KaVo ESTETICA® E50 Life

Moje życie. Moja praca.
Mój styl.

KaVo ESTETICA® E50 Life

Pracuję tak jak lubię
Zestawienie wszystkich nowości:

Twój styl życia jest częścią Ciebie, a jego elementem jest także Twój
gabinet, który odzwierciedla Twoje upodobania i wymagania. Skoncentruj się na tym, co jest dla Ciebie istotne i poczuj oparcie w wysokiej klasy unicie stomatologicznym, który optymalnie wspomaga Cię
w Twojej pracy.

Nowy fotel pacjenta
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Smuklejsza linia
Zoptymalizowany kształt tapicerki
Nowe kolory: cognac i marsala red
Wszystkie elementy urządzenia w estetycznym białym kolorze
Maks. masa ciała pacjenta – do 180 kg
Zintegrowany ruch do pozycji Trendelenburga dla komfortu
Twoich pacjentów
7 Poszerzony zasięg ruchu fotela
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KaVo ESTETICA E50 Life. Łatwość obsługi.
Łatwość rozbudowy. Niezawodność.
Po prostu żyj!

Komunikacja z pacjentem
Gotowość do pracy
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Pulpit lekarza KaVo ESTETICA E50 Life jest
dostępny w wersji z rękawami od góry i od dołu.
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8 KaVo ERGOcam One, łatwa w obsłudze kamera wewnątrzustna
9 Nowe monitory HD o dużej rozdzielczości i przekątnej ekranu
19” i 22”
Oprogramowanie CONEXIO
Mniej szukania - więcej znajdowania
10 Sterowanie komunikacją z pacjentem z pulpitu lekarza
11 Współpraca z KaVo ERGOcam One, KaVo DIAGNOcam
i mikroskopem stomatologicznym Leica M320
12 Złącza typu Plug & Play do podłączania nowych urządzeń
13 Automatyczne wykonywanie kopii zapasowej danych
14 Łatwe sterowanie z pulpitu lekarza i za pomocą
sterownika nożnego KaVo (dotyczy KaVo ERGOcam One
i KaVo DIAGNOcam)

KaVo ESTETICA® E50 Life

Po prostu żyj!
Intuicyjna praca bez konieczności
przyuczania
Po prostu rozpocznij pracę! W unicie stomatologicznym KaVo
znajdziesz wszystkie funkcje tam, gdzie się ich spodziewasz.
Przyciski bezpośrednie bez podwójnego przyporządkowania funkcji
prowadzą intuicyjnie do celu – czasochłonne przyuczanie i żmudne
wyszukiwanie funkcji podczas zabiegu stają się zbędne. Dzięki
przejrzyście wykonanemu monitorowi i sprawdzonemu schematowi kolorów firmy KaVo obsługa staje się łatwa i pewna. Gwarantuje to nieprzerwany przebieg pracy i umożliwia bardziej efektywne
wykorzystanie czasu zabiegu.

Zawsze po Twojej stronie
Możesz ustawić pulpit lekarza zawsze tam, gdzie jest Ci najwygodniej. Dzięki temu masz wszystko zawsze pod ręką: w pozycji siedzącej lub stojącej, gdy pracujesz samodzielnie lub z asystą. Rękawy od
góry lub od dołu. Twój wybór, Twój komfort.

Życie niesie ze sobą wiele zmian

Z 5 lub 6 uchwytami na instrumenty
można skonfigurować każdą pozycję
zgodnie z życzeniem – lub doposażyć unit
później, przechodząc z 5 uchwytów na 6.

Dlatego coraz ważniejsza jest elastyczność. Jeżeli profil Twoich
zabiegów ulegnie zmianie, istnieje możliwość dokonania modyfikacji
w późniejszym czasie, np. doposażenia w dodatkowy uchwyt na
instrumenty (z pięciu do sześciu) lub funkcję Endo mikrosilnika.
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Szybka i łatwa obsługa dzięki intuicyjnemu panelowi obsługi. Po podniesieniu
instrumentu otrzymasz w jednym miejscu
wszystkie istotne informacje.

Za pomocą funkcji MEMOdent szybko i niezawodnie wyświetlisz ponownie parametry
zapisane dla każdego instrumentu (możliwe
na 3 poziomach programu dla maksymalnie
6 lekarzy).

KaVo ESTETICA® E50 Life

Miejsce, w którym dobrze się czujesz
Powód do zadowolenia
Zadbaj od początku o przyjemny nastrój
dzięki nowym atrakcyjnym kolorom: marsala
red i cognac. Nowy, smukły kształt fotela pacjenta mówi wszystko o Twoich wymaganiach
dotyczących wzornictwa.
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Dobre dla Ciebie i Twoich pacjentów

Pełne odprężenie przez cały czas

W zależności od wzrostu pacjenta dzięki elastycznej tapicerce oraz
2-przegubowemu zagłówkowi można znaleźć prawidłową pozycję,
w której pacjent jest idealnie ułożony, a Ty możesz perfekcyjnie
pracować.

Poprzez nowe ustawienie fotela możesz wyeliminować nieprzyjemne
obciążenie pleców u pacjentów. Ruch do pozycji Trendelenburga
zapewnia komfortowe wyrównanie kątowe.

Czyste odprężenie
Pacjenci, którzy są optymalnie ułożeni na fotelu i którym jest
wygodnie, poruszają się znacznie rzadziej. Przyczynia się do tego
nowo opracowana miękka tapicerka oraz jej ergonomiczny kształt.
Możesz więc pracować szybciej oraz całkowicie skoncentrować się
na zabiegu.

Po prostu komfort:
obsługiwany jedną ręką
2-przegubowy zagłówek z
obracaną poduszką.

Oparcie Progress:
optymalna pozycja pracy i optymalny
dostęp dla dentysty.

Odpowiednio dla ruchu do pozycji Trendelenburga podnóżek pochyla lub podnosi się całkowicie automatycznie,
dostosowując się do pochylenia oparcia.

180
kg

Jest to idealne w przypadku wymaganej
lepszej pozycji najwyższej i najniższej fotela
pacjenta oraz większej maksymalnej masy
ciała pacjenta.

830 mm

350 mm
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Perfekcyjne dostosowanie
do Twoich wymagań
Każdy uchwyt jest właściwie
wyprofilowany
Możesz pracować bez obciążania własnego ciała dzięki idealnie
rozplanowanym elementom. Duży promień ruchu ramienia zachęca
aby z niego korzystać. Zamontuj podstawę pod tacę z prawej lub
lewej strony stołu. Przesuń tacę w kierunku poziomym. Zapewnij
sobie optymalne wsparcie podczas każdego zabiegu.

Jeden sterownik do wszystkiego

Plecy w roli głównej

Twoja asysta ma wszystko pod ręką

Masz zajęte ręce podczas zabiegu? Przejdź na sterowanie nożne
wszystkimi funkcjami i zintegrowanymi urządzeniami KaVo
ESTETICA E50 Life. Także system CONEXIO może być obsługiwany
przez sterownik nożny. Przy okazji zmniejszasz ryzyko zakażeń krzyżowych. Opcjonalnie dostępny jest także bezprzewodowy sterownik
nożny, zapewniający jeszcze większą elastyczność.

Każdego dnia pracujesz wiele godzin w pozycji siedzącej. Dla dentysty szczególnie ważne jest przyjęcie ergonomicznej, zdrowej i wygodnej pozycji ciała. Potrzebujesz fotela roboczego, który w długiej
perspektywie będzie pozytywnie oddziaływać na postawę Twojego
ciała i jednocześnie zapewni Ci dużą swobodę ruchów. Ergonomia
ma w KaVo długą tradycję i nowy fotel KaVo PHYSIO Evo jest także
idealnie dostosowany do Twoich potrzeb.

Korzystaj z płynnej pracy przy udziale asysty. Twój przebieg pracy
jest możliwie jak najlepiej uzupełniany dzięki indywidualnie regulowanemu pulpitowi asysty. Naturalnie również tutaj dostępne są
przyciski bezpośredniego wyboru.

45 cm

KaVo ESTETICA E70 / E80 Vision
KaVo PHYSIO 5007 / Evo

90 cm

Optymalna ergonomia wersji z rękawami od góry dzięki niewielkiej wysokości
stołu 45 cm i dobrze wyważonemu odchylanemu pałąkowi. Dużą przestrzeń
zabiegową gwarantuje maksymalna długość rękawów instrumentów wynosząca
90 cm.
Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz zabieg samodzielnie czy z asystą, pulpit lekarza,
tackę i pulpit asysty można
optymalnie ustawić dzięki
dużemu promieniowi obrotu.

PHYSIO Evo i PHYSIO Evo F zapewniają perfekcyjną ergonomię
przy najwyższym komforcie siedzenia, umożliwiając zdrową
i nieobciążającą pracę.
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Przyjemne uczucie
dzięki jakości KaVo
Kwintesencja długiej żywotności
Inwestycja w jakość firmy KaVo opłaca się, ponieważ nasze produkty
odznaczają się nadzwyczajną niezawodnością, minimalnymi nakładami na konserwację oraz długą żywotnością. Staranne i precyzyjne
wykończenie wszystkich unitów stomatologicznych w połączeniu
ze ścisłymi kontrolami jakości i testami zapewniają maksymalne
bezpieczeństwo, oraz znacznie minimalizują ilość awarii i napraw.

Precyzyjne wykończenie
Doskonałe i precyzyjne wykonanie sprawia,
że unit jest najwyższej jakości.

Najlepsze materiały
Stosowane są wyłącznie wysokiej klasy materiały
w sprawdzonej jakości KaVo.

Komponenty sprawdzone w praktyce
Sprawdzone technologie, najlepsze materiały
i obszerne testy bezpieczeństwa zapewniają
płynną pracę w praktyce.
Od ponad 100 lat „Made in Germany”
Firma KaVo jest jednym z największych dostawców
w branży stomatologicznej i produkuje swoje unity
w Niemczech.
Postaw na to, co sprawdzone
Każdy z naszych unitów skrywa długoletnie doświadczenie z przemyślanymi rozwiązaniami, które sprawdziły się tysiące razy w praktyce. Nasze motto brzmi: ufać
rzeczom sprawdzonym i stale dążyć do ulepszeń.

Ponadczasowe wzornictwo, sprawdzone
w praktyce komponenty i najnowocześniejsze
funkcje gwarantują ponadprzeciętną niezawodność KaVo ESTETICA E50 Life.
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CONEXIO
- wszystkie dane w zasięgu ręki

Pokaż to swoim pacjentom!

Niezależnie od tego, co zamierzasz,
CONEXIO Ci to ułatwi

Swap Tray – Twoja chroniona
platforma wymiany

Więcej szczegółów, większe zrozumienie

Doskonała ostrość

Steruj komunikacją z pacjentem z pulpitu lekarza. Dodawaj nowe
zdjęcia od razu do cyfrowej kartoteki pacjenta. Panel sterowania
ESTETICA E50 Life w połączeniu z CONEXIO doskonale to umożliwia.

Wykorzystaj najnowocześniejszą technologię do wymiany doświadczeń z innymi specjalistami. Za pomocą Swap Tray można gromadzić
dane wszelkiego typu i dzielić się nimi z innymi użytkownikami
CONEXIO: od pojedynczych plików po całe przypadki pacjentów.
Wysyłka danych jest prosta i nie obciąża skrzynki elektronicznej.

Objaśnij pacjentom szczegółowo niezbędne procedury zabiegowe
wykorzystując ujęcia i zdjęcia o dużej rozdzielczości. Specjalnie do
tego celu została opracowana kamera wewnątrzustna KaVo oraz
nowe płaskie monitory HD.

Zrób wrażenie na pacjentach, pokazując im zdjęcia o dużej ostrości.
Nowe ekrany zapewniają dokonałą jakość obrazu o dużej rozdzielczości, świetnym kontraście oraz idealnym odtwarzaniem kolorów.
Ekrany możesz obsługiwać wygodnie z pulpitu lekarza. Lepsze właściwości higieniczne zapewniają szyby ochronne, obudowa monitora
praktycznie pozbawiona szczelin oraz możliwość regulacji ekranu
tylko jedną ręką.

Wybór. Edycja. Gotowe!
Korzystaj z praktycznej opcji zrzutów ekranu w CONEXIO i edytuj wykonane zdjęcia z badania. Przycięcie, kontrast, jasność, powiększenie
i zapis – od dziś nie potrzebujesz do tego osobnego oprogramowania.

• Automatyczna historia wyników badań – łatwo
protokołowana, podsumowywana i zapisywana przez system

• Automatyczna aktualizacja – automatyczne rozpoznawanie
aktualizacji oprogramowania i przygotowywanie do instalacji
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Wykonaj zdjęcie albo film podczas zabiegu. Tak jak Ci wygodnie z
pulpitu lekarza lub za pomocą sterownika nożnego. Za pomocą KaVo
DIAGNOcam dostatecznie wcześnie rozpoznasz ubytki spowodowane przez próchnicę. Fale świetlne zastępują w tym przypadku
szkodliwe promieniowanie rentgenowskie. Znajdź próchnicę w łatwiejszy i bezpieczniejszy sposób i pozwól, aby pacjent odwdzięczył
się pięknym uśmiechem.
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Ekran HD KaVo – idealny wybór w pełnej rozdzielczości HD
• Płaski ekran HD True
• Proporcja obrazu: 16:9
• Przekątna ekranu: 22 cale
• Dwa cyfrowe wejścia do mikroskopu i komputera

KaVo DIAGNOcam –
obraz rentgenowski bez promieni rentgena

Automatyczne otwieranie kartoteki pacjenta

Komfortowy przebieg pracy w CONEXIO

2

St

le

ka

rza

4

Wyjęcie kamery, wykonanie zdjęcia
> automatyczne przyporządkowanie

KaVo ERGOcam One –
łatwe wykonywanie idealnych zdjęć.

KaVo Screen One – wysokiej klasy ekran w HD
• Płaski ekran HD True
• Proporcja obrazu: 16:9
• Przekątna ekranu: 19 cali
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Dokumentowanie wyniku
> automatyczne
przyporządkowanie

Objaśnij pacjentom szczegóły zabiegu na podstawie zdjęć o dużej
ostrości i doskonałej barwie. Łatwa w obsłudze kamera KaVo ERGOcam One zapewni Ci zawsze perfekcyjne ujęcia.

• Zautomatyzowane funkcje przypominania – system zapowiada
zaplanowane prace konserwacyjne

Chcesz podłączyć nowe zewnętrzne urządzenie do unitu KaVo
ESTETICA E50 Life? Nic prostszego! CONEXIO natychmiast, automatycznie rozpoznaje komponenty sprzętowe KaVo na zasadzie złącza
typu Plug & Play w przypadku każdego rozszerzenia systemu.
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Bezpieczeństwo, całkowicie automatycznie
• Automatyczna kopia zapasowa – w żądanym momencie

Najwyższy poziom zaawansowania
technologicznego
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KaVo ERGOcam One –
po prostu mała wielka kamera
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3
Objaśnienie pacjentowi
> dostosowanie widoku

KaVo DIAGNOcam – wczesne rozpoznawanie ubytków
spowodowanych przez próchnicę.
Całkowicie bez promieniowania rentgenowskiego.
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Łatwe zapewnienie higieny
Patrząc z zewnątrz – czysta sprawa...

Czyszcząca moc wody – HYDROclean

Czyszczenie i dezynfekcja unitu KaVo ESTETICA E50 Life jest
niezwykle proste. Do dezynfekcji można bez problemu zdjąć ważne
elementy, jak np. matę silikonową, uchwyty instrumentów, ramiona rękawów czy misę spluwaczki. Wszystkie powierzchnie są łatwe
w czyszczeniu.

Dzięki niemu oszczędzasz czas na konserwację separatorów amalgamatu i automatów separujących. Wystarczy ręcznie uruchomić
HYDROclean – automatyczny program czyszczenia systemów oddzielania amalgamatu, odsysania i odpływu zanieczyszczeń w unicie
stomatologicznym. Świeża, czysta woda niezawodnie rozcieńcza
krew i wydzielinę, zapobiegając ich odkładaniu się w systemie
odsysania i odpływie, i tym samym ich niedrożności.

...patrząc od środka, doskonała higiena

Chroń blok wodny unitu
przed zakażeniami
Blok wodny z bezpośrednim dopływem wody spełnia wysokie wymagania i normy DVGW. Ponadto stałe odkażanie za pomocą KaVo
OXYGENAL zapewnia redukcję bakterii i zarazków. Dzięki programowi intensywnej dezynfekcji chronisz pacjentów przed mikro
-organizmami, które mogą licznie namnażać się szczególnie
w okresie przestojów takich jak weekend lub urlop.

Łatwy w czyszczeniu system odsysająco-filtrujący oszczędza Tobie
i Twoim współpracownikom czas podczas pracy związanej z utrzymaniem higieny. Filtr ssący można łatwo i bezpiecznie wymienić.

Program płukania zgodnie z normami
RKI pozwala zminimalizować ryzyko
KaVo ESTETICA E50 Life zadba o standaryzowane i zautomatyzowane płukanie instrumentów przed rozpoczęciem pracy i po każdym
pacjencie, spełniając tym samym wysokie, niemieckie normy Instytutu Roberta Kocha.

System zapobiegania zasysania zwrotnego
dla dodatkowej ochrony
W instrumentach oraz silnikach KaVo zastosowano system „anti-suck-back”, który niezawodnie chroni układ zasilania w wodę.
Pozwala to uniknąć zasysania do wnętrza unitu skażonej wody.
Twój zespół i pacjenci mogą czuć się bezpiecznie.

Aby do unitu nie dostawały się zanieczyszczenia, górna
i dolna część obudowy zostały całkowicie zamknięte.

Oszczędzaj czas dzięki żelowi KaVo
DEKASEPTOL, który jest już gotowy do
użycia. Żel do bezpośredniego stosowania pokrywa od wewnątrz przewody
i systemy odsysające oraz przywiera do
punktów krytycznych, zamiast
tylko przepłukiwać.
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Uchwyty, maty silikonowe, spluwaczka, stanowiska do odkładania instrumentów
oraz ramię rękawa można łatwo zdjąć i zdezynfekować. Filtry układu ssącego
dzięki łatwemu dostępowi można łatwo i bezpiecznie wymieniać.
Bezdotykowa obsługa lampy zabiegowej KaVoLUX 540 LED eliminuje ryzyko zakażenia krzyżowego i maksymalizuje bezpieczeństwo pacjentów.

KaVo ESTETICA® E50 Life

Twoje wymagania
Twoje idealne wyposażenie
Po prostu możesz więcej

Endodoncja na najwyższym poziomie

Pracuj na unicie przyszłości już dziś! Dzięki bogatemu wyborowi
wyposażenia do KaVo ESTETICA E50 Life przygotujesz się optymalnie nie tylko na wszystko, co jest możliwe teraz, ale także na to, co
nadejdzie w przyszłości.

Zrezygnuj z kupna drogich urządzeń do endodoncji i korzystaj ze
zintegrowanych funkcji endodontycznych. Trzy różne tryby sterowania pilnikami umożliwiają idealne zastosowanie w endodoncji.
Wszystkie istotne parametry, takie jak stosunek przełożenia oraz
wartości prędkości obrotowej, można ustawiać, wyświetlać i zapisywać bezpośrednio na pulpicie lekarza lub za pomocą sterownika
nożnego.

Skieruj swój gabinet we właściwą stronę
Daj innym doskonały przykład. Postaw na 5-gwiazdkową lampę
zabiegową KaVoLUX 540 LED. Naturalne, jasne światło o najwyższej jakości, które ponadto przyczynia się znacznie do zwiększenia
higieny w gabinecie. Można ją bezdotykowo włączyć, wyłączyć
i obsługiwać. Nawet w trybie COMPOsave. Ma zamkniętą obudowę,
gładkie powierzchnie oraz zdejmowane uchwyty.

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.
KaVo INTRA LUX KL 703 LED:
jeszcze mniejszy, jeszcze
lżejszy i z optymalnym
rozkładem masy.

PiezoLED - bardzo precyzyjne urządzenie
do dokładnego czyszczenia zębów

SMARTdrive wprowadzi Cię z pełną mocą
w przyszłość

Dzięki ultradźwiękowemu skalerowi PiezoLED profesjonalne czyszczenie zębów będzie nie tylko jeszcze bardziej precyzyjne, ale także
oszczędzisz cenny czas. 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 obszarach.

Nowy sterownik silnika SMARTdrive zapewnia precyzyjną i efektywną pracę, pozwalając zaoszczędzić czas oraz daje możliwość pracy
z pełną mocą silnika i gwarantuje bezdrganiowy rozruch nawet przy
niskich obrotach 100 obr/min. Dzięki większemu zakresowi obrotów
możliwe jest użycie dowolnych prostnic i kątnic.

Moment obrotowy [Ncm]

Charakterystyka silnika
4

Innowacyjny tryb COMPOsave filtruje
niebieskie składowe światła i w ten
sposób spowalnia utwardzenie
materiału do wypełniania.

PiezoLED: innowacyjna technologia
ultradźwiękowa dla najwyższych
standardów leczenia pacjentów.
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Prędkość obr. [1000/min]
Silnik SMARTdrive
Typowy silnik

KaVo SMARTdrive daje możliwość
bezdrganiowego rozruchu i korzystania z pełnej mocy silnika
w przedziale obrotów od 100 do
40 000 obr/min.

KaVo ESTETICA® E50 Life

Nieograniczone możliwości
- jak w życiu!

Jaki jest Twój ulubiony kolor?

Elastyczność i bezpieczeństwo

Wybierz swój styl

Niezależnie od tego, na co się zdecydujesz, możesz zawsze dokonać modyfikacji. Możesz przejść z pięciu uchwytów na sześć, na inną wersję pulpitu
lekarza (S/TM) lub doposażyć unit stomatologiczny w funkcję endodontyczną. Sprawdź maksymalną elastyczność, i tym samym bezpieczeństwo inwestycji, KaVo ESTETICA E50 Life. Innowacyjne rozwiązania, takie jak ultradźwiękowy skaler PiezoLED oraz napęd KaVo COMFORTdrive, możesz dodać
w późniejszym czasie.

Stwórz własny, niepowtarzalny charakter gabinetu. Dobierz kolor tapicerki i lakieru obudowy unitu do własnych upodobań kolorystycznych.
Kusi Cię modny kolor? Nowe atrakcyjne kolory: cognac i marsala red harmonijnie podkreślają Twój styl. Niezależnie od tego, jak urządzasz
gabinet, z pewnością dopasujesz do niego kolor unitu KaVo ESTETICA E50 Life.

NO
W
OŚ
Ć

Kolory lakierów metalicznych
ESTETICA E50 Life jest dostępny w wersji
dla osób lewo- lub praworęcznych.
night blue metallic smoky blue metallic blue silver metallic silver metallic

berry metallic

chocolate brown
metallic

NO
W
OŚ
Ć

cognac

marsala red

NO
W
OŚ
Ć

NO
W
OŚ
Ć

Kolory lakierów uniwersalnych

apple green

ocean blue

dental white

smoky blue
nr 66

ocean blue
nr 64

mint
nr 38

anthracite
nr 46

berry
nr 60

pink orchid
nr 65

ruby red
nr 63

orange
nr 59

orange

Zmiana strony jest bardzo łatwa

COMPACTchair – komfort podczas siadania

Wykonujesz zabiegi samodzielnie lub jako osoba leworęczna?
Chcesz zapewnić swojemu asystentowi komfortowe rozwiązanie?
Z pewnością docenisz obracany na prawą/lewą stronę pulpit asysty.
Ponadto docenisz ogromną swobodę ruchów w dużym zakresie
obrotu oraz płynną regulację wysokości.

Zapewnij starszym i mniej mobilnym pacjentom wygodę podczas siadania
na fotelu pacjenta i zsiadania z niego. Powierzchnię do leżenia KaVo
COMPACTchair można praktycznie wygiąć. Stwórz jeszcze bardziej dogodną atmosferę konsultacyjną, przeprowadzając rozmowę z pacjentem
na siedząco, a zabiegi wykonuj następnie w pozycji leżącej.

night blue
nr 39
NO
W
OŚ
Ć

cognac
nr 67

Pulpit asysty prawo/lewo, płynna
regulacja wysokości w zakresie 135 mm.

Wyprofilowany podnóżek,
płaska powierzchnia do siedzenia i prawie pionowe położenie oparcia umożliwiają
łatwe siadanie i zsiadanie.
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black
nr 33
NO
W
OŚ
Ć

NO
W
OŚ
Ć

Kolory tapicerki
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marsala red
nr 68

chocolate brown
nr 62

KaVo ESTETICA® E50 Life

Opcje wyposażenia
TM S
Fotel pacjenta
Fotel pacjenta standardowy
Fotel pacjenta COMPACTchair
Miękka tapicerka
Oparcie
- Progress
- Comfort1
Zagłówek
2-przegubowy z przyciskiem
Miękka poduszka zagłówka

Mat.-Nr. 1.011.8019 02/15 pl Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Niewielkie odchylenia kolorów uwarunkowane techniką wydruku. © Copyright KaVo Dental GmbH.

Podłokietnik
Prawy
Lewy
Pulpit lekarza
1. rękaw turbiny
1. silnik KL 701
1. silnik KL 703 LED
Strzykawka 3F
Strzykawka MF
2. rękaw turbiny
2. silnik KL 701
2. silnik KL 703 LED
SMARTdrive
Funkcja endodontyczna mikrosilnika (endo)
COMFORTdrive
Skaler ultradźwiękowy PiezoLED
Wyświetlacz wielofunkcyjny MEMOdent
Mała przeglądarka zdjęć RTG 2
Panoramiczna przeglądarka zdjęć RTG 3
(do słupka lampy zabiegowej)
Uchwyt tacki dla US-tray
Uchwyt na 1 standardową tacę
Uchwyt na 2 standardowe tace
Podgrzewanie wody do instrumentów
Pompa soli fizjologicznej
System Anti-Suck-Back
Złącze USB
KaVo ERGOcam One
KaVo DIAGNOcam 2170 U
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TM S
Pulpit asysty
z panelem obsługi Comfort
Ssak
Ślinociąg
2. ślinociąg
Strzykawka 3F
Strzykawka MF
Lampa polimeryzacyjna Satelec Mini LED
Uchwyt do tacki
Uchwyt do DIAGNOdent
Pulpit obrotowy i z regulacją wysokości
Pulpit asysty obracany w prawo/lewo oraz
z regulacją wysokości
Prowadnica przewodów ssących
Zawór selektywny
Korpus urządzenia
Porcelanowa miska spluwaczki
Szklana miska spluwaczki
VACUstop
Stałe odkażanie 4
Intensywna dezynfekcja
HYDROclean
Bojler wody
MEDIAgateway
Bezprzewodowy sterownik nożny
System zasilający
Blok wodny DVGW
Blok wodny kompaktowy
Butla wody destylowanej
Regulator podciśnienia
Przyłącze instrumentów dodatkowych
System utylizacji
Zewnętrzne odsysanie
Separator amalgamatu DÜRR
Automatyczny separator DÜRR
Osadnik
Inne
Fotelik KaVo PHYSIO Evo/Evo F
Lampa zabiegowa KaVoLUX 540 LED
Pakiet higieniczny
Słupek lampy zabiegowej
Servicebox pacjenta
Zestaw podstawowy DEKASEPTOL Gel
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l Wyposażenie seryjne (może się różnić w zależności od wariantu krajowego) m Wyposażenie opcjonalne x należy wybrać

1
2
3
4

Tylko w przypadku fotela pacjenta COMPACTchair
Nie nadaje się w przypadku umieszczenia pod blatem stołu
Nie w połączeniu z multimediami
Tylko z blokiem wodnym DVGW i butlą wody destylowanej
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