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x Pozycję należy wybrać

– Opcja niedostępna

1. Nie dotyczy fotela pacjenta COMPACTchair

4. Nie w połączeniu z multimediami

2. Tylko w przypadku fotela pacjenta COMPACTchair

5. Tylko z blokiem wodnym DVGW lub butelką wody destylowanej

3. Nie nadaje się w przypadku umieszczenia pod blatem stołu

6. Tylko razem z blokiem wodnym DVGW
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Opcje wyposażenia

Kluczowe cechy

Kluczowe cechy

Pewność każdego dnia

Unit Primus 1058 Life został zaprojektowany
z myślą o funkcjonalnej niezawodności
i ekonomicznej wydajności - dziś i w przyszłości.
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.”

9
10

Zestawienie kluczowych cech:
Fotel pacjenta
1. Smuklejszy kształt w nowoczesnym kolorze Dental White
2. Udźwig do 185 kg

8

3. Zintegrowany ruch do pozycji Trendelenburga dla komfortu
Twoich pacjentów
6

4. Poszerzony zasięg ruchu fotela w górę i w dół
5. Wygodna tapicerka o ergonomicznym kształcie dla optymalnego
komfortu pacjenta. Miękka tapicerka RELAXline dostępna jako opcja

7

Pulpit lekarza i asysty
6. Nowoczesny kształt pulpitu lekarza
7. Łatwiejsza obsługa dzięki większej liczbie przycisków

5

bezpośredniego wyboru
8. Pulpit asysty z czytelnym panelem sterowania i wygodniejszą obsługą
2
Komunikacja z pacjentem
3

9. Kamera wewnątrzustna ERGOcam One oraz KaVo DIAGNOcam*

4

10. Nowe monitory wysokiej rozdzielczości o przekątnej 19” i 22”
11. Nowy system komunikacji z pacjentem CONEXIO łączy w sobie
funkcje programu do zarządzania bazą pacjentów, archiwum

1

zdjęć RTG, mikroskopowych i z kamery wewnątrzustnej
* Produkt niewidoczny na zdjęciu
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Pulpit lekarza

Pulpit lekarza

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

Funkcja MEMOspeed pozwala natychmiast przywrócić
zapisane ustawienia dla każdego z instrumentów.
Wersja z rękawami od góry
Większy zasięg i lepsze prowadnice rękawów.
Pomaga doskonale wyważonym końcówkom idealnie
dopasować się do twojej dłoni.

Wersja Cart
Mobilność i prosta obsługa. Ustaw wózek
obok fotela, gdy go potrzebujesz.

Łatwy w obsłudze pulpit lekarza:
wyrafinowana prostota

Prostota idealnie dopasowana do Twoich potrzeb
Skonfiguruj swój panel lekarza tak, aby idealnie spełniał Twoje oczekiwania. Możesz nie tylko dowolnie
skonfigurować pięć rękawów, ale też zmodyfikować swój wybór w późniejszym czasie. Zyskujesz elastyczność
na wypadek zmiany stylu lub charakteru pracy.

Bez względu na to, czy wykonujesz zabieg w pozycji siedzącej
czy stojącej, pulpit lekarza Primus 1058 Life wspomaga Cię swoją
przemyślaną ergonomią. Zapomnij o niewygodnej pozycji. Dzięki
zoptymalizowanemu dostępowi leczenie jest bardziej wydajne.
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Bez zakłóceń - prosto do celu
Więcej przycisków bezpośredniego wyboru funkcji oznacza oszczędność czasu.
Przejrzysty panel sterowania z wyświetlaczem ułatwia nawigację.
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Wygoda

Wygodny fotel
Czysty relaks

Komfort dla Ciebie, komfort dla pacjentów
Elastyczna tapicerka i dwuprzegubowy zagłówek pozwalają znaleźć właściwą

Pacjent, któremu jest wygodnie na fotelu dentystycznym
rzadziej się porusza, dzięki czemu możesz w pełni skoncentrować się na leczeniu. Nowa, miękka tapicerka RELAXline
o ergonomicznym kształcie została zaprojektowana, aby
pomóc osiągnąć ten cel.

pozycję, dopasowaną do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta, umożliwiając
efektywną pracę.

Oparcie Progress: prawidłowa pozy-

Po prostu komfort: ruchomy, dwuprze-

cja pracy i optymalny dostęp do pola

gubowy zagłówek można obsługiwać

zabiegowego.

jedną ręką.

Idealny do wszystkich potrzeb
Możesz skonfigurować swój unit KaVo Primus 1058 Life do własnych potrzeb i specyfiki
swojej praktyki. Wysokość fotela pacjenta można regulować w zakresie od 350 do 830 mm,
co zapewnia ergonomiczne warunki pracy zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej.

830 mm
350 mm

COMPACTchair
Ułatwia siadanie i wstawanie z fotela pacjentom

Miękka tapicerka RELAXline

o ograniczonej mobilności. COMPACTchair

Wyjątkowo wygodna pianka memory otoczona miękką ekoskórą w eleganckich kolorach,

ma siedzisko łamane na wysokości kolan. Możesz

wykończona ręcznymi przeszyciami zapewnia pacjentowi komfort nawet podczas długich

omówić z pacjentem plan leczenia w pozycji

zabiegów.

siedzącej, a zabieg przeprowadzić w pozycji leżącej.
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Wyposażenie

Fotel lekarza

Korzystaj z większej elastyczności

Tylko niezbędne ruchy rąk
Im mniej elementów dotykasz, tym bardziej higienicznie pracujesz. Kontrola pracy
końcówek i funkcji fotela za pomocą sterownika nożnego skutecznie pomaga
zapobiegać zakażeniom krzyżowym. Sterownik nożny w unicie Primus 1058 Life

Ergonomia i komfort w idealnej harmonii:
KaVo PHYSIO Evo
Przyjmowanie prawidłowej i wygodnej pozycji podczas każdego
zabiegu jest szczególnie ważne dla dentysty. Nic nie wpływa
na postawę przy pracy bardziej, niż fotel, na którym codziennie
zasiadasz. Dlatego właśnie KaVo PHSYSIO Evo i Evo F dopasowano
do wymagań i sposobów pracy lekarzy i asysty.

kontroluje się za pomocą ruchów poziomych, a nie pionowych jak w pedałach
samochodu. Na dłuższą metę jest to wygodniejsze rozwiązanie - pomaga rozluźnić
mięśnie nogi, dzięki czemu praca jest bardziej komfortowa.

Asysta ma wszystko pod kontrolą
Ciesz się płynną współpracą z asystą. Pulpit asysty możesz dowolnie ustawiać,
dzięki czemu osiągniesz optymalne wsparcie przy wszystkich typach zabiegów.
Na nowo odkryjesz wygodę korzystania z przycisków bezpośredniego wyboru.

Ergonomia ukryta w szczegółach
Dzięki odrębnym funkcjom ustawiania, siedzisko
i oparcie można dostosować do indywidualnych
potrzeb anatomicznych oraz stylu pracy. Oparcie
i siedzisko KaVo PHYSIO Evo mają ergonomiczny
kształt. Wybrzuszenie pośrodku siedziska oferuje
stabilne podparcie i zapobiega zsuwaniu się, nawet
przy szybkich, krótkich ruchach w bok.
Zaokrąglone podparcie ud zapewnia swobodę

Prosta zmiana stron

ruchów. Dzięki sprężynującemu oparciu mięśnie

Jeśli jesteś osobą leworęczną, lub pracujesz bez asysty docenisz możliwość

pleców - w szczególności w okolicy lędźwiowej -

ustawienia pulpitu asysty z prawej lub lewej strony. Dodatkowo, możliwość

mają stałe, aktywne wsparcie, co pozwala uniknąć

regulacji wysokości oraz wyjątkowo długie rękawy zapewniają niespotykaną

zbędnego obciążenia. Najwyższy komfort siedzenia

swobodę ruchu.

i niczym niezakłócone procedury stają się oczywistością przy każdym zabiegu.

Z lewej czy z prawej? Zawsze wygodnie!
Primus 1058 Life jest dostępny w opcji dla prawo-i leworęcznych. Z modelem

KaVo PHYSIO
Evo/Evo F

Primus 1058 Life osiągniesz szczyt elastyczności i bezpieczeństwa inwestycji.
Bez względu na wariant, jaki wybierzesz, możesz dopasować go do swoich potrzeb.

Wyjątkowy projekt
Fotelik lekarza KaVo PHYSIO Evo został nagrodzony znakiem jakości przez niemieckie stowarzyszenie “Kampanii dla zdrowszych pleców”. Nagrody przyznawała komisja składająca się
z niezależnych ekspertów w oparciu o surowe kryteria ergonomiczne i zdrowotne.
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recommended

Akcesoria

Akcesoria

Wyposażenie, które usprawni
codzienną pracę
Zacznij dobrze każdy dzień z naszymi doskonałymi akcesoriami.
Szeroki wybór wyposażenia dodatkowego do unitu Primus 1058 Life
to rozwiązania warte swojej ceny.

Najwyższa wydajność do Twoich usług
Przekonaj się, co potrafią nasze mikrosilniki. Prędkość obrotów wynosi
od 100 do 40 000 obr./min przy przełożeniu 1:1.

KaVo INTRA LUX KL 701 LED:
Kompaktowa forma, niska waga.
Wygodna obsługa i niezawodność.

Innowacyjny tryb COMPOsave eliminuje niebieskie
światło, spowalniając czas polimeryzacji kompozytu.

KaVo INTRA LUX KL 703 LED:
Jeszcze mniejsza i lżejsza konstrukcja przy idealnym
wyważeniu. Niezrównana moc. Doskonała ergonomia pracy.

Zobacz świat w nowym świetle
Zaufaj 5-punktowej lampie zabiegowej KaVo 540 LED. Gwarantuje
naturalne, doskonałej jakości białe światło przy zachowaniu
najwyższych standardów higieny. Lampę obsługuje się bezdotykowo,
nawet w trybie COMPOsave™. Ma szczelną obudowę, gładkie poLampa zabiegowa MAIA LED

wierzchnie i zdejmowane uchwyty.

Dwa skalery zapewnią wszechstronność
Twojego unitu
Z ultradźwiękowym skalerem PiezoLED zabiegi są krótsze i łatwiejsze. Sonotrody
tytanowe w kontrolowany sposób generują liniowe drgania, zapewniające efektywność zabiegów. Oświetlenie ledowe gwarantuje optymalną widoczność pola

Zdjęcia wewnątrzustne
na wyciągnięcie ręki

zabiegowego, dzięki czemu zęby i dziąsła pozostają nienaruszone. Urządzenia

Dzięki specjalnemu adapterowi można zamontować aparat RTG

Dzięki zróżnicowanym funkcjom skaler KaVo SONICflex jest wszechstronnym

KaVo FOCUS™ na maszcie lampy , aby wykonywać potrzebne zdjęcia

urządzeniem. Ponad 50 łatwo zmienialnych haków szybko uczyni go jednym

wewnątrzustne bezpośrednio przy unicie: precyzyjnie, szybko

z najchętniej używanych instrumentów w gabinecie. KaVo SONICflex znajdzie

i wygodnie.

zastosowanie w profilaktyce, endodoncji, periodontologii, zabiegach minimalnie

są lekkie i mają ergonomiczny kształt, więc praca nimi nie jest męcząca.

inwazyjnych, chirurgii, czy preparacji.
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Komunikacja z pacjentem

Komunikacja z pacjentem

CONEXIO
– łączy to, co do siebie pasuje
Wygodnie kontroluj komunikację z pacjentem i dodawaj
nowe zdęcia do jego karty bezpośrednio z poziomu pulpitu
lekarza. Primus 1058 Life w połączeniu z CONEXIO oferuje
Ci nowe możliwości.

KaVo DIAGNOcam – wyprzedź próchnicę
Zdjęcia wewnątrzustne, panoramiczne, czy 3D często uwidaczniają próchnicę
dopiero, gdy zaatakuje ona zębinę. KaVo DIAGNOcam to idealne uzupełnienie
tradycyjnych metod diagnostyki próchnicy. Pozwala znacznie łatwiej i wcześniej
wykryć zmiany na powierzchniach stycznych. Umożliwia zbadanie struktur
zębowych bez względu na kamień, czy zachodzenie zębów, bez czekania
na zdjęcie RTG, bezpośrednio przy unicie.

Przeniesienie danych pacjenta
z programu księgowego

Udostępnianie
zdjęć
Dodawanie
zdjęć przypisanych do
danego zęba

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.

Dokumentacja
wyników leczenia
Monitorowanie
sytuacji klinicznej

Pokaż to swoim pacjentom
Zdjęcia imponują wysoką rozdzielczością, kontrastem i jakością
odwzorowania kolorów.

Dokładne wyjaśnianie sytuacji
pacjentowi na monitorze KaVo

Filtrowanie
i wybieranie zdjęć

KaVo Screen One
• Płaski ekran HD True
• Proporcja obrazu: 16:9

Idealny ogląd sytuacji: monitorowanie sytuacji klinicznej
Podczas badania każde zdjęcie zostaje przypisane do konkretnego zęba. Dzięki temu możesz
określić status kliniczny w zakresie od " zdrowy" po "krytyczny". Tryb porównawczy umożliwia
prowadzenie kontroli na przestrzeni czasu, z wykorzystaniem starszych zdjęć, a nawet obrazów
pochodzących z innych źródeł.

• Przekątna ekranu: 19 cali
• Dwa wejścia cyfrowe (do mikroskopu i komputera)
KaVo Screen HD
• Płaski ekran HD True
• Proporcja obrazu: 16:9
• Przekątna ekranu: 22 cale

WYDAJNA

PŁYNNA

P R AC A

Wystarczy jedno kliknięcie na pulpicie lekarza, by przejść od leczenia

• Dwa wejścia cyfrowe (do mikroskopu i komputera)

do świata cyfrowych obrazów i z powrotem. CONEXIO usprawnia pracę
dentysty bez potrzeby korzystania z myszki, czy klawiatury.
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Higiena

Higiena

Stosowanie KaVo OXYGENAL 6 pozwala powstrzymać namnażanie alg i mikroorganizmów. Dzięki gładkim powierzchniom i odłączanym osłonom i tacom czyszczenie
jest proste. Higieniczne uchwyty zapewniają prostą i bezpieczną wymianę filtrów
rękawów ssących.

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

Nowoczesna higiena:
prosta i bezpieczna
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.
- 17 -

Ogranicz ryzyko stosując
program płukania zgodny
z normami Instytutu
Roberta Kocha (RKI)

Czyszcząca siła wody –
HYDROclean

Lepsza ochrona dzięki
zmniejszeniu efektu
zassania wtórnego

Wybierając unit KaVo ograniczasz

Aby uniknąć przestojów i kosztów

Zintegrowany w instrumentach zawór

ryzyko zakażeń i jednocześnie spełniasz

związanych z konserwacją, wystarczy

antyretrakcyjny zapobiega zasysaniu

aktualne wymagania norm RKI. Primus

ręcznie uruchomić HYDROclean –

do wnętrza unitu materiału biologicz-

1058 Life zapewnia standardowe,

automatyczny program czyszczenia

nego powstałego w trakcie zabiegu.

automatyczne płukanie instrumentów

separatora amalgamatu, systemu

Dzięki temu system zasilania wodnego

przed rozpoczęciem pracy i po zakoń-

ssącego i odprowadzającego zanie-

jest dobrze chroniony.

czeniu zabiegu u każdego pacjenta.

czyszczenia.

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

Opcje kolorystyczne

Kolory metallic

Night Blue

Smoky Blue

Blue Silver

Silver

Berry

Purple Red

Choc. Brown

metallic

metallic

metallic

metallic

metallic

metallic

metallic

Kolory standardowe
Prezentowane kolory mogą nie oddawać w pełni
rzeczywistych barw ze względu na specyfikę druku
(proszę zamówić próbnik kolorów KaVo).
Orange

Apple Green

Ocean Blue

Dental White

Kolory tapicerki

Black

Night Blue

Smoky Blue

Ocean Blue

Mint

Greenery

Emerald Green

Anthracite

Pearl Grey

Choc. Brown

Purple Red

Berry

Ruby Red

Orange

Miękka tapicerka RELAXline

Edycja Greenery

Jakość, która się opłaca
45 000 sprzedanych egzemplarzy, sprawdzonych na przestrzeni lat. Primus 1058 stworzono z myślą o długoletniej wydajności. Służą temu wysokiej jakości materiały i idealnie dopasowane części. Cały unit, od najmniejszej śrubki po elementy
konstrukcyjne, zaprojektowano tak, aby działał jak najdłużej, nawet przy maksymalnym obciążeniu. Aby zyskać pewność,
że nasze produkty sprawdzą się w codziennej pracy, poddajemy je wszechstronnym testom, dzięki czemu ograniczamy
do minimum ryzyko awarii, czy innych kosztownych komplikacji. Chcemy, abyś mógł na nas polegać teraz i w przyszłości.
Graphite
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Cashmere

Agave

Greenery
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