękawami od góry jak i od dołu, daje możliwość wykonywania 
wszystkich zabiegów w sposób łatwy i szybki.

... i swoboda pracy
Wyjątkowa długość rękawów instrumentów zapewnia dużą swobo-
dę ruchu, a zintegrowany mechanizm blokowania rękawów (opcja) 
zapewnia niesamowity komfort. Ponadto optymalna wysokość 
uchwytów rękawów instrumentów zmniejsza prawdopodobieństwo 
wystąpienia kolizji z lampą zabiegową lub innymi urządzeniami.

Komfort i ergonomia przy każdym zabiegu: wysokość ramion rękawów 45 cm i maksymalna długość rękawów instrumentów wynosząca 90 cm

Zalety pulpitu lekarza:

Pulpit lekarza można skonfigurować zgodnie 
z własnymi potrzebami

SMARTdrive: zero wysiłku
Nowy seryjny sterownik silnika -SMARTdrive zapewnia precyzyjną 
i efektywną pracę, pozwalając zaoszczędzić czas oraz daje możli-
wość pracy z pełną mocą silnika nawet przy niskich obrotach 
(100 obr/min). Dzięki większemu zakresowi obrotów możliwe jest 
użycie dowolnych prostnic i kątnic.

SMARTdrive daje możliwość 
korzystania z pełnej mocy silnika 
w przedziale obrotów od 
100 do 40 000 obr/min

Wersja T z rękawami od dołu — pulpit lekarza można ustawić w optymalnej 
pozycji, zapewniającej ergonomiczną pracę

KaVo ESTETICA® E30

Charakterystyka silnika SMARTdrive
Charakterystyka silnika Standard

Prędkość obrotowa [1 000/min]
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Pokaż osobowość - 
wybierz kolor swojego unitu
Czego jeszcze brakuje aby w pełni dopasować unit KaVo ESTETICA E30 
do indywidualnych wymagań? Kolorów, które pasują do gabinetu! 
Bogata gama kolorów tapicerek KaVo powstała po to, by w pełni 
dostosować się do Państwa stylu i uczynić gabinet wyjątkowym.

Prawidłowe ułożenie pacjentów.
Wyjątkowy kształt fotela sprawia, że pacjent czuje się komfortowo 
i przez to wykonuje mniej ruchów, co z kolei pozwala Państwu pra-
cować efektywniej i całkowicie skoncentrować się na zabiegu. Także 
pacjenci o większej wadze leżą na fotelu bezpiecznie i wygodnie.

Unit KaVo ESTETICA E30 to także komfort dla lekarza podczas 
pracy: regulowana wysokość fotela od 350 mm do 830 mm 
pozwala na zachowanie ergonomicznej pozycji ciała, niezależnie 
od rodzaju wykonywanego zabiegu.

Dodatkowo miękka i ergonomiczna tapicerka zapewnia wyjątkowy 
komfort i pozwala na zachowanie prawidłowego ułożenia pacjenta.

Pacjenci z pewnością to docenią

Night blue Royal blue

Kolory tapicerki

Black

Ruby red

Ocean blue Anthracite

Purple red OrangeBerry

NOWOŚĆ

Mint Reed greenChocolate 
brown

Pearl grey

Dzięki możliwej najniższej pozycji 
350 mm i najwyższej pozycji 830 mm 
fotel pacjenta można optymalnie 
dopasować do wszelkiego rodzaju 
zabiegów

KaVo ESTETICA® E30

Jedną ręką można szybko i wygodnie 
zmienić pozycje zagłówka.

Miękka i ergonomiczna tapicerka 
bardzo wygodna dla pacjentów.

Funkcjonalność: 
sterownik nożny i stolik asysty

Swoboda działania
Zalety wielofunkcyjnego sterownika nożnego KaVo gwarantują bez-
pieczeństwo i wygodę. Dzięki prostej budowie i dopracowanym 
detalom obsługa sterownika jest niezwykle łatwa: wystarczy ruch 
stopą w prawą i lewą stronę. Umożliwia to skoncentrowanie się na 
pracy i jednocześnie zapewnia zdrową i naturalną pozycję nóg. 

Sterowanie wszystkimi funkcjami fotela i instrumentów odbywa się 
za pomocą sterownika nożnego — dzięki temu możemy ograniczyć 
się do pracy w obszarze jamy ustnej pacjenta, co z pewnością pod-
nosi poziom higieny zabiegu.

Sterowanie prędkością obrotową 
instrumentów odbywa się za pomocą 
ruchu stopą w prawo i lewo

Kompaktowy, wychylny korpus urządzenia zapewnia asyście lepszy dostęp do pacjenta; dodatkowo odchylana o ok. 
225° (opcjonalnie) spluwaczka zapewnia jeszcze większy komfort dla pacjentów

Stolik asysty - 
wszystko w zasięgu ręki
Dzięki dużemu zakresowi odchylania, stolik asysty w unicie KaVo 
ESTETICA E30 jest zawsze łatwo dostępny i zapewnia komfortową 
pracę. 

Kompaktowy, obracany o 60° korpus urządzenia umożliwia zacho-
wanie optymalnej i ergonomicznej pozycji podczas pracy.

Stolik asysty — komfortowa praca dzięki 
przejrzystym funkcjom i przyciskom 
jednofunkcyjnym

NOWOŚĆ
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... dookoła bezpiecznie

Zawsze czysto
Nowoczesne rozwiązania zastosowane w unicie KaVo ESTETICA E30 
sprawiają, że utrzymanie higieny jest niezwykle proste. Zdejmowane 
elemeny, takie jak spluwaczka, uchwyty rękawów i mata stolika 
lekarza ułatwiają zachowanie wysokiego poziomu higieny. 
Dodatkowo nieskomplikowana wymiana filtra oraz gładkie 
powierzchnie przyczyniają się do utrzymanie czystości, a tym 
samym podnoszą poziom bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo i higiena
Unit KaVo ESTETICA E30 spełnia wysokie wymagania 
normy DVGW. Stała redukcji bakterii z wykorzystaniem 

butli wodnej i środka KaVo OXYGENAL 6 gwarantuje higienę i bezpie-
czeństwo codziennej pracy. Dodatkowa manualna redukcja bakterii 
sprawia, że, poziom bezpieczeństwa i higieny jest jeszcze wyższy.

DEKASEPTOL-w trosce o środowisko
Biodegradowalny środek do redukcji bakterii DEKASEPTOL zapewnia 
codzienną, wydajną i niezawodną higienę systemów ssących. 

•	Codzienne bezpieczeństwo bez dodatkowych nakładów, 
dzięki niezawodnym funkcjom higienicznym, gwarantują-
cym stałą redukcję bakterii zgodnie z wymogami DVGW

•	 Niezawodna higiena nawet po dłuższym przestoju  
dzięki intensywnej redukcji bakterii

•	Zdejmowane elementy wyposażenia unitu ułatwiające 
utrzymanie higieny

Zalety funkcji higienicznych:

Dookoła czysto...

Wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny dzięki zdejmowanym elementom 
takim jak mata silikonowa, uchwyty instrumentów czy spluwaczka, oraz  
łatwej wymianie filtra

Bezpieczna, stała redukcja bakterii 
z butlą wodną i środkiem 
KaVo OXYGENAL 6 

Bezpieczeństwo dzięki dodatkowemu 
systemowi intensywnej redukcji 
bakterii

Inteligentne rozwiązania
Aby podczas zabiegów do unitu KaVo ESTETICA E30 nie została 
zassana skażona woda, wszystkie instrumenty i silniki KaVo są 
wyposażone w funkcję inteligentnego zatrzymania zasysania. 
Zapewnia ona niezawodną ochronę całego systemu zasilania wodą, 
a tym samym również Państwa, całego zespołu i pacjentów. 

Doskonała inwestycja
Unit KaVo ESTETICA E30 to doskonała inwestycja. Dzięki wysokiej 
jakości elementom wyposażenia oraz i wydajności funkcji serwisowych 
umożliwia trwałe i bezpieczne użytkowanie. Opcjonalnie unit KaVo 
ESTETICA E30 można wyposażyć w funkcję centralnego zarządzania 
poprzez połączenie z serwerem, co pozwala zaoszczędzić czas w 
przypadku usterek.

Jakość i precyzja KaVo
Wybierz unit KaVo ESTETICA E30 i polegaj na jakości produktów 
Made in Germany

Najwyższy poziom zaawansowania  
technologicznego
Dzięki najnowocześniejszej technologii KaVo ESTETICA E30 jest inwe-
stycją, która się opłaca teraz i w przyszłości. Unit KaVo ESTETICA E30 
dzięki zintegrownemu systemowi centralnej aktualizacji oprogramo-
wania daje Państwu możliwość posiadania aktualnej wersji softwaru, 
a co za tym idzie najlepszego wykorzystania Państwa unitu.

KaVo ESTETICA® E30
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Essential Line —  
wydajność i niezawodność

Evolution Line —  
komfort i innowacyjna technologia

KaVo ESTETICA® E30

Niemiecka jakość 
i precyzja KaVo! 
Dr Juan Guilherme Gonzales 
zdecydował się na unit KaVo 
ESTETICA E30 w wersji 
wyposażenia Evolution. 
Dzięki temu zapewnia 
swoim pacjentom niezawod-
ne i komfortowe leczenie, 
przy użyciu wysokiej jakości, 
nowoczesnego sprzętu. 

1. 2. 3. 4. 5. 

Zaproszenie do 
świata KaVo!
Dr Nycole Starenka wymaga 
wiele zarówno od siebie jak i 
od wyposażenia swojego 
pierwszego, nowego gabine-
tu. Jednocześnie oczekiwała, 
że koszt inwestycji nie będzie 
za wysoki więc zdecydowała 
się na zakup unitu KaVo 
ESTETICA E30 w wersji 
wyposażenia Essential. Dzięki 
temu od samego początku jej 
praca jest wydajna i nieza-
wodna, a swoim pacjentom 
może zaoferować najwyższy 
poziom profesjonalizmu.

Wersja wyposażenia Essential to wydajne i profesjonalne rozwiązanie do każdego gabinetu Wersja wyposażenia Evolution to efektywne leczenie i komfortowe warunki pracy

1. 2. 3. 4. 

1. Lampa zabiegowa MAIA LED
•	Nowoczesna technologia LED, 

zapewnia naturalne oddawanie barw
•	Proste i elastyczne pozycjonowanie lampy
•	Natężenie światła 35 000 LUX, z płynną regulacją 

2. Mikrosilnik INTRA LUX KL 701
•	Komfortowa praca dzięki kompaktowej budowie  

i niewielkiej masie
•	Niezawodny, łatwy w konserwacji silnik 

bezszczotkowy

3. Skaler PIEZOsoft
•	Innowacyjna technologia ultradźwiękowa, 

gwarantująca optymalne efekty zabiegów
•	Precyzyjne i bezpieczne czyszczenie zębów dzięki 

kontrolowanym drganiom oscylacyjnym 
•	3 różne końcówki pracujące do wyboru

4. Lampa polimeryzacyjna POLY 600
•	Nowoczesna technologia LED o mocy 800 mW/cm2

•	Regulacja czasu świecenia

5. Strzykawka 3-F One
•	Zdejmowana kaniula przeznaczona do sterylizacji

1. Lampa zabiegowa KaVoLUX 540 LED
•	Najwyższej jakości naturalne, białe światło dzięki 

wyjątkowemu systemowi optycznemu z diodami 
LED, o mocy do 40 000 LUX

•	Równomierne oświetlenie pola zabiegowego,  
z możliwością regulacji barwy światła

•	Innowacyjny tryb COMPOsave, który pozwala na 
dłuższy czas pracy z kompozytem

2. Mikrosilnik INTRA LUX KL 703 LED
•	Lżejszy o 30% silnik zapewnia wyższy komfort 

pracy *
•	Idealnie wyważony środek ciężkości 

(konstrukcja zmniejszona o 25% *) 
gwarantuje lepszą ergonomię pracy

•	Bezszczotkowy, łatwy w konserwacji silnik 
ze światłem LED 

•	Możliwość pracy w trybie endodontycznym
* w porównaniu z INTRA LUX KL 701

3. Skaler PiezoLED
•	Innowacyjna technologia ultradźwiękowa, 

gwarantująca optymalne efekty zabiegu
•	Precyzyjne i bezpieczne czyszczenie zębów 

dzięki kontrolowanym drganiom oscylacyjnym
•	Nowoczesna technologia LED
•	Szeroki wybór końcówek pracujących

4. Lampa polimeryzacyjna Satelec MiniLED
•	Nowoczesna lampa LED o mocy 1 300 mW/cm2

•	3 różne tryby pracy: pełna moc, pulsacyjny  
i narastający

5. Strzykawka 3-F EVO
•	Zdejmowana kaniula i obudowa uchwytu 

przeznaczona do sterylizacji
•	Prosta w obsłudze
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Pulpit asysty
Panel asysty typu Comfort
Ssak
Ślinociąg wodny
Ssak wodny
Ślinociąg
Strzykawka 3-F One
Strzykawka 3-F EVO
Lampa polimeryzacyjna Poly 600
Lampa polimeryzacyjna Satelec Mini LED
Uchwyt do tacki
Obrotowy pulpit asysty

Korpus urządzenia
Porcelanowa miska spluwaczki
VACUstop
Intensywna redukcja bakterii
Butla do manualnej intensywnej 
redukcji bakterii
Wychylna spluwaczka
Bojler wody 
Osłona butli

System zasilający
Blok wodny kompakt
Butla wody DVGW

System utylizacji
Odsysanie na sucho Venturi
Odsysanie na mokro z odpływem  
bezpośrednim
Zewnętrzne odsysanie na mokro

Inne
Odchylanie w prawą/lewą stronę
Scentralizowana aktualizacja 
oprogramowania
Lampa zabiegowa MAIA LED
Lampa zabiegowa KaVoLUX 540 LED
Słupek do lampy
Servicebox pacjenta
Żel DEKASEPTOL
Pakiet higieniczny

Fotel pacjenta
Miękka tapicerka
Pozycja ratunkowa

Oparcie
Progress

Zagłówek
2-przegubowy z pokrętłem

Podłokietnik
W lewo
W prawo

Pulpit lekarza
1. rękaw turbiny
1. Mikrosilnik INTRA LUX KL 701
1. Mikrosilnik INTRA LUX KL 703 LED
Strzykawka 3-F One
Strzykawka 3-F EVO
2. rękaw turbiny
2. Mikrosilnik INTRA LUX KL 701
2. Mikrosilnik INTRA LUX KL 703 LED
SMARTdrive
Zintegrowane sterowanie momentem 
obrotowym (endo)
Skaler PIEZOsoft
Skaler PiezoLED 
Mała przeglądarka zdjęć RTG 
Uchwyt tacki dla US-tray
Uchwyt tacki dla 1 norm-tray
Uchwyt tacki dla 2 norm-tray

1 W połączeniu z odsysaniem na mokro
2 W połączeniu z Venturi i zewnętrznym odsysaniem na mokro
3 W połączeniu z butlą wodną
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Wyposażenie unitu KaVo ESTETICA® E30

KaVo ESTETICA® E30
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http://www.facebook.com/KaVoGlobal
http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH

