
KaVo Primus™ 1058 Life

Ikona niezawodności 
w nowej odsłonie.
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KaVo Primus™ 1058 Life

Pewność na co dzień. 

Zestawienie wszystkich nowości:

1 Węższy, nowoczesny fotel w kolorze Dental White 
2 Udźwig do 185 kg
3 Zintegrowany ruch do pozycji Trendelenburga dla komfortu  

Twoich pacjentów 
4 Poszerzony zasięg ruchu fotela w górę i w dół

5 Nowy pulpit lekarza o nowoczesnym kształcie 
6 Łatwiejsza obsługa dzięki większej liczbie przycisków 

bezpośredniego wyboru 
7 Pulpit asysty - wygodny i prosty w obsłudze

8 KaVo ERGOcam One, łatwa w obsłudze kamera wewnątrzustna 
9 Nowe monitory HD, 19" i 22"
10 CONEXIO łączy w sobie funkcje programu do zarządzania bazą 

pacjentów, archiwum zdjęć RTG, mikroskopowych i z kamery  
wewnątrzustnej.

Nowy fotel pacjenta.  
Relaks i bezpieczeństwo. 

Nowe pulpity lekarza i asysty. 
Proste i czytelne. 

CONEXIO - system komunikacji z pacjentem 
Obrazy w zasięgu ręki. 

Niezawodność w nowej odsłonie. 
Twój nowy Primus 1058 Life sprawdzi się w każdej sytuacji. Każdego 
dnia możesz cieszyć się komfortem płynnej, niczym nie zakłóconej 
pracy. Tworząc unit Primus 1058 Life postawiliśmy na solidność i 
niezawodność działania.

Wybierz rozwiązanie oferujące optymalny stosunek jakości do ceny. 
Dołącz do tysięcy dentystów , którzy zapytani o swojego Primusa 
mówią tylko: „Działa, działa, i nie chce się zepsuć.”

KaVo Primus 1058 Life.  
Ikona jakości zdefiniowana na nowo.  
Zaufaj nam.  
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KaVo Primus™ 1058 Life

Nowy pulpit lekarza. 
Wyrafinowana prostota. 

Stworzony dla Ciebie.
Dostosuj pulpit lekarza do swoich potrzeb. Możesz nie tylko 
dowolnie skonfigurować pięć rękawów, ale też zmodyfikować 
swój wybór w późniejszym czasie. Zyskujesz elastyczność na 
wypadek zmiany stylu lub charakteru pracy.

Prosto do celu.
Więcej przycisków bezpośredniego wyboru funkcji oznacza 
oszczędność czasu. Przejrzysty panel sterowania z wyświetlaczem 
ułatwia nawigację. 

Dla każdego odpowiedni pulpit lekarza  
– trzy sprawdzone warianty. 
Pulpit lekarza dostępny jest w trzech opcjach, dzięki czemu 
optymalnie dostosujesz unit do własnych, konkretnych potrzeb.

•	Wersja	z	rękawami	od	dołu
Jeszcze większa swoboda ruchów zapewniająca ergonomię pracy 
w każdej pozycji zabiegowej. 

•	Wersja	z	rękawami	od	góry
Większy zasięg i doskonałe wyważenie rękawów. 

•	Wersja	Cart
Mobilność i prosta obsługa. Wózek możesz ustawić tam, 
gdzie potrzebujesz.

Ergonomia i wydajność każdego dnia.
Bez względu na to, czy wykonujesz zabieg w pozycji siedzącej czy 
stojącej, pulpit lekarza Primus 1058 Life wspomaga Cię swoją 
przemyślaną ergonomią. Wszystkie potrzebne instrumenty masz 
w zasięgu ręki.

Nowy wyświetlacz z funkcją 
programatora czasu i godziny.

Za pomocą funkcji MEMOspeed szybko 
i niezawodnie wyświetlisz ponownie 
parametry pracy zapisane dla każdego 
instrumentu.

Wersja z rękawami od góry 
KaVo Primus 1058 Life S

Wersja z rękawami od dołu. 
KaVo Primus 1058 Life TM

Wersja jezdna  
KaVo Primus 1058 Life C.
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Nowy fotel pacjenta. 
Bezpieczeństwo i relaks.

Zrelaksowany pacjent to krótszy zabieg.
Pacjent, któremu jest wygodnie na fotelu dentystycznym rzadziej 
się porusza. Nowa, miękka tapcierka o ergonomicznym kształcie 
znacznie podnosi komfort pacjenta. Dzięki temu możesz w pełni 
skoncetrować się na leczeniu i pracować jeszcze wydajniej.

COMPACTchair – komfort nawet  
w ograniczonej przestrzeni.
Ta wersja ułatwia siadanie i wstawanie z fotela, szczególnie star-
szym pacjentom. COMPACTchair ma łamane siedzisko, które można 
ustawić od pozycji siedzącej, z kątem nachylenia 80°, do w pełni 
płaskiej pozycji leżącej. Możesz omówić z pacjentem plan leczenia 
w pozycji siedzącej, a zabieg przeprowadzić w pozycji leżącej. 
COMPACTchair jest też doskonałym rozwiązaniem do niewielkich 
gabinetów.

Komfort dla Ciebie.  
Komfort dla pacjentów.
Dwuprzegubowy, odwracany zagłówek pozwala optymalnie ułożyć 
głowę pacjenta, uwzględniając jego wzrost oraz rodzaj zabiegu. 
Dzięki temu Ty możesz pracować komfortowo i ergonomicznie.

Po prostu komfort: 
Odwracany, dwuprzegubowy zagłówek.

Idealny do zabiegów wymagających 
skrajnie wysokiego lub niskiego poło- 
żenia pacjenta, a także dla pacjentów  
o dużej masie ciała. 

Oparcie Progress: 
optymalna pozycja pracy i dostęp do pola 
zabiegowego.
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KaVo Primus 1058 Life jest dostępny w wersji  
dla osób lewo- lub praworęcznych.

Fotel pacjenta COMPACTchair. Regulacja wysokości od 455 mm do 730 mm.

185
KG
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Zadbaj o swoje plecy.

Wydajna i wygodna asysta.
Przełącz się na nowy, bardziej komfortowy tryb pracy. Pulpit asysty 
w Primusie 1058 Life umożliwia optymalny dostęp do pacjenta przez 
cały czas trwania zabiegu.  Nowy, przejrzysty panel sterowania ma 
więcej przycisków bezpośredniego wyboru (np. intensywne odkaża-
nie, HYDROclean, programator czasu).

Elastyczny partner.
Jesteś osobą leworęczną? A może pracujesz bez asysty? 
Nowy pulpit asysty jest dostępny zarówno w wersji obracanej 
w prawo, jak i w lewo.

Zdrowie jest najważniejsze.
Nic nie wpływa na Twoją pozycję przy pracy tak bardzo, jak fotelik, 
na którym codziennie siedzisz. Zadbaj o zdrowie, wybierając nasze 
inteligentne rozwiązania- zaprojektowane z myślą o optymalnej 
ergonomii i komforcie, doskonale dopasowane do potrzeb i pozycji 
pracy dentystów i asysty.

KaVo PHYSIO One – doskonała jakość 
w przystępnej cenie.
Niezawodna jakość KaVo i wysokiej jakości materiały przy zachowa-
niu przystępnej ceny. Możesz  dowolnie dopasować wysokość i kąt 
nachylenia siedziska PHYSIO One do swoich potrzeb.

KaVo PHYSIO Evo/Evo F –  
ergonomia tkwi w szczegółach.
Zależy Ci na maksymalnie ergonomicznej pozycji przy pracy?  
W PHYSIO Evo/Evo F siedzisko i oparcie można regulować oddziel-
nie, odpowiednio do indywidualnych cech anatomicznych. Elastycz-
ne oparcie podpiera mięśnie w odcinku lędźwiowym, zapewniając 
trwałe odciążenie podczas zabiegu.

Docenione przez ekspertów.
Fotelik KaVo PHYSIO Evo został wyróżniony znakiem 
jakości niemieckiej kampanii „Zdrowe plecy” (AGR). 
Decydowały precyzyjnie określone kryteria w zakre-
sie ergonomii i ochrony zdrowia.

Nowe rozwiązania 
dla Twojej wygody.

Wolne ręce to bezpieczniejsza praca.
Im mniej rzeczy dotykasz w trakcie zabiegu, tym łatwiej zachować 
higienę. Sterownik nożny pozwala kontrolować funkcje instrumen-
tów i fotela bez użycia dłoni, ograniczając ryzyko zakażeń  
krzyżowych.

Ergonomia opiera się na inteligentnych 
rozwiązaniach.
Sterownik nożny Primus 1058 Life obsługuje się ruchem poziomym. 
Dzięki temu obciążenie mięśni nóg jest mniejsze i można pracować 
bez zmęczenia przez długi czas.

Pulpit asysty: tylko niezbędne funkcje, 
przejrzysta struktura

KaVo PHYSIO Evo

KaVo PHYSIO Evo F

KaVo PHYSIO One

Wygodna praca dzięki sterow-
nikowi nożnemu KaVo.

 
KaVo PHYSIO 5007 / Evo
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Efektywne dbanie o higienę na co dzień.
Czyszczenie i dezynfekcja unitu Primus 1058 Life są niezwykle proste. Najważniejsze elementy, jak silikonowa podkładka, taca na 
narzędzia, osłony rękawów, czy misa spluwaczki można odłączyć od unitu i zdezynfekować oddzielnie. Wszystkie powierzchnie i części  
w zasięgu osadzania się skażonego aerozolu są łatwe w czyszczeniu.

Wykorzystaj siłę wody 
z HYDROclean.
Aby uniknąć przestojów i kosztów związanych z konserwacją, 
wystarczy ręcznie uruchomić HYDROclean – automatyczny program 
czyszczenia separatora amalgamatu, systemu ssącego i odpro-
wadzającego zanieczyszcznia. Świeża, czysta woda niezawodnie 
rozcieńcza krew i wydzielinę, zapobiegając ich odkładaniu się w sys-
temie odsysania i odpływie.

Lepsza ochrona dzięki zmniejszeniu  
efektu zassania wtórnego.
Automatyczne przerywanie ssania w instrumentach i silnikach KaVo 
zapobiega zasysaniu skażonej wody aerozolowej do wnętrza unitu. 
Twój zespół i pacjenci mogą czuć się bezpiecznie.

Program płukania zgodnie z normami 
Instytutu Roberta Kocha (RKI).
Wybierając unit KaVo ograniczasz ryzyko zakażeń i jednocześnie 
spełniasz aktualne wymagania norm RKI. Primus 1058 Life zapewnia 
standardowe, automatyczne płukanie instrumentów przed rozpoczę-
ciem pracy i po zakończeniu każdego zabiegu u pacjenta. 

Chroń przewody przed skażoną wodą.
Dzięki blokowi wody z certyfikatem DVGW unikniesz skażenia dopły-
wu wody. Stałe odkażanie za pomocą KaVo OXYGENAL 6 zapewnia 
ciągłą redukcję baterii i drobnoustrojów chorobotwórczych. Dzięki 
programowi intensywnej dezynfekcji chronisz pacjentów przed 
mikroorganizmami, które mogą licznie się namnażać – szczególnie 
w okresie przestojów w pracy podczas weekendu czy urlopu.

Łatwe utrzymanie higieny: regularne stosowanie KaVo OXYGENAL 6 ogranicza rozwój glonów i bakterii. Gładkie powierzchnie oraz zdejmowane osłony i tace  
na instrumenty ułatwiają czyszczenie.

Łatwe utrzymanie higieny: wszystkie 
powierzchnie są pozbawione szczelin, dzięki 
czemu łatwo je wyczyścić.

System filtrów: wystarczy otworzyć 
uchwyt higieniczny aby szybko 
i bezpiecznie wymienić filtr ssący. 

Niezawodna jakość wody chłodzącej 
i płuczącej zapewnia intensywne 
odkażanie także w przypadku  
dłuższych przestojów.

Nowoczesna higiena. Prosta. Bezpieczna.

Oszczędzaj czas dzięki żelowi KaVo 
DEKASEPTOL, który jest gotowy do 
użycia. Żel do bezpośredniego stosowa-
nia pokrywa od wewnątrz przewody 
i systemy odsysające oraz przywiera 
do punktów krytycznych, zamiast tylko 
przepłukiwać. 
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Jakość, która się opłaca.

Sprawdzona w ponad 
35 000 przypadków. 
Primus 1058 powstał z myślą o długotrwałej pracy. Doskonałej 
jakości części i podzespoły są idealnie dopasowane i wykonane 
z najwyższą precyzją. Od najmniejszej śrubki, po cały korpus urzą-
dzenia – wszystko jest przystosowane do maksymalnych obciążeń 
i długiej pracy.

CONEXIO 
 – wszystkie dane w zasięgu ręki.

Prosta droga do każdego celu.
Dzięki CONEXIO możesz wygodnie sterować  
komunikacją z pacjentem z pulpitu lekarza.  
Nowe zdjęcia trafią od razu do cyfro-
wej karty pacjenta. Primus  
1058 Life z CONEXIO daje wiele 
nowych możliwości. * 
* Program CONEXIO dostępny opcjonalnie.

KaVo ERGOcam One  
– mała wielka kamera. 
Dzięki obrazom z ERGOcam One łatwiej wyjaśnisz pacjentowi jego 
sytuację stomatologiczną. Kamera gwarantuje obraz z dużą głębią  
i doskonałym odwzorowaniem kolorów.

Pokaż to swoim pacjentom.
Nowe ekrany zapewniają doskonałą jakość obrazu o dużej rozdziel-
czości, świetnym kontraście i naturalnych kolorach. Ekran możesz 
obsługiwać wygodnie z pulpitu lekarza. Szyby ochronne, obudowa 
pozbawiona szczelin i możliwość regulacji ekranu jedną ręką  
ułatwiają utrzymanie higieny na najwyższym poziomie.

Nasze produkty przechodzą intensywne testy, by sprostać Twoim 
codziennym wymaganiom, uniknąć awarii, a także dodatkowych 
kosztów. Naszą ambicją jest nie zawieść zaufania, jakim zostaliśmy 
obdarzeni.

KaVo ERGOcam One – łatwe 
wykonywanie idealnych 
zdjęć.

KaVo	Screen	HD	–		
idealny	wybór	w pełnej	rozdzielczości	HD

•	 Płaski ekran HD True
•	 Proporcja obrazu: 16:9
•	 Przekątna ekranu: 22 cale
•	 Dwa cyfrowe wejścia 

(mikroskop i komputer)

KaVo	Screen	One	–		
wysokiej	jakości	monitor	HD

•	 Płaski ekran HD True
•	 Proporcja obrazu: 16:9
•	 Przekątna ekranu: 19 cali
•	 Dwa cyfrowe wejścia 

(mikroskop i komputer)

Sterowanie podstawowymi funkcjami na pulpicie 
le
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Automatyczne otwieranie akt pacjenta

Wyjęcie kamery, wykonanie zdjęcia
> automatyczne przyporządkowanie

Objaśnienie pacjentowi
> dostosowanie widoku

Dokumentowanie wyniku
> automatyczne przyporządkowanie
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Lampa zabiegowa MAIA LED

Lampa zabiegowa EDI

Precyzyjny skaling. 
Skalery ultradźwiękowe KaVo PiezoLED i PIEZOsoft, pracują precy-
zyjnie i szybko. To nowoczesne, bezpieczne i nieinwazyjne urządze-
nia w służbie Twoim pacjentom. 

KaVo INTRA LUX KL 703 LED: jeszcze mniejszy, lżejszy 
i optymalnie wyważony. Komfort podczas pracy.  
3 lata gwarancji.

KaVo INTRA LUX KL 701 LED: kompaktowa 
forma, niewielka masa. Bezobsługowy 
i niezawodny.

Większy komfort. Więcej możliwości.
Zwiększ swoją efektywność dzięki praktycznym akcesoriom. Bogate 
wyposażenie Primus 1058 Life oferuje rozwiązania, które ułatwiają 
pracę i są warte swojej ceny.

Lepsze światło to optymalne wyniki. 
Lampa zabiegowa KaVoLUX 540 LED gwarantuje nie tylko naturalne, 
białe światło o optymalnym natężeniu, ale też zachowanie najwyż-
szych standardów higieny. Funkcja bezdotykowej obsługi zapobiega 
zakażeniom krzyżowym. Zamknięta obudowa, gładkie powierzchnie 
i odłączane uchwyty ułatwiają czyszczenie i dezynfekcję. 

Maksymalna moc w Twoich rękach. 
Poczuj, na co stać te mikrosilniki. Zakres prędkości obrotowej od 100 
do 40 000 obr/min przy pojedynczym przełożeniu. Niewielka masa. 
Kompaktowa budowa. Dobre wyważenie. Moc, którą poczujesz.

Dodatkowe wyposażenie  
- większa wydajność  
pracy. 

Ponadczasowy design w Twoim ulubionym kolorze. 
Dopasuj kolorystykę Primusa 1058 Life do stylu panującego w Twoim gabinecie. Możesz dowolnie łączyć kolor tapicerki i elementów 
obudowy unitu, tworząc unikalną, własną wersję Primusa 1058 Life.

SMARTdrive, Twoja siła w przyszłości.
Nowy sterownik silnika SMARTdrive daje możliwość pracy z pełną 
mocą, gwarantując bezdrganiowy rozruch nawet przy niskich obro-
tach (100 obr/min). Sterowanie silnika SMARTdrive rozszerza zakres 
obrotów i tym samym zakres zastosowania kątnic.

Lampa zabiegowa 
KaVoLUX 540 LED

Skaler PiezoLED

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

Kolory lakierów metalicznych

silver metallic berry metallic chocolate brown 
metallic

blue silver metallicnight blue metallic smoky blue metallic

Kolory lakierów uniwersalnych

Kolory tapicerki

black 
nr 33

anthracite 
nr 46

night blue 
nr 39

mint 
nr 38

ocean blue 
nr 64

smoky blue 
nr 66

orange 
nr 59

berry 
nr 60

ruby red 
nr 63

chocolate brown 
nr 62

Silnik SMARTdrive 
Typowy silnik

Prędkość obr.[1000/min]

Charakterystyka silnika

M
om

en
t o

br
ot

ow
y 

(N
cm

)

0 2 4

4

2
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KaVo Primus™ 1058 Life

1 Nie dotyczy fotela pacjenta COMPACTchair
2 Tylko w przypadku fotela pacjenta COMPACTchair
3 Nie nadaje się w przypadku umieszczenia pod blatem stołu
4 Nie w połączeniu z multimediami
5 Tylko z blokiem wodnym DVGW i butlą wody destylowanej
6 Tylko razem z CONEXIOcom

l  Wyposażenie seryjne    m	Wyposażenie	opcjonalne				x	Pozycję	należy	wybrać				–	Brak	możliwości	dostawy

Opcje wyposażenia.
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TM S Cart
Fotel pacjenta 
Standard l l l
COMPACTchair m m m
Miękka tapicerka l l l
Miękka poduszka zagłówka m m m

Oparcie
- Progress m m m
- Comfort m m m 2

Zagłówek
2-przegubowy z pokrętłem l l l
2-przegubowy z przyciskiem m m m

Podłokietnik 
Prawy m m m
Lewy m m m

Pulpit lekarza
1. rękaw turbiny l l l
1. silnik KL 701 x x x
1. silnik KL 703 LED x x x
Strzykawka 3F x x x
Strzykawka MF x x x
2. rękaw turbiny m m m
2. silnik KL 701 m m m
2. silnik KL 703 LED m m m
COMFORTdrive m m m
SMARTdrive l l l
PiezoLED m m m
PIEZOsoft m m m
Wyświetlacz MEMOspeed m m m 3

Mała przeglądarka zdjęć RTG m m m 3

Panoramiczna przeglądarka zdjęć 
(na wsporniku lampy) m m m 4

Panoramiczna przeglądarka zdjęć RTG 
(przy stole) – – m 3

Uchwyt na tackę typu US x x x
Uchwyt na 1 standardową tacę x – x
Uchwyt na 2 standardowe tace m m –
Podgrzewanie wody do instrumentów m m m
ERGOcam One m m m 6

Przycisk funkcyjny dzwonka m m m

TM S Cart
Pulpit asysty
Ssak l l l
Ślinociąg l l l
Drugi ślinociąg m m m
Strzykawka 3F m m m
Strzykawka MF m m m
Lampa polimeryzacyjna Satelec Mini LED m m m
Uchwyt do tacki m m m
Pulpit obrotowy z regulacją wysokości l l l
Element pulpitu asysty obracany w prawo/lewo 
oraz z regulacją wysokości m m m 1

Prowadnica przewodów ssących m m m
Zawór selektywny m m m

Korpus urządzenia
Porcelanowa misa spluwaczki l l l
VACUstopp l l l
Stałe odkażanie l l l 5

Intensywna dezynfekcja m m m
HYDROclean l l l
Bojler wody m m m

System zasilający
Blok wodny DVGW x x x
Blok wodny kompaktowy x x x
Butla wody destylowanej x x x
Regulator podciśnienia m m m
Przyłącze dodatkowych instrumentów m m m

System utylizacji
Zewnętrzne odsysanie x x x
Separator amalgamatu DÜRR x x x
Automatyczny separator DÜRR x x x
Osadnik x x x

Inne
Fotelik KaVo PHYSIO Evo/Evo F m m m
Fotelik KaVo PHYSIO One m m m
Lampa zabiegowa KaVo LUX 540 LED m m m
Słupek lampy zabiegowej m m m
Servicebox	pacjenta m m m
Stół serwisowy 1568 – – m
Zestaw podstawowy DEKASEPTOL Gel l l l
Pakiet higieniczny m m m
KaVo Screen One m m m
KaVo Screen HD m m m

http://www.facebook.com/KaVoDeutschland
http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH

