
KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision

Dotknij swoich 
wizji



Nowy pulpit lekarza 
Prostota i łatwość obsługi

Komunikacja z pacjentem  
Gotowość do pracy 

CONEXIO  
Ważne informacje pod ręką 

Higiena  
Zautomatyzowana - zintegrowana

Nowoczesne wzornictwo  
Miłe dla oka - przyjemne w dotyku 

Fotel pacjenta  
Doskonale sprawdzony

Chirurgia  
Bez ograniczeń - zintegrowana

1 Całkowicie nowa koncepcja zabiegowa, zapewniająca 
szybki i bezpośredni dostęp do wszystkich ważnych  
funkcji unitu, umożliwiająca oszczędność czasu oraz  
bezproblemową obsługę

2 KaVo ERGOcam One, łatwa w obsłudze kamera wewnątrzustna
3 Nowe monitory HD o dużej rozdzielczości: KaVo Screen HD 22’’ 

i KaVo Screen One 19’’

4 Oprogramowanie systemowe CONEXIO - inteligentny interfejs 
w Twoim gabinecie, wspomaga Cię przydatnymi funkcjami  
i zapewnia stały dostęp do istotnych danych pacjenta

5 Centrum Higieny ze zintegrowanymi, zdejmowanym adapterami  
do rękawów instrumentów i rękawów ssących umożliwia szybkie 
przeprowadzanie zautomatyzowanych zabiegów czyszczenia 
i dezynfekcji

6 Blue Line Edition w kolorach: ocean blue i smoky blue
7 Opracowane na nowo wzornictwo z elementami urządzenia  

w estetycznym kolorze dental white

8 Nowe podłokietniki z łatwą regulacją
9 Dopuszczalna masa ciała pacjenta: do 180 kg

10  Nowa funkcja chirurgiczna ze specjalnym, małym i komfortowo  
 lekkim silnikiem chirurgicznym oraz zintegrowaną pompą soli 
 fizjologicznej*
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Na początku była idea. Wizja.
Chcieliśmy stworzyć nową koncepcję zabiegową, która będzie Cię 
optymalnie wspierać na każdym etapie pracy. Taką, która będzie 
dostosowana do Twoich potrzeb.

Przede wszystkim słuchaliśmy Cię uważnie. Pamiętając o wielu 
Twoich sugestiach przystąpiliśmy do realizacji tego, co było Twoim 
życzeniem: prostsza obsługa, płynny przebieg pracy, nowoczesna 
komunikacja z pacjentem, dostęp do danych pacjenta, zautomatyzo-
wane procesy higieniczne. 

Zgodnie z Twoją prośbą zachowaliśmy to, co się sprawdziło –  
np. wyjątkowa, ergonomiczna koncepcja ruchu fotela idealnie 
w pionie.

Naszą wizją stało się stworzenie najlepszej koncepcji zabiegowej, 
która spełnia to, czego sobie wszyscy życzą – ułatwienia codziennej 
pracy. 

KaVo ESTETICA E70/E80 Vision – żyj swoją wizją. 

Twoje życzenia są źródłem naszych 
inspiracji

Komfort w zgodzie z indywidualnymi wymaganiami: pulpit lekarza  
KaVo ESTETICA E70 i E80 Vision jest dostępny w wersji z rękawami od 
góry*, rękawami od dołu lub na wózku jezdnym.

* Dostępny tylko do KaVo ESTETICA E70 Vision

Zestawienie wszystkich nowości:

1

27
5

6

8

9

3

4

* Ilustracja, patrz strona 12
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Najważniejszy jest Twój  
indywidualny sposób pracy
Twój unit stomatologiczny powinien pracować równie indywidualnie 
jak Ty. Dostosuj więc wyposażenie KaVo ESTETICA E70/E80 Vision 
aż po najdrobniejszy detal do własnych wymagań. Dzięki swobo-
dzie konfiguracji instrumentów z łatwością  przeprowadzisz każdy 
specjalistyczny zabieg. Wyposaż pulpit lekarza i asysty w to, co jest 
potrzebne Twojemu zespołowi.

Wiele funkcji można ustawiać indywidualnie według preferencji 
użytkownika, np. nazwisko lekarza, rodzaje zabiegu lub przyporząd-
kowanie przycisków bezpośredniego wyboru na ekranie startowym.

Inne wyposażenie dodatkowe i rozszerzenia? Dzięki osobnym złą-
czom jest to możliwe w dowolnym czasie.

Prostota i łatwość obsługi
Dzięki nowemu, czułemu wyświetlaczowi dotykowemu możesz 
sterować unitem KaVo ESTETICA E70/E80 Vision intuicyjnie jak nigdy 
wcześniej!

Z poziomu wyświetlacza dotykowego możesz teraz przejść bez 
problemu do wszystkich ważnych funkcji i informacji - przed zabie-
giem, w jego trakcie oraz po jego zakończeniu. 

Panel sterowania został opracowany od nowa, specjalnie z myślą o 
zabiegach stomatologicznych. Ma on przejrzystą budowę, logiczną 
strukturę i zapewnia intuicyjną obsługę funkcji unitu.

Większa swoboda - większy komfort
Uzyskaj dostęp do wszystkich funkcji i parametrów zintegrowanych 
urządzeń, których potrzebujesz podczas zabiegu, wygodnie z pozio-
mu wyświetlacza dotykowego lub za pomocą sterownika nożnego. 
Będziesz mieć przy tym zawsze najważniejsze informacje w jednym 
miejscu. Indywidualny przebieg zabiegu można zawsze dowolnie 
zaprogramować. 

Endodoncja na najwyższym poziomie
Zrezygnuj z kupna drogich urządzeń do endodoncji i korzystaj ze 
zintegrowanych funkcji endodontycznych. Trzy różne tryby sterowa-
nia urządzeniami umożliwiają idealne zastosowanie w endodoncji.

Wszystkie istotne parametry, takie jak moment obrotowy oraz war-
tości prędkości obrotowej można ustawiać, wyświetlać i zapisywać 
bezpośrednio na pulpicie lekarza. 

Inteligentna opcja chirurgiczna
Zadbaj o maksymalną wygodę podczas pracy. Wyposaż KaVo ESTETI-
CA E80 Vision dodatkowo w nowy silnik chirurgiczny KaVo INTRA 
LUX S600 LED. W połączeniu z instrumentami chirurgicznymi KaVo 
i zintegrowaną z pulpitem lekarza pompą soli fizjologicznej masz 
do dyspozycji nieograniczone funkcje chirurgiczne nowoczesnego 
urządzenia chirurgicznego. I to zintegrowane w unicie.

Kieruj się własną intuicją Specjalne funkcje nie tylko 
dla specjalistów

Dobry układ. Prostota. Przejrzystość.  
Nowo zaprojekowany interfejs obsługi na pulpicie 
lekarza. 

Dzięki zintegrowanym i dowolnie 
zaprogramowanym funkcjom 
endodontycznym i chirurgicznym 
przebieg pracy będzie perfekcyjny, 
a kupno zewnętrznych urządzeń 
stanie się zbędne.

Wysokiej klasy powierzchnie szklane 
pulpitu lekarza i asysty umożliwiają 
szybkie czyszczenie oraz zapewniają 
najlepsze właściwości higieniczne.

Unikalny pulpit lekarza odzwierciedla najnowsze  
trendy w projektowaniu, czego dowodem jest  
przyznanie mu nagrody „Red Dot Award: 
Communication Design”. 
Jury uznało zarówno wygląd, jak i funkcjonalność  
naszego rozwiązania za wyjątkowe.



 KaVo ESTETICA E70 / E80 Vision
KaVo PHYSIO 5007 / Evo
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Zadbaj o wygodę
Sprawdź, jak ergonomiczny jest unit stomatologiczny KaVo ESTETICA 
E70/E80 Vision. Wygodna pozycja siedząca, stojąca, leżąca – 
wszystko to jest możliwe.

Praktycznie nie ma lepszych warunków dla zachowania zdrowej 
postawy ciała i pracy bez obciążania Ciebie i Twojej asysty. Sprawdź 
swobodę ruchów przebiegających naturalnie i intuicyjnie. Pacjenci 
również mają zapewnioną zawsze wygodną pozycję leżącą. Komfor-
towa tapicerka oraz regulacja długości oparcia Comfort umożliwiają 
dostosowanie KaVo ESTETICA E70/E80 Vision do każdego wzrostu.

Zapewnij więcej miejsca na nogi
Sprawdź, jak wiele miejsca na nogi jest pod fotelem pacjenta 
i ustaw sterownik nożny tam, gdzie zechcesz. Wyjątkowa koncep-
cja podwieszanego fotela KaVo ESTETICA E70/E80 Vision zapewnia 
swobodę dla zdrowej i odprężonej pracy. To oznacza prawidłową 
postawę ciała, dostateczną odległość do pacjenta i przyjemnie dużą 
swobodę ruchów w każdej sytuacji zabiegowej.

Zachowaj zdrową postawę!
Pozwól sobie pomóc zachowć ergonomię ruchu. Przeprowadzaj 
zabiegi, zachowując zdrową i nieobciążającą postawę ciała. Możesz 
dostosować KaVo ESTETICA E70/E80 Vision do indywidualnych 
wymagań i przyzwyczajeń. Do każdego wzrostu. Regulowana wy-
sokość fotela pacjenta w zakresie od 350 mm do 900 mm stwarza 
optymalne pod względem ergonomicznym warunki zarówno podczas 
przeprowadzania zabiegu w pozycji siedzącej, jak i stojącej. 

Przeprowadzaj zabiegi u pacjentów 
w najwygodniejszej pozycji
Ułożenie pacjenta w pozycji Trendelenburga jest komfortowe i ergo-
nomiczne w każdej pozycji zabiegowej. Podnóżek można pochylać 
i podnosić automatycznie odpowiednio do aktualnego pochylenia 
oparcia. Taki skojarzony ruch zapobiega skręceniu lub naciągnięciu 
pleców pacjenta podczas ustawiania oparcia fotela. Wyższe ułożenie 
nóg wspomaga dodatkowo krążenie. 

Pozwól sobie na coś wspaniałego
Unit stomatologiczny KaVo ESTETICA E70/E80 Vision, a także 
fotelik roboczy PHYSIO Evo, jak ich poprzednicy, zostały wyróżnione 
znakiem jakości stowarzyszenia AGR (Aktion Gesunder Rücken – 
Akcja Zdrowe Plecy). Eksperci z różnych dziedzin medycyny ocenili 
je według surowych kryteriów badawczych jako optymalne, pod 
względem ergonomicznym, stanowisko pracy w gabinecie stomato-
logicznym i przyznali certyfikat jakości.

Wszystko, by zapewnić Ci 
prawidłową postawę ciała

Foteliki PHYSIO Evo i Evo F zapewniają 
perfekcyjną ergonomię przy najwyższym 
komforcie siedzenia oraz umożliwiają zdro-
wą i nieobciążającą pozycję podczas pracy.
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Odprężenie dzięki spokojnemu ruchowi
Za pomocą funkcji Slow Motion fotelem pacjenta można poruszać 
ze zmniejszoną prędkością – jak w zwolnionym tempie. Jest to 
szczególnie ważne i przydatne podczas zabiegów z mikroskopem. 
Sprawdza się także podczas przeprowadzania zabiegów u starszych 
pacjentów.

Duża masa ciała? Nic nie szkodzi
Zapewnij pacjentom indywidualnie dostosowany komfort, zacho-
wując płynny przebieg pracy w każdej sytuacji. KaVo ESTETICA E70/
E80 Vision nawet w przypadku bardzo dużej masy ciała pacjenta 
gwarantuje pełen zakres funkcji unitu stomatologicznego. Nawet 
w przypadku masy ciała wynoszącej 180 kg nie musimy rezygnować 
z komfortu pacjenta. Podobnie jak i Ty.

Łatwe siadanie i wstawanie
Usprawnij pacjentom siadanie na fotel i wstawanie z niego. Zadanie 
to ułatwiają nowe podłokietniki KaVo ESTETICA E70/E80 Vision. 
Można je łatwo całkowicie opuścić, ale podczas zabiegu zapewniają 
stabilność i bezpieczeństwo. A Ty podczas przeprowadzania zabiegu 
nie musisz rezygnować z maksymalnej swobody ruchów. 

Jeden sterownik do wszystkiego
Masz zajęte ręce podczas przeprowadzania zabiegów? Możesz 
bardzo łatwo sterować unitem KaVo ESTETICA E70/E80 Vision nogą. 
Wszystkie funkcje i zintegrowane urządzenia można obsługiwać za 
pomocą sterownika nożnego. W ten sposób zminimalizujesz ryzyko 
zakażeń krzyżowych i będziesz pracować w szczególnie higienicz-
nych warunkach. 

Jednocześnie nie nadwyrężysz mięśni nóg. Podczas obsługi sterow-
nika nożnego pozostają one całkowicie rozluźnione nawet w przy-
padku dłuższych zabiegów dzięki ruchowi w prawo i lewo. Możesz 
więc pracować bardzo precyzyjnie, nie obciążając własnego ciała. 
Opcjonalnie dostępny jest również bezprzewodowy sterownik nożny. 
Miejsce jego ustawienia można więc dobierać z jeszcze większą 
swobodą.

Komfort w najdrobniejszym 
detalu

Nowe podłokietniki nie tylko wyglądają nowocześnie, ale 
również zapewniają dodatkową stabilność i bezpieczeństwo 
Tobie i pacjentom.

Najwyższa pozycja 900 mm, najniższa pozycja 350 mm.  
Idealna do wszystkich zastosowań – aż po pracę w pozycji stojącej. 

900 mm 

350 mm 
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Nowy wymiar lekkości
Zrób wrażenie na zespole i pacjentach, prezentując nowy pulpit 
asysty w KaVo ESTETICA E70/E80 Vision charakteryzujący się nowo-
czesnym wzornictwem i smukłą linią. Intuicyjna i prosta obsługa. 
Wyposażony w czuły panel dotykowy i opracowaną na nowo, czytel-
ną powierzchnię obsługi. Analogiczny do pulpitu lekarza. Wszystkie 
główne funkcje fotela i funkcje higieniczne oraz funkcje lampy 
zabiegowej są dostępne szybko i bezpośrednio.

Perfekcja jako odpowiedź na 
indywidualne potrzeby
Duża dawka indywidualności. Pulpit asysty daje możliwość dosto-
sowania do wielu indywidualnych wymogów. Można go dowolnie 
konfigurować i perfekcyjnie dostosować do potrzeb asysty. Od lampy 
polimeryzacyjnej po dodatkowy ślinociąg.

Wszystko jest kwestią ustawień
Aby zagwarantować płynność i szybkość ruchów, instrumenty można 
ustawić dokładnie według indywidualnych przyzwyczajeń i preferencji. 
Więcej higieny zapewnia zdejmowana tacka do odkładania instrumen-
tów. Do tego elastyczna regulacja wysokości oraz duży zakres obrotu  
– pulpit asysty to ergonomia w czystej postaci.

Przyszłość jest łatwa  
– także dla Twojej asysty

Wszystko na miejscu
Zobacz jak idealny może być przebieg pracy. Dzięki kolumnie po-
mocniczej KaVo Centro wszystkie ważne urządzenia są umieszczone 
racjonalnie i ergonomicznie w jednym miejscu i wszystko masz 
zawsze pod ręką.

Zachowujesz pełną elastyczność w przypadku rozbudowy o dodatko-
we urządzenia oraz technologie. Dzięki licznym adapterom urządze-
nia i komponenty można szybko i łatwo wymieniać.

Perfekcyjne połączenie
Postaw na zestaw złożony z doskonałych elementów, które idealnie 
się uzupełniają. Wszelkie instrumenty i dodatkowe funkcje są 
perfekcyjnie zgrane w unicie KaVo ESTETICA E70/E80 Vision. Podłącz 
samodzielnie silniki endodontyczne i chirurgiczne. Steruj pulpitem 
lekarza bezpośrednio za pomocą wyświetlacza dotykowego lub ste-
rownika nożnego. Rozszerz unit o urządzenia podłączane do złącza 
USB i zainstaluj je w łatwy sposób za pomocą oprogramowania 
systemowego CONEXIO. 

Pulpit lekarza i asysty zapewnia maksymalną elastyczność  
oraz odpowiednią wydajność pracy. Wysoki komfort i ergonomia 
w najdrobniejszym szczególe. 

Idealny przebieg pracy dzięki 
ergonomii stanowiska 

Trasa do pokonania w przypadku tradycyjnego unitu 
stomatologicznego.

Trasa do pokonania w przypadku nowego unitu 
stomatologicznego KaVo ESTETICA E70 Vision.

Indywidualne wyposażenie do indywi-
dualnej pracy – kolumna pomocnicza 
KaVo Centro.
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Wszystko dokładnie tam, gdzie 
powinno być
Niezależnie od wzrostu pacjenta, funkcja ruchu poziomego fotela 
zapewnia, że obszar zabiegowy – jama ustna pacjenta – pozostaje 
zawsze w tym samym miejscu. Dzięki temu ilość ruchów w celu 
uchwycenia instrumentu pozostaje zawsze taka sama. Również, 
gdy poruszasz fotelem pacjenta, aby zmienić położenie z zabiegu 
w obrębie szczęki na zabieg w żuchwie. 

Spluwaczka ze zautomatyzowanym 
ruchem obrotowym
Bardzo wygodna. Spluwaczka obraca się automatycznie w stronę 
pacjenta i wraca, gdy zajmuje on znowu swoją pierwotną pozycję 
zabiegową.

Otwartość na rozwiązania w przyszłości –  
dzięki zintegrowanym złączom USB
Za pomocą złącza USB do unitu KaVo ESTETICA E80 Vision można 
łatwo podłączać dodatkowe wybrane urządzenia. Jest to szczegól-
nie łatwe, ponieważ system samodzielnie rozpoznaje podłączone 
urządzenie.

Najlepsza pozycja dla każdego pacjenta
Dostosuj położenie fotela idealnie do każdego pacjenta. Dzięki funk-
cji podnoszenia siedziska, pacjenci z pogłębioną lordozą lub kifozą, 
a nawet dzieci, mogą leżeć w wygodnej i ergonomicznej pozycji. 
Również w przypadku długiego zabiegu funkcja podnoszenia siedzi-
ska zapewnia większy komfort podczas leżenia, ponieważ pacjenci 
mogą od czasu do czasu zmienić pozycję.

NOWOŚĆ! Silnik chirurgiczny S600 LED 
– tak lekki i tak mocny
Pracuj z mistrzem świata! Nowy silnik chirurgiczny S600 LED marki 
KaVo to jeden z najlżejszych i najmniejszych silników chirurgicznych 
na świecie. O 28% lżejszy i o 20% krótszy niż poprzedni model. 

Pełna funkcja chirurgiczna ze zintegro-
waną pompą roztworu soli fizjologicznej
Dzięki pompie roztworu soli fizjologicznej bezpośrednio zintegrowa-
nej z pulpitem lekarza możesz korzystać z komfortu i skutecznego 
odciążenia podczas każdego zabiegu chirurgicznego. Lepiej już nie 
można.

Pełna perfekcja – to właśnie 
KaVo ESTETICA® E80 Vision
Optymalny przebieg pracy aż po  
najdrobniejsze szczegóły
Odkryj najwyższy komfort podczas przeprowadzania zabiegów 
korzystając z ponadprzeciętnych właściwości unitu KaVo ESTETICA 
E80 Vision. Z pewnością się zachwycisz!

Stabilnie i precyzyjnie
Umieść pulpit lekarza dokładnie tam, gdzie chcesz. Za pomocą 
standardowego hamulca pneumatycznego możesz poruszać pulpi-
tem lekarza KaVo ESTETICA E80 Vision z jeszcze większą precyzją 
i dowonie ustawiać go w stabilnym położeniu. Dzięki temu masz 
wszystko zawsze w zasięgu ręki i pod kontrolą.

Komfort, który Tobie i pacjentom zapewnia funkcja podnoszenia 
siedziska, jest odczuwalny tylko w przypadku wyposażenia KaVo.

Odpowiednio do potrzeb wykorzystaj przestrzeń powsta-
jącą dzięki możliwości przesunięcia fotela w poziomie.

Za sprawą KaVo S600 LED,  
jednego z najlżejszych i najmniejszych  
mikrosilników na świecie, przebieg 
codziennych procedur chirurgicznych 
jest mniej obciążający i wygodniejszy.
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Wykorzystaj siłę obrazu 
Objaśnij pacjentom szczegółowo niezbędne środki terapeutyczne. 
Wykorzystaj zarejestrowane wyniki badań i zdjęcia o dużej rozdziel-
czości i doskonałej barwie. Specjalnie w tym celu KaVo opracowało 
system CONEXIO do komunikacji z pacjentem.

KaVo ERGOcam One  
– mała wielka kamera 
Nasza kamera pozwala objaśnić pacjentom konkretną sytuację tera-
peutyczną na podstawie zdjęć o dużej ostrości i doskonałej barwie. 
Zakres głębi ostrości jest tak duży, że ogniskowanie staje się zbędne. 
Łatwa w obsłudze kamera KaVo ERGOcam One dostarczy Ci zawsze 
perfekcyjne ujęcia. Jest nie tylko łatwa w obsłudze, ale również 
oszczędza Twój cenny czas. Kamerę można obsługiwać ręcznie lub 
za pomocą sterownika nożnego.

KaVo DIAGNOcam – obraz rentgenowski 
bez promieniowania rentgena
Wykonaj zdjęcie albo film podczas zabiegu. Tak jak Ci wygodnie.  
Z pulpitu lekarza lub za pomocą sterownika nożnego. 
Dzięki kamerze laserowej KaVo DIAGNOcam dostatecznie wcześnie 
rozpoznasz ubytki spowodowane przez próchnicę. Fale świetlne za-
stępują w tym przypadku szkodliwe promieniowanie rentgenowskie. 
Znajdź próchnicę w łatwiejszy i bezpieczniejszy sposób i pozwól, aby 
pacjent odwdzięczył się za to pięknym uśmiechem.

Mikroskop stomatologiczny Leica M320  
– ostrość aż po najmniejszy detal 
Poznaj nowy wymiar widzenia przy pomocy mikroskopu Leica 
M320, który został opracowany specjalnie do zastosowań stoma-
tologicznych. W wyniku połączenia technologii obrazu Full HD oraz 
nowoczesnego oświetlenia LED można otrzymać niebywale wyraźne, 
ostre i jasne obrazy o ponadprzeciętnej głębi ostrości. Za pomocą 
obiektywu MultiFoc o zmiennej ogniskowej w zakresie od 200 mm 
do 300 mm można zmieniać różne stopnie powiększenia, zachowu-
jąc zawsze właściwe ogniskowanie. 

Obrazy pod mikroskopem są wyświetlane na ekranie KaVo i dzięki 
systemowi CONEXIO można je wygodnie zapisać, poprzez naciśnię-
cie przycisku.

Zobaczysz, że z mikroskopem stomatologicznym Leica M320 
dostrzeżesz znacznie więcej.

Pokaż to swoim pacjentom
Zrób wrażenie na pacjentach, pokazując im zdjęcia o dużej ostrości. 
Nowe ekrany KaVo Screen One i KaVo Screen HD zapewniają 
dokonałą jakość obrazu o dużej rozdzielczości, świetnym kontraście 
oraz idealnym odtworzeniu kolorów. Optymalne dostosowanie do 
wszystkich funkcji urządzeń obrazujących, takich jak kamera lub 
mikroskop. Ekrany możesz łatwo obsługiwać za pomocą wyświetla-
cza dotykowego na pulpicie lekarza.  
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i higieny oba 
ekrany mają szyby ochronne, obudowę monitora praktycznie pozba-
wioną szczelin oraz regulację ustawień możliwą tylko jedną ręką. 
Nadzwyczajna ostrość!

KaVo Screen One – wstęp do świata HD 
• Płaski ekran HD True 
• Proporcja obrazu: 16:9 
• Przekątna ekranu: 19 cali 
• Dwa cyfrowe wejścia do mikroskopu i komputera

KaVo Screen HD – perfekcyjny wybór w jakości Full HD 
• Płaski ekran HD True  
• Proporcja obrazu: 16:9 
• Przekątna ekranu: 22 cale 
• Dwa cyfrowe wejścia do mikroskopu i komputera

Optymalna komunikacja z pacjentem.
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Niezależnie od tego, co zamierzasz,  
CONEXIO Ci to ułatwi
Zapewnić większą wydajność gabinetu na co dzień! To właśnie 
zadanie CONEXIO. Za pomocą wyświetlacza dotykowego unitu  
masz bezpośredni dostęp do wszystkich danych pacjenta. Dodawa-
nie kolejnych danych? Nie ma najmniejszego problemu. Wszystkie 
zgromadzone dane są przyporządkowane bezpośrednio do kartoteki 
pacjenta. CONEXIO ułatwia przebieg pracy a wszystkie funkcje 
działają w bardzo logiczny i wydajny sposób. Oszczędność czasu. 
Łatwość obsługi. Prostota. Trudno wyobrazić sobie większą swobodę.

Automatyczne otwieranie akt pacjenta

Wyjęcie kamery, wykonanie zdjęcia
> automatyczne przyporządkowanie

1
2

3

45

6 Wybór istotnych zdjęć

Objaśnienie pacjentowi
> dostosowanie widoku, zmiana wyboru

Przeprowadzenie zabiegu
> wyświetlenie niezbędnych informacji 

Dokumentowanie wyniku
> automatyczne 

przyporządkowanie

 
Pomocne w analizie wyników badań  
Przydatne dla pacjentów
Skorzystaj z  praktycznej opcji zrzutów ekranu CONEXIO, aby wyciąć 
z obrazu określony obszar i zapisać go jako osobny obraz. Dotyczy 
to zarówno nagrań wideo, jak i zdjęć. Do przycięcia, ustawienia 
kontrastu, jasności, powiększenia i zapisu od dziś nie potrzebujesz 
już osobnego oprogramowania ani dodatkowych komputerów.

Zachowaj przejrzystość z elektroniczną 
historią wyników badań
Historia wyników badań jest klarownie protokołowana, podsumowy-
wana i zapisywana przez system. W pełni automatycznie. Korzystaj 
z filtrów wyszukiwania do szybkiego znajdowania określonych 
informacji w historii.

Pracuj wydajnie
Tak właśnie praca staje się przyjemnością. Wszystko jest dokładnie 
tam, gdzie chcesz i potrzebujesz, bezpośrednio przy pulpicie lekarza. 
Umożliwia to łatwą obsługę wyświetlacza dotykowego unitu i gwa-
rantuje pełen dostęp do kartoteki pacjenta. A jeśli akurat nie masz 
wolnej ręki, wszystkie główne funkcje CONEXIO można włączyć 
i obsługiwać za pomocą sterownika nożnego.  
Wygodnie i higienicznie. 

Swap Tray – Twoja chroniona  
platforma wymiany
Za pomocą Swap Tray dane, takie jak zdjęcia cyfrowe, zdjęcia 
rentgenowskie lub nagrania wideo, można gromadzić i dzielić się 
nimi z innymi użytkownikami CONEXIO. Po prostu. Bez obciążania 
elektronicznej skrzynki pocztowej. 

Najwyższy poziom zaawansowania 
technologicznego
Chcesz podłączyć nowe urządzenie do unitu 
KaVo ESTETICA E70/E80 Vision?  
Nic prostszego!  
CONEXIO natychmiast i automatycznie rozpoznaje komponenty 
sprzętowe KaVo na zasadzie złącza typu „Plug and Play” w przypad-
ku każdego rozszerzenia systemu. 

Aktualizacje oprogramowania CONEXIO oraz oprogramowania 
sprzętowego unitu są rozpoznawane automatycznie i przygotowy-
wane do instalacji. Dzięki temu Twój system będzie zawsze aktualny, 
co gwarantuje bezpieczeństwo Twoich danych. 

Zadbaj o bezpieczeństwo – z funkcją  
automatycznej kopii zapasowej
Zapewnienie bezpieczeństwa może być tak łatwe. Zwłaszcza gdy nie 
musisz myśleć o kopii zapasowej. Ustalasz tylko kiedy – a CONEXIO 
od razu tworzy cyklicznie kopie zapasowe Twoich danych. Dzięki 
temu zostaje Ci więcej czasu na rzeczy istotne.

CONEXIO 
Wszystkie dane w zasięgu ręki

Komfort p
racy dzięki  systemowi CONEXIO

Wszystko dostępne z panelu dotykowego  na pulp
ic

ie
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Nasza wizja stylu i wzornictwa
Spójrz na unit KaVo ESTETICA E70/E80 Vision z całkiem innej perspektywy. Z zewnątrz. Zwróć uwagę na kolorystykę i kształt. To odzwierciedlenie 
stylu i klasy. Nic dziwnego, że zaprojektowany przez SLOGDESIGN unit KaVo ESTETICA E80 został wyróżniony renomowaną nagrodą Good Design 
Award. Elegancki korpus urządzenia. Powierzchnie wysokiej jakości. Ergonomiczna forma całości. Duży wybór kolorów lakieru i tapicerki umożli-
wia indywidualną aranżację. Wygląd całości budzi zaufanie i wywołuje poczucie bezpieczeństwa. Wizja, z którą wszyscy się dobrze czują. 
Ty, Twój zespół i pacjenci.

Zawsze prawidłowe ułożenie pacjentów 
Nie wszyscy pacjenci są tacy sami. Różnią się figurą, wzrostem 
i masą ciała. Na szczęście masz fotel pacjenta, który uwzględnia 
te różnice. 

Szczególnie wygodnie pacjenci leżą na szerokim oparciu Comfort. 
Dzięki regulacji długości oparcia unit KaVo ESTETICA E70/E80 Vision 
można dostosować do każdego wzrostu i każdej budowy ciała. Opar-
cie Progress jest szczególnie wąskie i zapewnia bardzo dobry dostęp 
do pacjenta. Dzięki zagłówkowi pacjenci będą na nim leżeć bardzo 
wygodnie nawet przy długim zabiegu. Ergonomia na najwyższym 
poziomie. Komfort także. 

Komfort zaczyna się od głowy
Zadbaj o wygodę – swoją i pacjentów. Ustaw zagłówek unitu KaVo 
ESTETICA E70/E80 Vision odpowiednio do planowanego zabiegu. 
Kąt pochylenia głowy można płynnie regulować. Pozycje są dosto-
sowane dokładnie do anatomii. Niezależnie od napędu silnikowego, 
pneumatycznego czy mechanicznego – zawsze znajdziesz optymal-
ne położenie zagłówka. Komfortowo i precyzyjnie. 

Fascynacja kształtem i kolorem 

Oparcie Comfort: maksymalny komfort i szerokie 
podparcie ramion pacjentów. 

Oparcie Progress: właściwa pozycja pracy 
i optymalny dostęp dla dentysty, zwłaszcza 
przy leczeniu dzieci. 

2-przegubowy zagłówek jest dostępny 
w wersji z napędem pneumatycznym, 
silnikowym i mechanicznym.

Kolory lakierów metalicznych

Kolory tapicerki

black 
nr 33

chocolate 
brown nr 62

anthracite 
nr 46

night blue 
nr 39

orange 
nr 59

mint 
nr 38

Kolory lakierów uniwersalnych

berry 
nr 60

ruby red 
nr 63

ocean blue 
nr 64

marsala red 
nr 68

smoky blue 
nr 66

cognac 
nr 67

silver metallic berry metallic chocolate 
brown metallic 

blue silver 
metallic 

night blue 
metallic 

apple green dental whiteorange ocean blue

smoky blue 
metallic

cognac marsala red

emerald green 
nr 69

NOWOŚĆ
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Gotowość do pracy, bezpieczeństwo 
Nie trać cennego czasu na codzienną higieną w gabinecie. Zyskaj 
pewność – dbają o to zintegrowane funkcje higieniczne oraz w pełni 
zautomatyzowane procesy unitu KaVo ESTETICA E70/E80 Vision.  
Z dużą wydajnością i absolutnie niezawodnie. Są one wyświetlane 
na panelu dotykowym podczas obsługi funkcji higienicznych.  
A Ty zyskujesz na czasie. 

Automatyzacja - integracja
Postaw na coś nowego - Centrum Higieny, mające funkcję automa-
tycznego czyszczenia i dezynfekcji przewodów ssących i rękawów 
instrumentów. Centrum Higieny jest teraz zintegrowane z korpusem 
unitu KaVo ESTETICA E70/E80 Vision. Bez większego wysiłku  
Centrum Higieny można wyjąć by poddać dezynfekcji termicznej.

Lepsza ochrona dzięki systemowi 
zapobiegania zasysania zwrotnego
Chroń układ zasilania w wodę za pomocą technologii „zero-back 
-suction” zastosowanej w instrumentach i silnikach KaVo. Pozwala 
to uniknąć zasysania do wewnątrz unitu skażonego sprayu wodne-
go.

Automatyczne programy płukania
Ułatw sobie codzienne płukanie wszystkich przewodów wodnych za 
pomocą zautomatyzowanych funkcji czyszczenia. Cztery programy 
gwarantują niezawodny efekt higieny – wystarczy nacisnąć przycisk.

Zautomatyzowane stałe odkażanie przy użyciu OXYGENAL 6 
zapobiega rozwojowi mikroorganizmów w normalnym trybie pracy 
gabinetu. Niezawodna jakość cieczy chłodzącej i płuczącej zapewnia 
intensywne odkażanie (program czyszczenia „Tygodniowy”) także 
w przypadku dłuższych przestojów. 

HYDROclean czyści i dezynfekuje cały system ssący i odpływowy 
oraz przewody ssące. Ponadto żel DEKASEPTOL jest dozowany w au-
tomatyczny sposób i nie trzeba już tego robić ręcznie.

Wygoda - zdejmowane części 
Firma KaVo pomyślała także o miejscach, których dotykasz ręką.  
Po prostu wymontuj lub zdejmij skażone części, takie jak uchwyty, 
tacki lub spluwaczka. Można je czyścić, dezynfekować lub sterylizo-
wać zgodnie z wymogami. 

Gdy praktyka zmienia się w  
inteligentną, bezpieczną higienę.

Uchwyty, maty silikonowe, spluwaczka, tacki czy wsporniki rękawów instru-
mentów można łatwo zdjąć i zdezynfekować

DEKAmat i OXYmat – zintegrowane w kor-
pusie urządzenia – wnoszą do gabinetu 
ustandaryzowaną i automatyczną higienę.  
Ponadto automatyczne odkażanie stanowi 
dodatkową zaletę w zakresie bezpieczeń-
stwa pracy.
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Lepiej już dziś przygotować się 
na przyszłość
Pracuj na unicie przyszłości już dziś! Dzięki bogatemu wyborowi  
wyposażenia do unitu KaVo ESTETICA E70/E80 Vision przygotujesz 
się optymalnie nie tylko na wszystko, co jest możliwe teraz, ale 
także na to, co nadejdzie w przyszłości.

Wymagaj
Wybieraj tylko najlepsze instrumenty.  
Nowa seria KaVo MASTERmatic obejmuje wszystkie obszary za-
stosowania, a dzięki temu pracujesz zawsze z najwyższą jakością 
i precyzją. Korzystaj z najlepszej widoczności i łatwego dostępu. 
Szybkoobrotowa kątnica MASTERmatic M25L ze znacznie zmniej-
szoną główką jest optymalnie przystosowana do takich działań.

PiezoLED, bardzo precyzyjne urządzenie 
do dokładnego czyszczenia zębów
Dzięki ultradźwiękowemu skalerowi PiezoLED profesjonalne czysz-
czenie zębów będzie nie tylko jeszcze bardziej precyzyjne, ale także 
szybsze. Sonotrody tytanowe w kontrolowany sposób generują 
liniowe drgania, zapewniające efektywność zabiegów u pacjentów. 
Zarówno ząb, jak i dziąsło pozostają nienaruszone dzięki dokładnej 
pracy również w szczególnie wrażliwych miejscach.

Cyrkulacyjna emisja światła gwarantuje optymalny wgląd i współ-
grając z lekkim i ergonomicznym wzornictwem zapewnia komforto-
we warunki podczas zabiegów.

Mikrosilnik INTRA LUX KL 703 LED 
– wielka moc w małym formacie
Sprawdź, co potrafi tak mały silnik. Nieskończona moc. Komfort 
podczas pracy. Zakres obrotów od 100 do 40 000 min-1 przy prostym 
przełożeniu. Niewielka masa. Kompaktowa budowa. Dobrze leży 
w ręce. SMARTdrive – z tym mikrosilnikiem będziesz optymalnie 
pracować w każdej sytuacji zabiegowej, z najwyższą precyzją  
i wydajnością. 

Przekonaj się, jak płynnie pracuje, znacznie ułatwiając dokładną 
pracę.

Pełna moc silnika: SMARTdrive
Wewnętrzna moc! Postaw na precyzję, wydajność i oszczędność 
czasu podczas pracy. Moduł SMARTdrive daje możliwość pracy 
z pełną mocą silnika już przy niskich obrotach 100 min-1. Częsta 
zmiana kątnicy do usuwania próchnicy i polerowania staje się 
zbędna. Możesz wykonać zabieg przy użyciu tylko jednej kątnicy, zy-
skując cenny czas. W przypadku każdego zakresu obrotów będziesz 
na najdogodniejszej pozycji.  

Zapewnij sobie otwartą drogę 
na przyszłość
Dzięki zintegrowanym złączom USB unit stomatologiczny KaVo  
ESTETICA E70/E80 jest zawsze przygotowany do rozszerzenia o dal-
sze komponenty. W ten sposób także w przyszłości zapewnisz sobie 
większą swobodę podczas nabywania urządzeń dodatkowych.

Skieruj swój gabinet we właściwą 
stronę
Daj innym doskonały przykład. Postaw na 5-gwiazdkową 
lampę KaVoLUX 540 LED. Naturalne, jasne światło  
o najwyższej jakości. Lampę można bezdotykowo włą-
czyć, wyłączyć i obsługiwać także w trybie COMPOsave. 
Zamknięta obudowa, gładkie powierzchnie i zdejmowa-
ne uchwyty zapewniają szybką i niezawodną higienę.

Wydajność to kwestia  
właściwego wyposażenia

Optymalne zrównoważenie  
siły i mocy

PiezoLED: innowacyjna technologia ultradźwiękowa 
dla najwyższych standardów leczenia pacjentów.

KaVo SMARTdrive daje możliwość 
bezdrganiowego rozruchu i ko-
rzystania z pełnej mocy silnika 
w przedziale obrotów od 100 do 
40 000 obr/min.
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Opcje wyposażenia
E80 Vision E70 Vision

T C T S C
Pulpit asysty
Szklany panel dotykowy ● ● ● ● ●

Ssak ● ● ● ● ●

Ślinociąg ● ● ● ● ●

Drugi ślinociąg ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Strzykawka 3F ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Lampa polimeryzacyjna Satelec Mini LED ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Uchwyt do tacki ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Ramię o regulowanej wysokości ● ● ● ● ●

Zdejmowana tacka ● ● ● ● ●

Korpus urządzenia
Spluwaczka szklana x x x x x

Spluwaczka porcelanowa x x x x x

Spluwaczka obrotowa, sterowana silnikiem ● ● ❍ ❍ ❍

Centrum Higieny ● ● ● ● ●

Intensywna redukcja bakterii ● ● ● ● ●

Intensywne odkażanie ● ● ● ● ●

HYDROclean (system płukania) ● ● ● ● ●

DEKAmat i OXYmat ● ● ● ● ●

Bojler wody ● ● ● ● ●

VACUstopp ● ● ● ● ●

Bezprzewodowy sterownik nożny ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

System zasilający
Blok wodny DVGW ● ● ● ● ●

Przyłącze dodatkowych instrumentów ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

AQUAmat ● ● ● ● ●

CENTRAmat ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

System utylizacji
Zewnętrzne odsysanie ● ● ● ● ●

Separator amalgamatu DÜRR ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Automatyczny separator DÜRR ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Lampa zabiegowa
KaVoLUX 540 LED ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Słupek do lampy ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Komunikacja z pacjentem.
KaVo Screen One ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

KaVo Screen HD ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

CONEXIO ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Kamera wewnątrzustna KaVo ERGOcam One ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Kamera laserowa KaVo DIAGNOcam U ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

E80 Vision E70 Vision
T C T S C

Fotel pacjenta 
Miękka tapicerka ● ● ● ● ●

Funkcja przesunięcia poziomego ● ● – – – 

Funkcja podniesienia siedziska ● ● – – –

Oparcie
- Comfort x x x x x

- Progress x x x x x

Zagłówek
2-przegubowy mechaniczny – – ● ● ●

2-przegubowy pneumatyczny ● ● ❍ ❍ ❍

SOMATIC z silnikiem elektrycznym ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Miękka poduszka zagłówka ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Podłokietnik 
lewy ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

prawy, lewy ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Pulpit lekarza
Wyświetlacz dotykowy ● ● ● ● ●

1. rękaw turbiny ● ● ● ● ●

2.–5. rękaw turbiny ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

1. silnik KL 703 ● ● ● ● ●

2.–5. silnik KL 703 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Funkcja endodontyczna mikrosilnika (endo) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

COMFORTdrive ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Strzykawka 3F – – ● ● ●

Strzykawka MF ● ● ❍ ❍ ❍

Skaler ultradźwiękowy PiezoLED ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Pompa soli fizjologicznej ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Silnik chirurgiczny S600 LED ❍ ❍ – ❍ –

Podgrzewanie aerozolu do instrumentów ● ● ● ● ●

System Zero-Back-Suction ● ● ● ● ●

Zdejmowana tacka na instrumenty ● ● ● ● ●

Mała przeglądarka zdjęć RTG ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Duża przeglądarka zdjęć RTG ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Złącze USB ● ● ❍ ❍ ❍

Hamulec pneumatyczny dla systemu ramienia ● ● ❍ ❍ ❍

Uchwyt na dwie standardowe tace ● ● ● ● ●

Regulowany stolik serwisowy ● – ● – –

na dwie standardowe tace
Stół serwisowy 1658 – ● – – ●

● Wyposażenie seryjne ❍ Wyposażenie opcjonalne x Pozycję należy wybrać – Brak możliwości dostawy


