
KaVo ESTETICA™ E30
Pokochasz Go!

  TM S

Korpus urządzenia

Porcelanowa misa spluwaczki  

VACUstop2  

Stała redukcja bakterii3  

Butla do manualnej intensywnej redukcji bakterii    

Ruchoma misa spluwaczki    

Bojler wody     

System zasilający

Blok wodny kompakt  

Butla wody DVGW    

System utylizacji

System ssący Venturi  x  x

Odsysanie na mokro z odpływem  bezpośrednim x  x

Zewnętrzne odsysanie na mokro x  x

Inne

KaVo PHYSIO Evo    

KaVo PHYSIO One     

Opcja dla prawo- i leworęcznych    

Scentralizowana aktualizacja oprogramowania  

Lampa zabiegowa MAIA LED    

Lampa zabiegowa KaVoLUX™ 540 LED    

Maszt lampy zabiegowej    

Service box pacjenta    

Żel DEKASEPTOL    

Pakiet higieniczny   

Komunikacja z pacjentem

KaVo Screen One   

CONEXIO™    

Kamera wewnątrzustna KaVo ERGOcam™ One   

  TM S

Fotel pacjenta

Miękka tapicerka  

Ruch do pozycji Trendelenburga  

Oparcie

Oparcie Progress  

Zagłówek

Dwuprzegubowy z pokrętłem  

Podłokietnik

Lewy   

Prawy   

Pulpit lekarza

Podłączenie instrumentów   

Rękaw turbiny LUX  

Mikrosilnik INTRA LUX KL 701  

Mikrosilnik INTRA LUX KL 703 LED™  

Strzykawka 3-F One  

Strzykawka 3-F  

SMARTdrive™  

Zintegrowane sterowanie 

momentem obrotowym (endo)  

Skaler ultradźwiękowy PIEZOsoft  

Skaler ultradźwiękowy PiezoLED™   

Skaler SONICflex™   

Uchwyt do tacki US  

Uchwyt do pojedynczej tacki  

Uchwyt do 2 tacek  

Pulpit asysty

Ssak Venturi   

Ślinociąg Venturi   

Ssak1   

Ślinociąg1  

Strzykawka 3-F One   

Strzykawka 3-F   

Lampa polimeryzacyjna Poly One   

Lampa polimeryzacyjna Satelec MiniLED   

Uchwyt do tacki   

Obrotowy pulpit asysty   

1. W połączeniu z odsysaniem na mokro z odpływem  bezpośrednim i zewnętrznym odsysaniem na mokro 

2. W połączeniu z Venturi i zewnętrznym odsysaniem na mokro

3. W połączeniu z butlą wody DVGW

Opcje wyposażenia

  Wyposażenie standardowe       Wyposażenie opcjonalne      x  Pozycję należy wybrać

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39 | 88400 Biberach | Germany | www.kavo.com
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Kluczowe cechy Kluczowe cechy

Jeśli cenisz niemiecką jakość, 
pokochasz swój nowy unit 
KaVo ESTETICA E30!

Szukasz prostego w obsłudze unitu, który 

jednocześnie gwarantuje wysoką jakość, 

niezawodność i wydajność? Oto jest: 

KaVo ESTETICA E30 łączy w sobie wygodę 

i wydajność, jakich potrzebujesz w codziennej 

pracy. Inteligentne technologie i zintegrowane 

funkcje serwisowe gwarantują ekonomiczną 

pracę. To ucieleśnienie idei Dental Excellence 

w przystępnej cenie. Pokochasz go!

Zestawienie kluczowych cech:

Pulpit lekarza i asysty

1. Sprawdzone rozwiązania KaVo i prosta obsługa 

2. Możliwość indywidualnej konfiguracji

3. Dostosowanie dla prawo- i leworęcznych lekarzy (opcja)

Fotel pacjenta

4. Opływowy kształt fotela

5. Ergonomiczna, miękka tapicerka

6. Maksymalny udźwig do 180 kg

7. Zakres ruchu w pionie od 350 do 830 mm

Komunikacja z pacjentem

8. Łatwa w obsłudze kamera wewnątrzustna KaVo ERGOcam One*

9. Ekran o wysokiej rozdzielczości: KaVo Screen One 19”

10. System komunikacji z pacjentem CONEXIO łączy w sobie funkcje 

programu do zarządzania bazą pacjentów, archiwum zdjęć RTG 

i zdjęciami z kamery wewnątrzustnej

* Produkt niewidoczny na zdjęciu

Dzięki regulacji wysokości fotela w zakresie od 350 do 830 mm

możesz zawsze pracować wygodnie i ergonomicznie. 
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Pulpit lekarza Pulpit lekarza

Wersja z rękawami od dołu 
– więcej miejsca dla Ciebie.
Kompaktowy pulpit lekarza zapewnia swobodę ruchów 
oraz zdrową, naturalną postawę podczas przeprowadzania 
zabiegów.

Wersja z rękawami od góry 
– łatwy dostęp do końcówek.
Idealnie wyważone końcówki same układają się w dłoni.
Duży zasięg rękawów pozwala ustawić pulpit lekarza tam, 
gdzie jest Ci najwygodniej.

Będziesz podekscytowany 
swoją codzienną pracą

Zaufaj intuicji 

- pulpit lekarza Cię nie zawiedzie

Na pulpicie lekarza wszystko znajduje się, tam, gdzie 

intuicyjnie się tego spodziewasz. Obsługa jest jasna i prosta. 

Przyciski bezpośredniego wyboru funkcji i proste schematy 

kolorystyczne KaVo pozwolą sprawnie i wygodnie 

kontrolować pracę końcówek, ustawienie fotela i oświetle-

nie. Skonfiguruj swój pulpit lekarza tak, aby idealnie spełniał 

Twoje oczekiwania. Do wyboru masz pięć rękawów 

instrumentów i jedną tacę, którą można zamontować 

z lewej lub prawej strony unitu.

Konfiguracja pulpitu lekarza 

– najważniejsze korzyści:

• Wygodna kontrola funkcji dzięki przyciskom 

bezpośredniego wyboru i intuicyjnemu panelowi

• Wszystkie informacje widoczne natychmiast 

na wbudowanym wyświetlaczu

• Szybkie zabiegi i zrelaksowana sylwetka dzięki niewielkim 

odległościom od pola zabiegowego

Ze SMARTdrive  

wszystko jest prostsze

System kontroli SMARTdrive gwarantuje precyzyjną, efektywną 

i szybką pracę i najwyższy moment obrotowy oraz wolną od wibracji, 

płynną charakterystykę rozruchu, nawet przy niskich obrotach 

na poziomie 100 rpm.  Zwiększenie zakresu obrotów, ktory wynosi 

teraz od 100 do 40 000 obrotów na minutę, umożliwiło poszerzenie 

zakresu wskazań, dzięki czemu wszystkie prostnice i kątnice stały 

się bardziej uniwersalne.
Praca mikrosilnika SMARTdrive
Praca standardowego mikrosilnika

Prędkość [1,000/min.]
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Poczuj swobodę  
podczas wszystkich zabiegów.
Ergonomiczne rozwiązania do wszystkich procedur:  45 cm wysokości stolika lekarza  
zmniejsza ryzyko kolizji z lampą zabiegową i innymi przyrządami, a dobrze wyważone 
rękawy o zasięgu aż 90 cm oferują pełną swobodę ruchów.



Wszechstronność Wszechstronność
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KaVo ESTETICA E30 
w pełni dostosuje się do Twoich potrzeb

Bycie leworęcznym w świecie stworzonym dla praworęcznych nie 

jest łatwe. Dlatego właśnie zaprojektowaliśmy unit KaVo ESTETICA 

E30 z myślą o pracy z obu stron. Ustawienie można zmienić z opcji 

prawo- na leworęczną w mniej niż dwie minuty. KaVo ESTETICA E30 

to niezawodny partner w gabinecie, szpitalu, na uczelni - wszędzie, 

gdzie go zainstalujesz.

Zmiana stron w mniej niż 2 minuty

Idealny dla lekarzy praworęcznych... …i leworęcznych

- 6 -



Komfort Opcje

 - 9 -- 8 -

Idealna pozycja dla pacjenta

Wygodne i bezpieczne pozycjonowanie cięższych pacjentów na fotelu. 

Podczas zabiegu pacjent znajduje się w wygodnej pozycji leżącej. 

Korzyść dla Ciebie: pracujesz bardziej ergonomicznie i efektywnie.

Pacjenci Cię za to pokochają

Wolne ręce dzięki sterownikowi nożnemu KaVo

Sterowanie funkcjami fotela i końcówek stopą  pozwala na higieniczną 

pracę w polu zabiegowym. Możesz w pełni skoncentrować się na pracy, 

podczas gdy nogi znajdują się w swobodnej pozycji. 

Ergonomia i wygoda dzięki prostemu ruchowi prawo-lewo.

Opcjonalny ruch 
spluwaczki o ok. 225° 
dodatkowo podnosi 
komfort asysty i pacjenta.

Asysta ma wszystko pod kontrolą 

i w zasięgu ręki

Duży zakres ruchu pulpitu asysty unitu KaVO ESTETICA E30 

umożliwia wygodne sięganie do instrumentów i bezproblemową 

pracę. Dzięki kompaktowej budowie i 60-stopniowemu zasięgowi 

ruchu Twoja asysta ma zawsze optymalny dostęp do pacjenta 

i może pracować ergonomicznie.

Pulpit asysty 
- łatwy w obsłudze
dzięki przyciskom 
bezpośredniego wyboru

Dodaj koloru 

swojej praktyce 

Bogata paleta kolorów KaVo pozwala 

na wybór odcienia, który najlepiej 

pasuje do Twojego unikalnego stylu 

i świetnie komponuje się z elementami 

konstrukcyjnymi w kolorze dental white.

Miękka tapicerka jest ergonomiczna 
i wygodna.

Dwuprzegubowy zagłówek można łatwo 
i szybko ustawić jednym ruchem ręki.

Kolory tapicerki

Pearl Grey

Smoky 

Blue

Berry

Greenery

Black

Chocolate

Brown

Ocean 

Blue

Emerald 

 Green

Ruby Red

Anthracite

Night 

Blue

Mint 

Purple Red

Orange



Wystarczy jedno kliknięcie na pulpicie lekarza, by przejść od leczenia  

do świata cyfrowych obrazów i  z powrotem. CONEXIO usprawnia pracę 

dentysty bez potrzeby korzystania z myszki, czy klawiatury.

WYDAJNA
PŁYNNA
PR AC A

Komunikacja z pacjentem Komunikacja z pacjentem

 - 11 -- 10 -

CONEXIO* 
łączy to, co do siebie pasuje

Bez względu na to, co zamierzasz, CONEXIO Ci to umożliwi. 

Możesz kontrolować komunikację z pacjentem z poziomu pulpitu lekarza 

i dodawać nowe zdjęcia bezpośrednio do elektronicznej karty pacjenta. KaVo ERGOcam One – 

mała kamera, która dużo potrafi

Dzięki KaVo ERGOcam One zaprezentujesz pacjentom 

rzeczywistą sytuację kliniczną. Zapewnia wysoką 

głębię ostrości i wyjątkowe odwzorowanie kolorów.

Ostre, wyraźne obrazy

Zrób wrażenie na pacjentach prezentując im wyjątkowo 

wyraźne zdjęcia. Monitor oferuje obraz w jakości HD, 

wysoki kontrast i doskonałe odwzorowanie kolorów. 

Ochronne szklane panele, wąskie szczeliny i wygodne po-

zycjonowanie jedną ręką zaprojektowano w celu 

utrzymania najwyższych standardów higieny

KaVo Screen One 

– wysoka jakość w wersji HD 

• Płaski ekran HD True 

• Proporcja obrazu: 16:9 

• Przekątna ekranu: 19 cali

Zawsze na czasie

Dzięki zaawansowanym, nowoczesnym technologiom zastosowanym w unicie KaVo ESTETICA 

E30 stanowi on pewną i korzystną inwestycję. Możesz regularnie pobierać aktualizacje 

oprogramowania swojego unitu, aby zawsze w pełni korzystać z jego możliwości.

Karta pacjenta otwiera się automatycznie 
(poprzez VDDS z programu do zarządzania gabinetem)

Usunięcie kamery, 
wykonanie zdjęcia 
(automatycznie)

Wyjaśnianie sytuacji pacjentowi 
(dopasowany widok)

Wynik badania w dokumentacji 
(automatycznie)

* wyposażenie dostępne opcjonalnie



Higiena Higiena
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Dezynfekcja bez kompromisów dzięki  prostym w wymianie filtrom oraz elementom, które 
można zdjąć (np. silikonowa podkładka, podkładka pod instrumenty, czy misa spluwaczki).

Dla dobra środowiska 
- skuteczne czyszczenie i dezynfekcja za pomocą płynu DEKASEPTOL
Biodegradowalny żel do dezynfekcji DEKASEPTOL to skuteczny 
i pewny środek do codziennej pielęgnacji przewodów ssących.

Idealna czystość, pełna ochrona

Dokładne i pewnie czyszczenie unitu KaVo ESTETICA E30 

jest proste. Najważniejsze elementy, jak: misa spluwaczki,  

osłony rękawów, czy silikonowa podkładka, można odłączyć 

od unitu i zdezynfekować. Łatwa wymiana filtrów i proste 

w czyszczeniu powierzchnie gwarantują utrzymanie higieny

na najwyższym poziomie i znaczącą oszczędność czasu.

Wysokie standardy higieny podczas zabiegów chirurgicznych

Unit KaVo ESTETICA E30 spełnia surowe wymogi DVGW. Stosowanie  KaVo OXYGENAL 6 

pozwala powstrzymać namnażanie alg i mikroorganizmów. Dla jeszcze lepszej higieny warto 

stosować zintegrowany moduł intensywnej redukcji drobnoustrojów. Przy jednoczesnym 

zastosowaniu te dwie funkcje gwarantują stałą redukcję patogenów.

Idealna ochrona Twojej inwestycji przez cały czas

Wysoka jakość użytych materiałów, wszechstronność i skuteczne funkcje serwisowe 

zapewniają długą, niezawodną pracę Twojego unitu KaVo ESTETICA E30.

Niemiecka jakość, na którą możesz liczyć
Postaw na bezpieczeństwo i niemiecką jakość  
- wybierz KaVo ESTETICA E30

Bezpieczna higiena dzięki 
KaVo OXYGENAL 6 i dodatkowej funkcji 
intensywnej redukcji drobnoustrojów



Akcesoria
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Skuteczność 

i niezawodność

Komfort 

i innowacyjne technologie

Lampa zabiegowa

MAIA LED

• Naturalne kolory 

dzięki technologii LED

• Łatwe pozycjonowanie

• Natężenie światła do 35 000 luxów 

z płynną regulacją

* w porównaniu z KL701

Lampa polimeryzacyjna 

Satelec MiniLED

• Nowoczesna technologia LED 

o min. mocy 1 250 mW/cm 

• 3 różne tryby pracy: pełna moc, 

pulsacyjny  i narastający

Skaler SONICflex

• Wszechstronność zastosowań 

dzięki ponad 50 wymiennym 

hakom. Idealny do profilaktyki, 

endodoncji, periodontologii, 

minimalnie inwazyjnej stomatologii 

zachowawczej, chirurgii oraz 

preparacji przed leczeniem 

endodontycznym

Opcje dodatkowe

Lampa polimeryzacyjna Poly One

• Nowoczesna technologia LED 

o mocy 800 mW/cm

• Regulacja czasu świecenia

Skaler ultradźwiękowy PIEZOsoft

• Optymalne rezultaty zabiegów 

dzięki technologii ultradźwiękowej 

• Precyzyjne, skuteczne czyszczenie 

za pomocą wibracji linearnych 

• Dostępne 3 różne haki 

Mikrosilnik  

INTRA LUX KL 701

• 100-40,000 rpm

• Łatwy w obsłudze i konserwacji 

mikrosilnik bezszczotkowy

Strzykawko-dmuchawka 3F

• Kaniulę można zdejmować 

i sterylizować

Lampa zabiegowa 

KaVoLUX 540 LED

• Najwyższej jakości, naturalne 

światło dzięki unikalnemu 

systemowi  różnokolorowych 

diod LED o natężeniu do 40 000 

luxów

• Równomierne oświetlenie pola 

zabiegowego,  z możliwością 

regulacji barwy światła

• Innowacyjny tryb COMPOsave, 

który pozwala na dłuższy czas 

pracy z kompozytem

Mikrosilnik  

INTRA LUX KL 703

• Zakres obrotów 100-40,000 rpm

• 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 rozszerzenia zakresu 

wskazań o tryb endodontyczny

Strzykawka 3-F

• Możliwość zdjęcia i sterylizacji 

kaniuli i obudowy uchwytu

• Prosta w obsłudze 

Skaler ultradźwiękowy PiezoLED

• Funkcja Feedback pozwala

• kontrolować natężenie mocy 

• Technologia LED

•  4 różne tryby pracy do procedur 

endodontycznych

• Szeroki wybór haków

Akcesoria


