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Najważniejsze cechy KaVo
Dental Excellence od ponad 110 lat.

Dzięki wielu patentom i wzorom użytkowym firma KaVo nieustannie 

dotrzymuje złożonej obietnicy „Dental Excellence”. Wprowadzane 

przez nas innowacje pomogły nam ustanowić nowe standardy i nadal 

pracujemy nad tym, aby wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom. 

KaVo 1001 – pierwszy unit stomato-

logiczny produkowany na dużą skalę

KaVoLUX – oświetlenie 

zabiegowe o doskonałej 

jakości

KaVo Primus 1058 – zyskuje 

miano bestsellera jako wszech-

stronny unit średniego szczebla

KaVo ESTETICA E70/E80 Vision – zintegro-

wany ekran dotykowy i centrum higie-

niczne upraszczają codzienną pracę

KaVo 1021 – pierwszy unit 

stomatologiczny z rękawami 

„od dołu” - wersja T

Unit stomatologiczny KaVo 1010 – 

z wbudowanym automatycznym 

systemem chłodzenia instrumentów

Unit stomatologiczny KaVo 1025 – 

niezwykła ergonomia! 

Po raz pierwszy pacjenci mogą być 

poddawani zabiegom w pozycji 

leżącej

KaVo ESTETICA 1040 – 

wyznacza nowe 

standardy w zakresie 

estetyki i funkcjonal-

ności

KaVo Regie 1050 – 

zdobywca nagrody 

w kategorii DESIGN

KaVo ESTETICA E80 – dzięki podwiesza-

nemu fotelowi o wyjątkowo ergono-

micznej konstrukcji firma KaVo zdobyła 

nagrodę stowarzyszenia „Campaign for 

Healthier Backs” (AGR)

Design Edition |  

Zainspirowany Japonią – 

nowoczesne projekty 

powstałe z myślą o Twojej 

klinice stomatologicznej

KaVo 1012 – turbina jest 

wbudowana w pełni funkcjonalną 

jednostkę zabiegową

1936 1951 1957 1964 1967 1970 1980 1983 2002 2007 2020 2015 
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OD SPECJALISTÓW 
DLA SPECJALISTÓW
Unity stomatologiczne KaVo wykonane są z najlepszych 
materiałów w oparciu o Twoje potrzeby.

Wszystko zaczyna się od Twoich potrzeb. 

Praca nad nowym unitem stomatologicznym 

firmy KaVo zwykle zaczyna się w klinice stomato-

logicznej takiej, jak Twoja: podczas niezliczonych 

dyskusji na tle technicznym prowadzonych na 

całym świecie przenosimy Twoje potrzeby oraz 

sugestie na deskę kreślarską i na ich podstawie 

określamy charakterystykę działania nowych 

unitów stomatologicznych KaVo. Jeszcze 

większy komfort, intuicyjna obsługa, prostsze 

procesy higieniczne: Twoje pomysły stają się 

celem twórców naszych produktów.

Produkcja przyszłości. Biberach, Niemcy.

Aby mieć pewność, że nowe produkty KaVo spełniają najwyższe 

standardy, nasze innowacje są zawsze tworzone w oparciu 

o pracę zespołową: specjaliści z działu projektowania, 

konstrukcji, rozwoju, marketingu i sprzedaży współpracują 

ze sobą podczas całego procesu opracowywania produktu. 

Początkowe szkice są konwertowane na dane 3D; pierwsze 

modele styropianowe stają się końcowymi prototypami. 

Przetestowane w Biberach, sprawdzone w praktyce.

Ponieważ unity stomatologiczne firmy KaVo zostały zapro-

jektowane z myślą o trwałości, przed rozpoczęciem procesu 

produkcji są one poddawane wielu wymagającym testom. 

Czy próbny projekt spełnia wszystkie określone kryteria? 

Czy model funkcjonalny, który składa się głównie 

z części wydrukowanych metodą 3D, spełnia 

wymagania z zakresu ergonomii oraz obsługi 

i mieści się w ramach zatwierdzonego projektu? 

Kolejny krok – prototyp – musi spełnić pożądaną 

funkcjonalność: czy wymagania dotyczące 

statyki, bezpieczeństwa mechanicznego 

i zgodności elektromagnetycznej są spełnione 

oraz czy model pomyślnie przeszedł testy bezpie-

czeństwa z zakresu elektryki, obciążenia i wytrzy-

małości? Pierwsze narzędzia do produkcji seryjnej 

powstają dopiero wtedy, gdy wszystkie osoby 

biorące udział w procesie są zadowolone. Każdy 

element produkcyjny musi następnie pomyślnie 

przejść różne testy, zanim produkt zostanie 

poddany końcowym testom praktycznym. Gdy 

tylko zostaną rozwiązane wszelkie wątpliwości 

dotyczące jakości i funkcji centrum zabiegowego, 

testy przedprodukcyjne zakończą się i produkt 

może zostać wprowadzony na rynek.

poszczególnych elementów.

Do złożenia unitu stomatolo-

gicznego potrzeba ponad

3300

metalu składa się na przeciętną 

jednostkę E80 Vision.

218 kg



– 8 –

KaVo

– 9 –

KaVo

WYPRODUKOWANO 
W BIBERACH
 
Ręczna robota od początku do końca!
To wskazuje na jakość firmy KaVo.

Podczas, gdy siedziby innych producentów także 

mogą znajdować się w Niemczech, produkcja 

ich wyrobów została już dawno zlecona firmom 

zewnętrznym. Tymczasem firma KaVo pozostaje 

wierna obietnicy jakości, jaką zapewnia etykieta 

„wyprodukowano w Niemczech”. Wszystkie 

unity stomatologiczne firmy KaVo są projek-

towane i montowane w Biberach. Produkcja 

KaVo ESTETICA E70/E80 Vision zajmuje około 

50 godzin, a niektóre etapy są nadal wykonywane 

ręcznie. W naszej lakierni nie wykorzystu-

jemy robotów, a testy funkcjonalne każdego 

urządzenia wykonywane są w 100% ręcznie.

Precyzja tkwi w szczegółach.

Aby rzeczywiście utrzymać wysokie standardy 

w całym łańcuchu, sami produkujemy nawet 

poduszki.

Jakość się opłaca.

Gwarancją precyzji wykończenia jest poddawanie 

każdej jednostki bez wyjątku kompleksowej 

kontroli przed wysyłką. Zapobiega to kosztownym 

przestojom i zapewnia długotrwałe, prawidłowe 

działanie unitu stomatologicznego. – tyle razy wyprodukowano 

i sprzedano Primusa 1058.

Ponad

50 000

pracowników na całym świecie dba 

o to, aby zapewnić wysoką jakość 

produktów, najlepszą obsługę 

i maksymalne zadowolenie klienta. 

P
O

N
A

D

3000
rodzajów poduszek 

jest produkowanych 

w Biberach.

326
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UNITY 
STOMATOLOGICZNE

TWOJE POTRZEBY SĄ 
DLA NAS INSPIRACJĄ
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ESTETICA™ 

E70 Vision 

KaVo 

ESTETICA™ 

E50 Life 

KaVo 

ESTETICA™ 

E80 Vision 

KaVo 

Primus™ 

1058 Life 

KaVo 

ESTETICA™ 

E30

Portfolio KaVo

Filmy instruktażowe dla dentystów i personelu 

dotyczące unitów stomatologicznych KaVo

https://www.kavo.com/pl-pl/do-pobrania
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• Koncepcja zawieszonego fotela o ergonomicznej konstrukcji 

i nośności do 180 kg, który można obniżyć do 350 mm lub podnieść 

do 900 mm, wyposażonego w wąskie oparcie zapewniające 

niezbędną przestrzeń na nogi

• Wielokrotnie nagradzany wyświetlacz dotykowy z przemyślanym 

systemem obsługi zapewniającym bezpośredni dostęp do wszystkich 

kluczowych funkcji

• Wygodne przechowywanie parametrów (funkcja MEMOdent) 

z możliwością wyśrodkowania regulatora nożnego

• Dostępny bezprzewodowy sterownik nożny wysokiej jakości

• Centrum higieniczne ze zintegrowanymi wyjmowanymi adapterami 

do narzędzi i rurkami ssącymi, pozwala zaoszczędzić czas i automaty-

zuje procesy czyszczenia oraz dezynfekcji

• Opcjonalna, zintegrowana funkcja endodontyczna i chirurgiczna

• Wyposażony w silnik podnośnik fotela zapewnia niezrównaną 

wygodę pacjenta

• Wyposażony w silnik regulator ustawienia poziomego ułatwia pracę

• Sześć uchwytów na narzędzia

• Wyposażona w silnik spluwaczka obrotowa

• Wersja ze stołem lub wózkiem

Wszystko zaczęło się od pomysłu, 

a właściwie wizji. Mając na uwadze Twoje 

sugestie, udało nam się wdrożyć dokładnie 

to, czego potrzebujesz: łatwiejszą obsługę, 

płynny przepływ pracy, nowoczesny 

sposób komunikacji z pacjentem, dostęp 

do danych pacjenta i zautomatyzowane 

praktyki z zakresu higieny. Poprosiliście nas 

o zachowanie tych funkcji, które sprawdziły 

się wcześniej. Teraz jest to Twoja wizja: 

koncepcja ułatwiająca codzienną pracę.

KaVo ESTETICA 
E80 Vision
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Łatwa obsługa dotykiem. Czuły wyświetlacz 

dotykowy powala sterować urządzeniem KaVo 

ESTETICA E70/E80 Vision w bardziej intuicyjny 

sposób niż kiedykolwiek wcześniej! Dotykowy 

wyświetlacz o intuicyjnej obsłudze pozwala 

szybko i łatwo uzyskać dostęp do wszystkich 

ważnych funkcji i informacji: przed zabiegiem, 

w jego trakcie i po zabiegu. Projekt interfejsu 

użytkownika opracowano w taki sposób, aby 

uzupełniał przebieg zabiegu stomatologicznego. 

Jego struktura jest łatwa do zrozumienia oraz 

logiczna, co gwarantuje prostą obsługę przez 

cały czas.

Kieruj się swoją intuicją.
Prosty. Łatwy do zrozumienia. Higieniczny. 

Wyświetlacz dentystyczny z innowacyjnym 

interfejsem użytkownika i szklaną powierzchnią 

wysokiej jakości.

Interfejs użytkownika zdobył nagrody German Design Award, 

Red Dot Award i Good Design Award.

Dowiedz się więcej na temat intuicyjnego interfejsu użytkownika:

http://static.kavo.com/kavo-vision-click-en
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W tym przypadku również najinteligent-

niejsza technologia, zindywidualizo-

wane funkcje i najwydajniejsze procesy 

zabiegowe są połączone w wygodnym 

unicie stomatologicznym.

• Koncepcja zawieszonego fotela o ergonomicznej konstrukcji 

i nośności do 180 kg, który można obniżyć do 350 mm lub 

podnieść do 900 mm, wyposażonego w wąskie oparcie zapew-

niające niezbędną przestrzeń na nogi

• Wielokrotnie nagradzany wyświetlacz dotykowy z dobrze prze-

myślaną koncepcją obsługi zapewniającą bezpośredni dostęp 

do wszystkich kluczowych funkcji

•  Wygodne przechowywanie parametrów (funkcja MEMOdent) 

z możliwością wyśrodkowania regulatora nożnego

• Dostępny bezprzewodowy sterownik nożny wysokiej jakości.

•  Centrum higieniczne ze zintegrowanymi wyjmowanymi 

adapterami do narzędzi i rurkami ssącymi, pozwala zaoszczędzić 

czas i automatyzuje procesy czyszczenia oraz dezynfekcji

•  Opcjonalnie funkcja endodontyczna i chirurgiczna

•  Pięć lub (opcjonalnie) sześć zintegrowanych tac na narzędzia

• Opcjonalnie dostępna jest również wyposażona w silnik 

spluwaczka obrotowa

•  Wersja ze stołem, ruchomym ramieniem lub wózkiem

KaVo ESTETICA 
E70 Vision
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• Nowoczesny fotel pacjenta zapewniający doskonałą ergonomię 

i najwyższy poziom wygody podczas leczenia

• Smukła konstrukcja fotela, nośność do 185 kg, zintegrowany 

mechanizm Trendelenburga 

• Nieograniczona regulacja wysokości fotela pacjenta  

(najniższa pozycja: 350 mm, najwyższa pozycja: 830 mm)

• COMPACTchair (opcjonalnie) ułatwia siadanie i wstawanie osobom 

starszym oraz pacjentom o ograniczonej ruchomości

• Konsola stomatologiczna ze zintegrowanym wyświetlaczem i przyci-

skami wyboru

• Pięć lub (opcjonalnie) sześć zintegrowanych uchwytów na narzędzia

• Wygodne przechowywanie parametrów (funkcja MEMOdent) z możli-

wością wyśrodkowania regulatora nożnego

• Dostępny bezprzewodowy sterownik nożny wysokiej jakości.

• Opcjonalna funkcja endodontyczna

• Wersja ze stołem lub ruchomym ramieniem

• Jednostka dostępna w wersji dla prawo- lub leworęcznych

Twój styl życia jest sygnowany Twoim 

podpisem; przenieś go do swojej praktyki. 

Skoncentruj się na obszarach, które są dla 

Ciebie ważne i skorzystaj z wysokiej jakości 

unitu stomatologicznego, który optymalnie 

wspiera Twoją pracę. KaVo ESTETICA E50 Life: 

Łatwa obsługa. Łatwa aktualizacja. Po prostu 

niezawodne.

KaVo ESTETICA 
E50 Life
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• Nowoczesny fotel pacjenta zapewniający doskonałą ergonomię 

i najwyższy poziom wygody podczas leczenia

• Smukła konstrukcja fotela, nośność do 185 kg, zintegrowany 

mechanizm Trendelenburga

• Nieograniczona regulacja wysokości fotela pacjenta  

(najniższa pozycja: 350 mm, najwyższa pozycja: 830 mm)

• COMPACTchair (opcjonalnie) ułatwia siadanie i wstawanie osobom 

starszym oraz pacjentom o ograniczonej ruchomości

• Konsola stomatologiczna ze zintegrowanym wyświetlaczem 

i przyciskami wyboru

• Pięć zintegrowanych uchwytów na narzędzia

• Wersja ze stołem, ruchomym ramieniem lub wózkiem

• Jednostka dostępna w wersji dla prawo- lub leworęcznych

Niezawodność każdego dnia.

Podczas projektowania modelu Primus 

1058 Life dużą wagę przywiązywano 

do stabilności i niezawodnego działania. 

Docenisz wartość swojej inwestycji – dziś 

i w przyszłości. Skorzystaj z optymalnego 

stosunku ceny do wydajności i dołącz do 

grona tysięcy stomatologów na całym 

świecie, którzy wypowiadają się o modelu 

Primus 1058 w taki sposób: „Działa 

nieustannie i przez cały czas”.

KaVo Primus 
1058 Life
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KaVo ESTETICA
E30

• Sprawdzona technologia KaVo i prosta koncepcja obsługi

• Opływowa konstrukcja fotela

• Ergonomiczna, miękka tapicerka

• Maks. waga pacjenta do 180 kg

• Najniższa pozycja na poziomie 350 mm, najwyższa na poziomie 830 mm 

• Indywidualna możliwość konfiguracji w zależności od potrzeb

• Jednostka zabiegowa dla osób lewo- i praworęcznych (opcjonalnie)

• KaVo ERGOcam One*, łatwa w obsłudze kamera wewnątrzustna

• Ekran o wysokiej rozdzielczości: KaVo Screen One 19”

• CONEXIO łączy oprogramowanie do zarządzania pacjentami, archiwum 

zdjęć RTG 2D i obrazów wewnątrzustnych na żywo w unikalnej filozofii 

działania

Szukasz łatwego w obsłudze fotela stoma-

tologicznego, który zapewnia jakość, 

niezawodność i wydajność? Oto on: KaVo 

ESTETICA E30 łączy w sobie wygodę 

i wydajność podczas codziennej pracy. 

Inteligentna technologia i zintegrowane 

funkcje serwisowe zapewniają ekono-

miczną eksploatację. Nazywamy to esencją 

Dental Excellence w przystępnej cenie na 

poziomie podstawowym. Od razu pomyślisz: 

uwielbiam go!

* Produktu nie pokazano na zdjęciu
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W PRAKTYCE 
STOMATOLOGICZNEJ

PRAKTYKI  
STOMATOLOGICZNE  

KaVo 
W NAJLEPSZYM 

WYDANIU
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Praktykę stomatologiczną Schaefer w Saarbrücken 

prowadzi już drugie pokolenie lekarzy, którzy chcą 

zapewnić pacjentom zdrowy i piękny uśmiech. 

Po kilku latach udanej działalności w orygi-

nalnej praktyce, Malte Schaefer przeprojektował 

przestrzeń w 2017 roku w oparciu o własne 

pomysły: miała być ona nowoczesna, przej-

rzysta i wysokiej jakości. Dobrym pomysłem był 

identyczny układ każdego gabinetu z jednolitą 

koncepcją oświetlenia, która zapewnia optymalne 

warunki do pracy dzięki szafkom i powierzchniom 

roboczym wykonanym z materiału wykończe-

niowego składającego się z żywicy akrylowej 

i minerałów naturalnych: bardzo trwałego, 

produkowanego w sposób zrównoważony 

materiału mineralnego, który jest zarówno 

bardzo higieniczny, jak i nie wymaga nadmiernej 

konserwacji. 

Połączenie nieskazitelności i natury 

z akcentem osobistym.

Nowy gabinet w całości pomalowany na biało, 

przywodzi na myśl wartości takie jak czystość, 

nieskazitelność i prawda, ale także zachwyca 

pacjentów dobrą atmosferą. „Podczas planowania 

szczególnie ważne były dla mnie higiena i profe-

sjonalizm, podobnie jak moje osobiste upodobania 

projektowe. Zaplanowałem przestrzeń w taki 

sposób, żebym sam czuł się w niej komfortowo” 

– mówi Malte Schaefer. Duża grafika przesta-

wiająca mech na korytarzu prowadzącym do 

gabinetów zabiegowych podkreśla tę koncepcję. 

Zapewnia uderzający kontrast z gładkimi, białymi 

powierzchniami i chłodnymi szarościami. „Obraz 

to dzieło sztuki, wygląda jak mały las, w którym 

ciągle odkrywasz nowe szczegóły i perspektywy”.

Gładkie powierzchnie, beton 

i szkło tworzą profesjonalną 

wyrazistość. Jednolity styl 

projektowania z zaokrąglo-

nymi elementami stwarza 

poczucie komfortu.

Urządzenie KaVo ESTETICA E80 Vision zostało pierwotnie stworzone w magazynie. Jako kluczowe czynniki zidenty-

fikowano optykę, funkcjonalność i jakość. Teraz stało się centralnym punktem, imponując zarówno personelowi, jak 

i pacjentom – między innymi – swoim cichym działaniem i szybkością oraz swobodą ruchu zapewnianą lekarzowi.
NOWOCZESNA 
MEDYCYNA 
W PROSTYCH 
WNĘTRZACH 

LEKARZ: 

Malte Schaefer

www.zahnarztpraxisschaefer.de

ZAKRES USŁUG: 

implantologia (implantologia sterowana), 

stomatologia laserowa, stomatologia 

estetyczna, pacjenci ze stanami lękowymi, 

rekonstrukcja z pomiarem czynnościowym

PRAKTYKA: 

4 asystentów dentystycznych | 

5 gabinetów zabiegowych | 

Powstała w 1986 roku, przebudowana 

w 2017 roku
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Ta praktyka imponuje pacjentom swoją prostotą. Wiele gładkich, białych 

powierzchni łączy się z chłodną konstrukcją betonu – jednak ogólne wrażenie 

nie jest wcale zimne. Ciepła dodają zaokrąglone kształty oraz połączenie 

z naturą w postaci obrazu mchu i oczywiście, co najważniejsze, zespół.

DAJ SIĘ ZAINSPIROWAĆ*:

NIESKAZITELNA 
CZYSTOŚĆ

* Przedstawiony tutaj kolaż nie jest częścią projektu wystroju wnętrza pokazanego na portrecie praktyki. 

 Stanowi tylko inspirację. Większość mebli do gabinetu została wykonana na miarę.

 Meble pokazane na tej stronie można znaleźć pod adresem www.maisonsdumonde.com.

TWIGGY – mały stolik z trzema 

szufladami z drewna topolowego 

o błyszczącym, białym wykończeniu

SPHERE – lampa stojąca 

wykonana z chromowanego 

metalu i tworzywa sztucznego

FIBULE – nowoczesny biały fotel

POCZUJ SIĘ
DOBRZE
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PRAKTYKA: 

Zahnzentrum Nord | Lukas zum Broock (jedyny właściciel, 

dyrektor zarządzający i dyrektor stomatologiczny MVZ 

Zahnzentrum Nord GmbH) z zespołem pięciu stomato-

logów na etacie | www.zahnzentrum-nord.de

ZAKRES USŁUG: 

Pełna gama zabiegów z zakresu nowoczesnej stoma-

tologii (estetyka, ortodoncja, stomatologia cyfrowa, 

chirurgia stomatologiczna, implantologia) wraz 

z cyfrowym laboratorium technologii CAD/CAM.

PRAKTYKA: 

650 m2 | 52 asystentów stomatologicznych |  

8 gabinetów zabiegowych | Istnieje od 2018 roku

Bezbolesne, delikatne, piękne!

Takie jest oficjalne zapewnienie Zahnzentrum Nord.  

W dwupiętrowym budynku znajduje się komplek-

sowa, najnowocześniejsza klinika stomatolo-

giczna: oddzielny oddział zajmuje się „stomatologią 

operacyjną i profilaktyką”, dostępne są dwa 

specjalne gabinety przeznaczone do zabiegów 

chirurgicznych, a dostępne na miejscu, w pełni 

zcyfryzowane laboratorium opracowuje plany 

protez i produkuje je z najwyższą precyzją.

KOMPLEKSOWA 
ESTETYKA

Jednak gabinety nie są zimne i nieprzyjemne. 

Ciepłe odcienie, wysokiej jakości materiały, 

ukierunkowane oświetlenie i przytulne tkaniny 

w poczekalni tworzą estetyczny wygląd, który 

daje poczucie intymności i zaufania. 

Przytulne detale, takie jak przedmioty kolekcjo-

nerskie Tintina i komiksy na sufitach, pomagają 

pacjentom zatopić się w pozytywnych myślach. 

w toalecie wiszą zdjęcia z Gwiezdnych Wojen, 

a motywacyjne wypowiedzi i cytaty Stephena 

Hawkinga oraz Elona Muska towarzyszą Ci na 

klatce schodowej w drodze na pierwsze piętro. 

Miłośnicy technologii mają okazję obserwować 

proces cyfrowego frezowania oraz budowy 

swoich zębów przez sięgające od podłogi aż do 

sufitu okno laboratorium technologii denty-

stycznych 4D. 

Struktura i profesjonalizm, jak również ekskluzywne 

wykończenie, były głównymi kryteriami podczas 

planowania wyglądu praktyki: wejście, poczekalnia 

i obszary zabiegowe są wyraźnie oddzielone barierą 

świetlną i różnymi rodzajami podłóg. Krótkie 

odległości do przejścia, centralizacja narzędzi 

i materiałów, oznaczone kolorami opakowania prze-

znaczone do odpowiednich wskazań oraz dostęp 

do fotela zabiegowego ułatwiają płynny przebieg 

pracy w atmosferze relaksu.

Mieszkańcy wysp i zagraniczni pacjenci mogą czuć się w pełni 

swobodnie przez cały okres leczenia w naszym luksusowym 

apartamencie należących do praktyki. Kuchnia, w pełni przeszklona 

łazienka i duży taras spełniają najwyższe standardy.

Lukas zum Broock
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Pobudzanie emocji i wyobraźni – to właśnie zapewnia 

połączenie drewna, aksamitu oraz ozdobnych elementów 

z metalu i szkła. Dzięki precyzyjnie dopracowanej palecie 

kolorów udało się stworzyć klimat przytulnego salonu.

DAJ SIĘ ZAINSPIROWAĆ*:

PRZYTULNA 
ELEGANCJA

*  Przedstawiony tutaj kolaż nie jest częścią projektu wystroju wnętrza pokazanego na portrecie 

praktyki. Stanowi tylko inspirację. Większość mebli z praktyki została wykonana na miarę. 

Meble pokazane na tej stronie można znaleźć pod adresem www.maisonsdumonde.com.

WILLIS BUSINESS – fotel do zastosowań komercyjnych 

z wysokim oparciem i aksamitnym pokrowcem w kolorze 

błękitu benzyny

MOKA – okrągły stolik do kawy ze złotego i brązowego metalu

BURTON – lampa wisząca 

wykonana ze złotego metalu 

i szkła D34

EDISON – mały stolik w stylu 

industrialnym z czarnego metalu

Aksamitne poduszki 

VENEZIA – 45x45

SAVORA – 30x50

SASCHA – dwumiejscowa ławka 

tapicerowana, obicie z aksamitu 

w kolorze musztardowo-żółtym
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Rodzina – nie tylko Thorsten Kehr wraz z żoną i siostrą prowadzącymi z nim gabinet, ale 

także pacjenci, dorośli i mniejsi, oraz ich rodziny i przyjaciele tworzą rodzinę Kieferów. 

Ta myśl przewodnia jest głównym motywem widocznym we wszystkich obszarach 

gabinetu ortodontycznego KIEFER FAMILY w Berlinie. Centralnym punktem praktyki jest 

żółty budynek – symbol bezpieczeństwa, solidarności i życia. Dom tworzy tożsamość, 

nadaje struktury, prowadzi pacjentów i przekształca korytarz w małą przestrzeń pełną 

przygód. Okna i drzwi nie tylko łączą sąsiednie obszary, ale także zapewniają pożądaną 

otwartość przestrzeni i przejrzystość.

LEKARZ: 

dr Lisa Koch, dr Kadidja Kehr, dr Thorsten Kehr

www.familiekiefer.de

ZAKRES USŁUG: 

ortodoncja, dysfunkcja stawu skroniowo-

żuchwowego, leczenie chrapania

PRAKTYKA: 

7 asystentów stomatologicznych |

5 foteli zabiegowych w 3 gabinetach |

praktyka w istniejącej formie od 2016 roku

PROJEKT WNĘTRZ: 

Christiane Hornemann, Berlin

Aby to właśnie dom był centralnym punktem, 

sąsiednie pokoje są celowo subtelne 

i przeważnie białe.  Akcenty, takie jak zdjęcia 

licznych członków rodziny, zdobią wybrane 

ściany; szmaragdowa zieleń dodaje świeżości 

gabinetom profilaktyki i toaletom dla 

pacjentów, a gabinety zabiegowe utrzymane 

są w kojącym odcieniu błękitu.

Wyjątkowy jest jednak duży stół w poczekalni: 

centrum każdego życia rodzinnego. Tutaj 

można przeglądać magazyny, odrabiać zadania 

domowe lub grać w gry. Aby to ułatwić, gry 

planszowe są wydrukowane bezpośrednio na 

stole, dzięki czemu można zatopić się w grze 

POCZUJ SIĘ JAK 
W DOMU Z RODZINĄ 
KIEFERÓW

Kolor jest tutaj głównym 

elementem projektu. Zapewnia 

orientację, nadaje strukturę 

pomieszczeniom i wyróżnia je 

w zależności od przeznaczenia. 

Celowo zaplanowano również 

efekt kolorystyczny. Kolor 

niebieski ma działanie uspoka-

jające i dlatego jest stosowany 

w gabinetach zabiegowych. 

Żółty emanuje ciepłem, jest 

wesoły i zachęcający – żółty 

budynek już z okna wita 

pacjentów promieniem słońca, 

gdy wchodzą do środka.

lub nieformalnej rozmowie. Podsumowując, jest 

to miejsce, które wita wszystkich gości i zachęca 

do tego, aby poczuć się jak w domu. 

Oprócz kryteriów projektowych i kolory-

stycznych to jakość, zrównoważony rozwój, 

znakomita technologia i ergonomia stanowiły 

fundamenty decyzji dotyczącej projektu 

centrum zabiegowego KaVo.
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DAJ SIĘ ZAINSPIROWAĆ*: 

ZABAWA KOLOREM

Kontrast dopełniających się barw z wyraźnym stylem 

projektowania mebli i zabawnymi elementami, takimi 

jak zdjęcia, tworzy zachęcającą mieszankę komfortu 

i profesjonalnego środowiska w praktyce.

ALDEN – mały stolik 

o dwóch powierzchniach

ICE – krzesło w stylu skandynawskim 

w kolorze wrzosowo-szarym

* Przedstawiony tutaj kolaż nie jest częścią projektu wystroju wnętrza pokazanego na portrecie 

praktyki. Stanowi tylko inspirację. Większość mebli z praktyki została wykonana na miarę. 

Meble pokazane na tej stronie można znaleźć pod adresem www.maisonsdumonde.com.

ZOEY – okrągłe metalowe 

lustro w odcieniu złota D110
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Higiena odgrywa ważną rolę 

w firmie KaVo od lat 20. XX 

wieku. W tamtych czasach 

opracowano pierwsze 

prostnice nadające się do 

sterylizacji, co zapewniło 

stomatologom i pacjentom 

wyższy poziom ochrony 

przed infekcją na wczesnym 

etapie.

Higiena zawsze była przedmiotem zainteresowania w praktyce stoma-

tologicznej. W firmie KaVo zdajemy sobie sprawę z odpowiedzial-

ności, jaka na nas spoczywa, i dlatego od dziesięcioleci opracowujemy 

rozwiązania, które sprawiają, że praca w praktyce stomatologicznej jest 

bezpieczniejsza i łatwiejsza dla wszystkich osób zainteresowanych.

Gdy praktyczna inteligencja przekłada 
się na bezpieczną higienę.

Wiemy, jak ważna w Twojej praktyce jest oszczędność 

czasu i kosztów. Dlatego na wszystkich etapach naszych 

procesów rozwoju zapewniamy, że higiena może zostać 

wdrożona w Twojej praktyce nie tylko w bezpieczny, ale 

także prosty i skuteczny sposób od początku do końca.

HIGIENA

NIESKAZITELNY 
ZACHWYT

Zachowanie higieny jest łatwiejsze dzięki filmom KaVo dotyczącym 

higienicznego przygotowania jednostek zabiegowych

https://www.kavo.com/pl-pl/higiena
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Bezpieczna i gotowa do użycia 
dzięki inteligentnym funkcjom 
z zakresu higieny.

Bezpieczeństwo Twoje i Twoich pacjentów to nasz najwyższy 

priorytet. Dlatego takie funkcje jak płukanie narzędzi zgodne z RKI 

sprawiają, że efektywne czyszczenie naszych jednostek zabiegowych 

to czysta przyjemność. Ponadto zautomatyzowane procesy pozwalają 

oszczędzić cenny czas i gwarantują funkcjonalną niezawodność 

Twojego centrum zabiegowego.

Zintegrowana,  

ciągła dezynfekcja

Zintegrowane narzędzie do ciągłej 

dezynfekcji OXYGENAL 6 zapobiega 

rozprzestrzenianiu się mikroor-

ganizmów po całym systemie 

zabiegowym. Program HYDROclean 

zapewnia również w pełni zauto-

matyzowane czyszczenie układu 

ssącego i odpływowego. Także 

jednostki zabiegowe KaVo ESTETICA 

E70/E80 Vision i KaVo ESTETICA 

E50 Life w połączeniu z DEKAmat są 

dezynfekowane za pomocą auto-

matycznego procesu dozowania 

żelu DEKASEPTOL.

Dodatkowa dawka higieny

Butelki ze środkiem dezynfe-

kującym i odkażającym można 

umieścić bezpośrednio w korpusie 

urządzenia KaVo ESTETICA E70/E80 

Vision i KaVo ESTETICA E50 Life za 

pośrednictwem zestawu DEKAmat. 

Automatyczne dozowanie żeli 

OXYGENAL 6 i DEKASEPTOL 

oznacza, że Twój asystent nie 

musi ręcznie mieszać i uzupełniać 

środków.

Rygorystyczna redukcja 

drobnoustrojów

Rygorystyczny proces dezynfekcji 

zapewnia najwyższą jakość płynów 

chłodzących i płuczących nawet po 

długich okresach nieużywania. 

Funkcja płukania narzędzi zgodnie 

z wytycznymi Instytutu Roberta 

Kocha (RKI)

Programy płukania oparte są na 

wytycznych RKI i tym samym 

gwarantują optymalne czyszczenie 

rękawów instrumentów. 

Kanały wodne wewnątrz 

rękawów instrumentów

Specjalne materiały, z których wykonane 

są rękawy instrumentów, zapobiegają 

tworzeniu się biofilmu w systemie 

zabiegowym lub go minimalizują.

Filtr higieniczny

Łatwe i szybkie w wymianie sita ssące 

i filtrujące oszczędzają czas personelu 

poświęcany na zadania związane 

z zachowaniem higieny.

Zdejmowane części

Uchwyty, maty silikonowe, spluwaczki, 

tace na narzędzia i ruchome ramię 

można zdjąć i łatwo wyczyścić, 

a niektóre elementy można steryli-

zować.

Bezdotykowa obsługa

Funkcje takie jak (bezprzewodowy) 

sterownik nożny i bezdotykowa 

obsługa KaVoLUX 540 LED minima-

lizują ryzyko zakażenia krzyżowego 

i maksymalizują bezpieczeństwo 

pacjenta.

Lepsza ochrona dzięki zaworowi 

zwrotnemu natrysku wody

Chroń swój system dopływu wody 

dzięki mechanizmowi zapobiega-

jącemu uderzeniu hydraulicznemu 

złączek i silników KaVo MULTIflex. 

Ta funkcja zapobiega cofaniu się 

zanieczyszczonej wody natryskowej 

do rękawów jednostki zabiegowej.

Blok wodny z certyfikatem 

Niemieckiego Stowarzyszenia 

Gazu i Wody (DVGW)

Blok wodny ze swobodnym 

dopływem wody spełnia 

wymagania DVGW i zapobiega 

ewentualnemu zanieczyszczeniu 

wstecznemu w przewodzie 

dopływowym.

Koncepcja higieny w centrum zabiegowym informuje 

użytkownika o codziennych środkach zachowania higieny.

Rano

•  Płukanie rękawów 

instrumentów 

• Płukanie węży ssących 

i układu ssącego wodą

• Czyszczenie układu ssącego 

i spluwaczki

Po zabiegu

• Płukanie węży ssących, 

układu ssącego i spluwaczki 

• Czyszczenie i dezynfekcja 

wszystkich powierzchni 

urządzenia, poduszek, 

światła i spluwaczki

• RKI – program płukania 

każdej probówki narzędzia

Po godzinach

• Sprawdzanie wkładek 

sitowych 

• Czyszczenie i dezyn-

fekcja wszystkich 

powierzchni urządzenia, 

poduszek, światła 

i spluwaczki 

• Płukanie rękawów 

instrumentów

• Czyszczenie i uzdat-

nianie całego system 

ssącego środkiem 

DEKASEPTOL

Cotygodniowe 

czyszczenie

• Rygorystyczna dezynfekcja 

rękawów instrumentów

• Sprawdzanie filtra 

powrotnego powietrza

• Czyszczenie i dezynfekcja 

tac na narzędzia

• Czyszczenie i uzdatnianie 

całego system ssącego 

środkiem DEKASEPTOL

Ta koncepcja zachowania higieny obejmuje tylko podstawowe funkcje operacyjne. Nie zastępuje 

instrukcji użytkowania ani planu pielęgnacji i czyszczenia opisanych w instrukcjach produktów. 

Należy ich przestrzegać, aby uniknąć nieprawidłowego działania i uszkodzeń.

W razie potrzeby

• Dezynfekcja i sterylizacja 

silikonowej tacy

• Dezynfekcja napełniacza 

i uchwytu kubka

• Czyszczenie i dezynfekcja 

uchwytu na narzędzia

• Sprawdzanie separatora 

amalgamatu
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Dla nas higiena zaczyna się na poziomie obróbki materiałów oraz zależy od 

ich jakości. Wysokiej jakości, łatwe w czyszczeniu powierzchnie ze szczeli-

nami o minimalnych wymiarach są warunkiem wstępnym do zachowania 

bezpieczeństwa i higieny pracy na stałe. Aby ułatwić dezynfekcję, można 

łatwo odłączyć niektóre części urządzenia, takie jak tacka na instrumenty.  

Aby zapobiec przedostawaniu się brudu do jednostki zabiegowej, 

wszystkie górne i dolne części obudowy są w pełni zamknięte.

Rozwiązania do czyszczenia

Zdejmowane części.

Firma KaVo uwzględniła również elementy ręczne. Z łatwością można zdjąć zanie-

czyszczone części urządzenia, takie jak uchwyty, tace na narzędzia lub spluwaczki. 

W razie potrzeby można je wyczyścić, zdezynfekować lub wysterylizować. 

Sterownik nożny sprawia, że higiena  

jest zachowana w naturalny sposób.

Nie ma bardziej skutecznego sposobu na zapobieganie zakażeniom krzyżowym 

niż unikanie kontaktu. Można więc sterować nie tylko fotelem pacjenta, ale 

także narzędziami w gabinecie zabiegowym KaVo za pośrednictwem samego 

sterownika nożnego. Oznacza to, że nie musisz dotykać konsoli stomato-

logicznej podczas zabiegu. Fakt, że sterownik nożny jest bezprzewodowy, 

jeszcze bardziej ułatwia utrzymanie higieny.

Inspirująca, bezpieczna higiena.

Lampa KaVoLUX 540 LED zapewnia nie tylko najwyższej jakości naturalne, 

białe światło, ale dzięki bezdotykowej obsłudze pozwala zachować najwyższą 

higienę w gabinecie. Nawet tryb COMPOsave urządzenia KaVoLUX 540 LED 

można w razie potrzeby włączać i wyłączać bezdotykowo. Zamknięta obudowa 

o gładkich powierzchniach i zdejmowane uchwyty zapewniają jeszcze większą 

higienę.

KaVo OXYGENAL™ 6

Skuteczna dezynfekcja wodna jednostek zabiegowych.

W skład OXYGENAL 6 wchodzi nadtlenek wodoru, którego działanie wzmacniają 

synergistycznie jony srebra. Oprócz licznych sprawozdań, które potwierdzają 

skuteczność produktu OXYGENAL 6, przede wszystkim jest on zgodny z materiałami 

i nie zanieczyszcza ścieków, gdyż srebro nie występuje w toksycznym stężeniu. 

OXYGENAL 6 nie stwarza żadnego zagrożenia dla pacjentów ani personelu w użytym 

stężeniu, ponieważ nadtlenek wodoru, który wchodzi w jego skład, rozkłada się na 

wodę i tlen, nie pozostawiając żadnych resztek.

KaVo DEKASEPTOL™ Gel

Środki do dezynfekcji i czyszczenia dentystycznych układów ssących 

i jednostek zabiegowych.

DEKASEPTOL Gel w pełni zwilża przewody i systemy ssące oraz przylega do krytycznych 

punktów, zamiast je tylko przepłukiwać. Żel jest gotowy do użycia w stanie zmieszanym, 

a dzięki dozownikowi aplikacja jest łatwa. Oszczędza to cenne minuty i pozwala zapobiec 

kontaktowi ze skórą lub brudnymi powierzchniami roboczymi. 

DEKASEPTOL Gel jest skutecznym bakterio-grzybo-wiruso-prątkobójczym żelem, 

skutecznie zwalczającym HBV i HIV, dzięki czemu zapewnia wszechstronną ochronę 

pacjentom i personelowi.

Środki czyszczące KaVo
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przez ten czas usta płukane są olejem słonecznikowym lub sezamowym 

podczas zasysania oleju. Ma to swoje korzenie w medycynie ajurwe-

dycznej, która pochodzi z Indii, gdzie jest nadal praktykowana, i zyskuje 

na popularności w Niemczech. Olej wciąga brud i bakterie odpowie-

dzialne za rozwój próchnicy z najdalszych zakamarków jamy ustnej 

i wypłukuje je, zapewniając równowagę flory w jamie ustnej.

bakterii wymienia się podczas 

francuskiego pocałunku. 24%

20 MIN
15 –

80 
MILIONÓW

Niemców zmienia swoje 

szczoteczki do zębów tylko co 

2–3 miesiące. a aż 3% tylko raz 

w roku!

30%

Niemców regularnie używa 

skrobaczek do języka

Źródło: www.maxcare.de/ratgeber/zahngesundheit/andere-laender-andere-zahnpflege (Data pozyskania danych: 16.11.2020) Źródło: de.statista.com (Data pozyskania danych: 20.09.2019)

Źródło: www.sueddeutsche.de

(Data pozyskania danych: 16.11.2020)

Źródło: www.gesund.at (Data pozyskania danych: 16.11.2020)

Źródło: www.zahnvorsorge.plus (Data pozyskania danych: 16.11.2020)

średnio taką ilość nici denty-

stycznej używają rocznie 

Niemcy – zalecana ilość to 
180 metrów.

1,5 MCIEKAWOSTKI
I LICZBY

OLEJ
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Korzystaj z wszechstronnej, ergonomicznej budowy jednostek 

zabiegowych KaVo. Usiądź, stań lub połóż się wygodnie – dzięki 

firmie KaVo to wszystko jest możliwe. Praktycznie nie ma 

lepszych warunków w zakresie prawidłowej postawy i pracy 

bez wysiłku dla Ciebie i Twojego asystenta. Poczuj swobodę 

naturalnych, intuicyjnych sekwencji ruchów i zapewnij swoim 

pacjentom wygodną pozycję leżącą. 

Firma KaVo zapewnia doskonałą ergonomię.

Firma KaVo od samego początku, czyli od ponad 100 lat, 

zapewnia najwyższy poziom ergonomii.

Firma KaVo zawsze przecierała szlaki pod względem ergonomii i komfortu. 

Produkty KaVo zostały opracowane pod kątem ergonomii już na początku 

XX wieku. W 1965 roku nastąpiła rewolucja ergonomiczna: fotel pacjenta 

pozwalający na nowość w postaci pozycji leżącej pomaga dentystom po 

raz pierwszy utrzymać zdrową, wolną od wysiłku pozycję. Leczenie jest 

komfortowe dla pacjentów, co wcześniej było niemożliwe. Rękawy instru-

mentów podwyższają ergonomię, minimalizując wymagany zasięg.

ERGONOMIA

WSZYSTKO, CZEGO 
POTRZEBUJESZ, 
ABY ZACHOWAĆ 

POPRAWNĄ 
POSTAWĘ

Również dziś firma KaVo symbo-

lizuje najwyższe standardy 

w zakresie ergonomii i płynnych 

zabiegów. Każdy produkt firmy KaVo 

jest specjalnie dostosowany do 

potrzeb stomatologów i pacjentów 

– zapewniając doskonałą ergonomię 

i maksymalny komfort.

Wielka innowacja 1965 roku: wprowadzenie 

jednostki zabiegowej 1025 sprawiło, że 

pacjenci są leczeni w ergonomicznej pozycji 

leżącej.

KaVo ESTETICA E70/E80 Vision to pierwsza i, 

jak dotąd, jedyna jednostka zabiegowa, której 

przyznano pożądaną gwarancję jakości AGR eV.

KaVo ESTETICA 
E70/E80 Vision
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ZDROWE WARUNKI 
PRACY

Dynamiczna pozycja stojąca

Odciąża krążek międzykręgowy

Pozycja początkowa: Wykonanie:

• Miednica jest stabilna

• Ramiona są ustawione pod kątem 90 stopni

• Stopy są pewnie postawione na ziemi, skierowane 

do przodu

• Kolana są rozluźnione

• Lekko wciągnij brzuch, przyciągając pępek do 

kręgosłupa

• Opuść ramiona

• Głowa pozostaje wyciągnięta

• Podczas leczenia pacjenta można łatwo poruszać 

ramionami i miednicą

Pozycja wisząca

Rozciąganie mięśni, mobilizacja kręgosłupa

Pozycja początkowa: Wykonanie:

• Siedzenie na foteliku dentystycznym

• Przerwa podczas fazy leczenia

• Powoli przechyl głowę do przodu

• Najpierw zegnij górną część kręgosłupa, następnie 

środkową i dolną część

• Pozwól swojemu ciału luźno zwisać i oddychaj 

głęboko

• Poruszaj lekko ramionami i tułowiem w przód i w tył

• Powoli wyprostuj się ponownie

Dynamiczna pozycja siedząca

Mobilizacja i odciążenie pleców

Pozycja początkowa: Wykonanie:

• Zacznij od podstawowej pozycji siedzącej, pozycji 

na godzinie 12

• Twoje ruchy powinny być powolne i świadome, 

wykonywane jeden po drugim

• Kołysz miednicą w przód i w tył

• Pozwól ramionom krążyć w tę i z powrotem

• Wygnij kręgosłup w łuk na boki – w prawo, potem 

w lewo, naprzemiennie tam i z powrotem

• Obracaj ramionami / górną częścią kręgosłupa 

od prawej do lewej strony, naprzemiennie tam 

i z powrotem

Prawidłowa postawa

• Oprzyj stopy na podłodze, zginając kolana pod 

odpowiednim kątem

• Podnieś stołek na tyle wysoko, aby stopy 

pozostały na podłodze, a uda były wyraźnie 

pochylone

• Podeprzyj kręgosłup lędźwiowy, przesuwając 

pośladki do tyłu i pociągając oparcie do przodu, 

aż plecy będą podparte

• Teraz przechyl siedzisko do przodu, aby uniknąć 

nacisku na krawędź uda i podeprzyj je na całej 

powierzchni

Pozycja końcowa:

• Kręgosłup lędźwiowy jest podparty i pochylony 

do przodu

• Zapewniona jest fizjologiczna oscylacja 

kręgosłupa (podwójny kształt litery S)

• Pas barkowy jest zrównoważony

• Głowa jest w pozycji prostopadłej

Ból pleców w gabinecie stomatologicznym to bardzo częsty 

problem. Jednak te drobne ćwiczenia i zmiany w zachowaniu 

mogą go złagodzić i mu przeciwdziałać.

a

b

d

Leczenie w najlepszym wydaniu.
Wszystko, czego potrzebujesz, aby zachować 
komfortową postawę.

f
e

c

g

h

jk i

l

Sztangista

Trenuje wszystkie mięśnie ciała

Pozycja początkowa: Wykonanie:

Przysiad narciarza:

• Zegnij kolana, wypnij pośladki, wyciągnij ręce do 

przodu i wyprostuj plecy

• Zegnij mięśnie ud, pośladków i pleców

• Utrzymaj przez chwilę pozycję wyjściową

• Następnie powoli ponownie unieś ciało, 

opuszczając ramiona

• Zrób wydech i wróć do przysiadu narciarza

• Powtórz ćwiczenie około 10 razy

Trzepotanie ramionami

Trening mięśni głębokich, stabilizacja kręgosłupa

Pozycja początkowa: Wykonanie:

• Lekko ugnij kolana

• Wyciągnij ręce przed siebie

• Wciągnij brzuch, zbliżając pępek do kręgosłupa

• Ustabilizuj miednicę – jest to szczególnie ważne 

podczas tego ćwiczenia, aby uniknąć pogłębienia 

lordozy lędźwiowej

• Energicznie unoś ramiona w górę i w dół, 

wykonując ruch nożycowy i powoli unosząc 

ręce

• Powoli ponownie opuść ramiona, kontynuując 

normalne oddychanie

• Powtórz ćwiczenie około 10 razy

Skręcenie ramienia

Rozciąga mięśnie ramion, mobilizując odcinek szyjny kręgosłupa

Pozycja początkowa: Wykonanie:

• Wyciągnij ramiona na boki 

• Odwróć jedną dłoń stroną wewnętrzną na bok, 

w stronę w którą patrzysz; druga dłoń jest 

skierowana stroną wewnętrzną w dół

• Powoli odwróć głowę w drugą stronę, 

obracając dłonie w przeciwnym kierunku

• Wykonaj ćwiczenie 10 razy w powolny, zrelak-

sowany sposób w rytm oddechu

Rozciąganie boczne

Rozciąga miednicę oraz górną i dolną część kręgosłupa

Pozycja początkowa: Wykonanie:

• Umieść jedną kostkę za drugą, chwyć nadgarstek 

po tej samej stronie, wyciągnij rękę jak najwyżej 

nad głowę

• Oddychaj normalnie

• Utrzymaj pozycję wyjściową przez ok. 10 sekund, 

wyciągnij rękę tak wysoko, jak możesz

• Umieść drugą kostkę z tyłu, zmień trzymany 

nadgarstek i teraz rozciągnij tę stronę

– 50 –
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Podstawowa 
postawa

Ćwiczenia

Możesz znaleźć te ćwiczenia pleców w formie filmów instruktażowych pod adresem

https://www.kavo.com/pl-pl/cwiczenia-na-zdrowy-kregoslup

KaVo ESTETICA 
E70/E80 Vision
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a

c

b

d

Nasza koncepcja fotela podwieszonego – 

stworzona z myślą o Twoim zdrowiu.

Unikalna koncepcja fotela podwieszonego to nasza 

odpowiedź na ból szyi i pleców: wolna przestrzeń 

pod fotelem pacjenta KaVo ESTETICA E70/E80 Vision 

umożliwia Tobie i Twojemu asystentowi utrzymanie 

prawidłowej, rozluźnionej pozycji nóg i ciała, będąc 

jednocześnie wystarczająco blisko pacjenta.

Doskonałość pod względem ergonomii.

Jednostki zabiegowe KaVo ESTETICA E70/E80 Vision 

oraz fotelik dentystyczny PHYSIO Evo otrzymały 

gwarancję jakości pod kątem bezpieczeństwa stowa-

rzyszenia „Campaign for Healthier Backs” (AGR). To 

pierwszy i jedyny raz, kiedy sprzęt gabinetu denty-

stycznego uzyskał tak pożądany tytuł. 

W ciągu swojej kariery stomatolog przeprowadza około 80 000 

zabiegów. Nic dziwnego, że wielu z nich cierpi na bóle pleców 

i karku. Jednak firma KaVo ma dokładnie to, czego potrzeba 

lekarzom: ergonomię KaVo. Każdy produkt KaVo jest indywidualnie 

dostosowany do Twoich potrzeb, pozwalając na swobodne wyko-

nywanie pracy.

Rozluźnienie od stóp do głów.

Sterownik nożny KaVo – opcjonalnie dostępny 

w formie bezprzewodowej – jest obsługiwany 

prostymi ruchami od lewej do prawej. Bez forsownych 

ruchów w górę i w dół mięśnie nóg są odprężone, 

nawet podczas długich zabiegów w pozycji siedzącej 

lub stojącej. 

Ergonomia na najwyższym poziomie – 

niezależnie od wzrostu. 

Ekstremalnie niska pozycja na poziomie 350 mm 

umożliwia naturalną postawę pacjentom w pozycji 

siedzącej lub leżącej – nawet niskim osobom. 

Maksymalna pozycja 900 mm (KaVo ESTETICA E70/

E80 Vision) lub 830 mm (KaVo Primus 1058 Life, KaVo 

ESTETICA E50 Life) umożliwia również stomatologom 

o wzroście powyżej 1,80 metra pracę w ergono-

micznej pozycji.

e

g

f

1   Źródło: www.the-dentist.co.uk/content/news/back-for-the-future 

(Data pozyskania danych: 6.11.2020)
2   Źródło: https://www.agr-ev.de/en/back-friendly-products/back-

-friendly-products/2833-dental-surgery-furniture  

(Data pozyskania danych: 6.11.2020)

Stały obszar pracy.

Z poziomym ustawieniem KaVo ESTETICA 

E80 Vision lekarz może zmieniać pozycje podczas 

zabiegu, utrzymując stałą pozycję głowy pacjenta bez 

zwiększania zasięgu. 

Różnorodna ergonomia: dla Ciebie  

i Twojego asystenta. 

Wszystkie elementy lekarza i asystenta można obracać 

i regulować ich wysokość oraz ustawić w sposób 

zapewniający doskonałą ergonomię – niezależnie od 

tego, czy zabieg wykonywany jest w pozycji stojącej czy 

siedzącej. 

Opcjonalna wersja z ruchomym ramieniem i stołem 

o niskiej wysokości 45 cm oraz wyważonymi 

ramionami ruchomymi zapewnia optymalną 

ergonomię. Rękawy instrumentów z przedłużeniem 

o długości 90 cm zapewniają maksymalną swobodę 

ruchów.

h k

j

Podniesione siedzisko zapewnia wygodną 

pozycję leżącą przez długi czas.

Dzięki wyposażonemu w silnik podnoszeniu fotela KaVo 

ESTETICA E80 Vision pacjenci o różnym wzroście, dzieci, 

a nawet pacjenci mający problemy zdrowotne, takie jak 

zgarbione lub zapadnięte plecy, są zawsze w najlepszej 

możliwej pozycji.

i

Ergonomia, która wyprzedza konkurencję.

Dzięki nieograniczonej regulacji kąta nachylenia głowy 

można regulować zagłówek, a tym samym położenie 

głowy i ust. Twoi pacjenci będą czuli się zrelaksowani na 

wygodnym i łatwym w regulacji wygodnym zagłówku, 

a Ty będziesz mieć stały i optymalny dostęp do obszaru 

pracy.

l

Wyraźnie ergonomiczne.

Naturalne, białe światło KaVoLUX 540 LED zapewnia 

optymalną widoczność. Tryb COMPOsave, który 

zapobiega przedwczesnemu utwardzeniu wypełnień, 

sprawia, że stomatolog nie musi się spieszyć. KaVoLUX 

540 LED włącza się i wyłącza automatycznie zgodnie 

z automatycznymi pozycjami centrum zabiegowego. 

Użytkownik może również sterować najważniejszymi 

funkcjami, takimi jak ściemnianie oraz włączanie 

i wyłączanie bezdotykowo. 

wszystkich 

dentystów przy-

najmniej jeden raz 

w swojej karierze 

zawodowej cierpi 

na bóle pleców. 1

80%

dentystów cierpi 

na bóle głowy 

wynikające ze złej 

postawy. 2

42%

Blisko, bliżej, właśnie tak: Oparcie Progress.

Małe różnice w konstrukcji często mają duży wpływ 

na codzienne zabiegi. Najlepszym tego przykładem 

jest wyjątkowo wąskie oparcie Progress, które jest 

dostępne ze wszystkimi jednostkami zabiegowymi, 

a dzięki swojemu wąskiemu kształtowi zapewnia 

wygodną dla kręgosłupa pozycję podczas pracy 

i optymalny dostęp do pacjenta.

Trendelenburg to: leczenie bez wysiłku.

Aby pacjent znalazł się w pozycji Trendelenburga, 

podnóżek przechyla się i podnosi automatycznie, dopa-

sowując się do kąta nachylenia oparcia. Pozycja leżąca 

pozostaje ergonomiczna, dzięki czemu plecy pacjenta 

nie są ściągane ani rozciągane podczas ustawiania 

oparcia. Ponadto Twoi pacjenci pozostają rozluźnieni, 

co  umożliwia dłuższe leczenie w pełnym komforcie.

Ergonomia w najlepszym wydaniu, z dodatko-

wymi funkcjami i niezakłóconym dostępem.

Niektóre jednostki zabiegowe KaVo są dostępne 

w wersji dla użytkowników prawo- lub leworęcz-

nych. Ponadto wiele z nich ma zintegrowaną funkcję 

endodontyczną i chirurgiczną w wersji standardowej 

lub opcjonalnej, co pozwala oszczędzić zbędny ruch 

i wydatki. 
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Moc i wydajność – optymalnie wyważone

Skaler ultradźwiękowy PiezoLED zapewnia najwyższą precyzję czyszczenia 

zębów i oszczędność czasu: liniowe, oscylacyjne, tytanowe sonotrody 

zapewniają szczególnie skuteczne leczenie. Zęby i dziąsła pozostają niena-

ruszone, nawet obszary delikatne, ponieważ zaokrąglone emisje światła 

zapewniają optymalny widok, a lekka, ergonomiczna konstrukcja pozwala 

na niezwykle precyzyjną pracę bez zmęczenia.

KaVo SONICflex to uniwersalny geniusz pasujący do niemal wszystkich 

wskazań, który dzięki swoim różnorodnym możliwościom będzie jednym 

z najczęściej używanych narzędzi: dzięki ponad 50 końcówkom, które 

można wymieniać jednym ruchem obrotowym, doskonale sprawdza się 

we wszystkich obszarach zastosowania, takich jak zabiegi profilaktyczne, 

endodoncja, periodontologia, leczenie ubytków o niskiej inwazyjności, 

chirurgia czy dysekcja.

Spełnij swoje obietnice.

W kwestii narzędzi zawsze należy sięgać po najlepsze. Seria KaVo MASTERmatic 

obejmuje wszystkie obszary zastosowań, oferując najlepszy widok i optymalny 

dostęp – zapewniając swobodę konsekwentnego przeprowadzania zabiegu 

o najwyższej jakości i precyzji. Szczególnie dzięki połączeniu z wyjątkowo 

kompaktowym, lekkim i płynnie działającym mikrosilnikiem INTRA LUX KL 703 LED, 

SMARTdrive pozwala Ci pracować z najwyższą skutecznością, niwelując zmęczenie 

w całym zakresie prędkości od 100 do 40 000 obr./min.

AKCESORIA

DOBIERAJ 
I DOPASOWUJ 
ELEMENTY DO 

SWOJEGO UNITU
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KaVo PHYSIO One imponuje perso-

nelowi i pacjentom niezawodną 

jakością firmy KaVo, nowoczesną 

konstrukcją i doskonałym 

stosunkiem ceny do jakości.

Urządzenie KaVo PHYSIO Evo F jest 

również wyjątkowo higieniczne 

dzięki możliwości regulacji wysokości 

siedziska za pomocą opcjonalnego 

regulatora nożnego.

KaVo PHYSIO Evo zapewnia jeszcze 

większy komfort i wsparcie nieza-

leżnie od rodzaju leczenia dzięki 

regulowanemu oparciu.

Gwarancja jakości

KaVo PHYSIO Evo i Evo F były 

pierwszymi, i dotychczas jedynymi, 

fotelikami dentystycznymi, którym 

przyznano gwarancję jakości AGR eV 

za ergonomiczną koncepcję.

Podparcie

Oparcie, które dostosowuje się 

do ruchów użytkownika lub jest 

wyregulowane na stałe, wspiera 

Ciebie i Twojego asystenta w każdej 

pozycji (KaVo PHYSIO Evo, Evo F).

Optymalna regulacja

Ustawienie odpowiedniej 

wysokości oraz kąta siedziska jest 

szybkie i łatwe.

Swoboda ruchu nawet 

w małych przestrzeniach

Smukła konstrukcja i mała średnica 

w poprzek fotela zapewniają 

maksymalną mobilność.

Najniższa wysokość siedziska  465 mm

Najwyższa wysokość siedziska  660 mm

Zakres regulacji wysokości siedziska 195 mm

Szerokość siedziska   maks. 400 mm

Głębokość siedziska   380 mm

PHYSIO Evo/Evo F

Zakres regulacji kąta nachylenia oparcia 30°

Pochylenie siedziska  15°

PHYSIO One

Zakres regulacji kąta nachylenia oparcia 

i pochylenie siedziska w tym samym czasie 15°

Średnica podstawy 535 mm

Waga 12,5 kg

Doskonała ergonomia i najwyższa wygoda: 
KaVo PHYSIO.

Dla każdego dentysty szczególnie ważne jest przyjęcie stabilnej, 

ergonomicznej, zdrowej i wygodnej pozycji podczas wszystkich 

zabiegów. Nic tak nie wpływa na Twoją postawę, jak fotel, na którym 

codziennie siedzisz. Z tego powodu nasze foteliki dentystyczne są 

specjalnie dostosowane do potrzeb dentystów oraz ich asystentów.

30°

15°

195 mm

15°

KaVo PHYSIO  
Evo/Evo F
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Ekran KaVo HD.

Pokaż swoim pacjentom, co masz w zanadrzu.

Zaimponuj swoim pacjentom wyraźnymi obrazami. 

Ekran KaVo HD zapewnia wysoką rozdzielczość obrazu, imponujące wartości 

kontrastu i doskonałe odwzorowanie kolorów, optymalnie dopasowane 

do wszystkich funkcji urządzeń przeznaczonych do przetwarzania obrazu, 

takich jak kamery czy mikroskopy. Aby zapewnić najwyższy poziom higieny, 

ekran ma szklaną szybę ochronną, małe szczeliny na obudowie i można go 

regulować jednym prostym ruchem.

KaVo ERGOcam One – mała kamera, 

naprawdę duży wpływ.

Pomóż swoim pacjentom zrozumieć sytuację stomatologiczną 

dzięki obrazom o dużej głębi ostrości i doskonałemu odwzorowaniu 

kolorów. 

Łatwe w obsłudze urządzenie KaVo ERGOcam One zapewnia 

doskonały obraz za każdym razem. Kamera umożliwia wyświetlanie 

ostrego obrazu z odległości 10–25 mm. Służy do przedstawiania 

obrazu zęba. Nagrania łuku zębowego lub nagrania zewnątrzustne 

nie są możliwe. Obraz można zwolnić ręcznie lub 

regulatorem nożnym.

KaVo DIAGNOcam. Wyprzedza próchnicę o lata świetlne.

Czujniki wewnątrzustne i aparaty rentgenowskie 2D lub 3D często wykrywają próchnicę dopiero po dotarciu 

do zębiny. Kamera KaVo DIAGNOcam jest idealnym uzupełnieniem klasycznej diagnostyki próchnicy: dzięki 

niej można znacznie wcześniej i łatwiej wykryć próchnicę między sąsiednimi zębami lub na okluzyjnych 

powierzchniach. Strukturę zęba i próchnicę można zobaczyć w dobrym świetle i bardzo wyraźnie, bez zafał-

szowań spowodowanych osadzaniem się płytki nazębnej lub nakładaniem – bez okresu oczekiwania, bezpo-

średnio w gabinecie, bez zdjęć rentgenowskich.

Dzięki KaVo DIAGNOcam fale świetlne zastępują promienie rentgenowskie wymagane do wykrywania 

próchnicy i zapewniają doskonałą jasność oraz jakość obrazu. W ten sposób można wykryć próchnicę znacznie 

wcześniej niż jest to możliwe innymi metodami i leczyć ją w minimalnie inwazyjny lub wręcz profilaktyczny 

sposób. To nie tylko uszczęśliwia Twoich pacjentów, ale także Ciebie – dzięki licznym regularnym wizytom.

Optymalna komunikacja z pacjentem.
Jest w Twoich rękach.

Wykorzystaj moc obrazów – objaśnij szczegółowo swoim pacjentom 

niezbędne środki terapeutyczne, wykorzystując podczas komu-

nikacji nagrania o wysokiej rozdzielczości i obrazy o doskonałym 

odwzorowaniu kolorów.

Próchnica powierzchni okluzyjnych Próchnica wtórna Pęknięcia
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CONEXIO łączy to, co do siebie pasuje.

Niezależnie od Twoich planów, CONEXIO ułatwi ich realizację. 

Skorzystaj na większej efektywności w codziennej praktyce! Właśnie 

do tego służy CONEXIO. Uzyskaj dostęp do wszystkich danych 

pacjenta bezpośrednio na ekranie dotykowym centrum zabiegowego. 

Chcesz dodać więcej danych? Nie ma problemu. Wszystkie zgromadzone 

dane są przypisywane bezpośrednio do kartoteki pacjenta. CONEXIO 

ułatwia pracę. Pozwól, aby system przeprowadził Cię przez wszystkie 

procesy robocze w bardzo logiczny i wysoce wydajny sposób. 

Oszczędność czasu. w formie przystępnej dla użytkownika. Łatwość.

Koncepcja leczenia, która ma sens.

Wszystko jest dokładnie tam, gdzie chcesz i gdzie tego 

potrzebujesz, a mianowicie bezpośrednio na konsoli 

stomatologicznej. Przyjazny interfejs użytkownika 

na dotykowym wyświetlaczu centrum zabiegowego 

umożliwia i gwarantuje pełny dostęp do kartoteki 

pacjenta. A jeśli nie masz wolnej ręki: wszystkie 

centralne funkcje CONEXIO można również obsługiwać 

i aktywować za pomocą regulatora nożnego. Wygodne 

i higieniczne.

Przełącz się z trybu zabiegowego 

na tryb gromadzenia cyfrowych 

obrazów i z powrotem za pomocą 

jednego kliknięcia na konsoli 

stomatologicznej. CONEXIO 

ułatwia przebieg pracy – bez myszy, 

klawiatury i innego komputera.

WSZYSTKO
W JEDNYM

Świetna pomoc pod kątem 

wyników. Edukacja pacjentów.

Skorzystaj z okazji, aby porównać wybrane osobiście 

obrazy z różnych źródeł. Wszystko, czego potrzebu-

jesz, aby pokazać je swojemu pacjentowi, to konsola 

centrum zabiegowego KaVo – bez klawiatury, myszy, 

tabletu czy komputera.

Przenieś pacjenta  
z oprogramowania księgowego

Wybierz i wyświetl obrazy 
na konsoli stomatologicznej

Zaprezentuj pacjentowi wyczerpujące 
informacje na ekranie KaVo

Udostępnij 
zdjęcia

Dodaj 
zdjęcia

Udokumentuj 
wynik leczenia
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Idealne światło spełniające najwyższe wymagania.

KaVoLUX 540 LED – optymalna 

widoczność celem zapewnienia 

idealnego przebiegu zabiegu.

KaVoLUX 540 LED można obsługiwać bezdotykowo, 

a tym samym higienicznie za pomocą czujnika lub intu-

icyjnej konsoli stomatologicznej. Włączanie i wyłączanie 

jest również możliwe poprzez automatyczne ustawianie 

centrum zabiegowego. KaVoLUX 540 LED, optymalnie 

dopasowany do Twojej jednostki zabiegowej KaVo, 

zapewnia doskonałą zgodność z wymogami z zakresu 

higieny, najwyższą jakość KaVo, długą żywotność 

i maksymalny komfort leczenia. 

Powszechny problem: jeśli oświetlenie zabiegowe nie jest 

przyciemnione, kompozyt często zbyt szybko się utwardza. 

Inaczej jest w przypadku KaVoLUX 540 LED. Innowacyjny 

tryb COMPOsave™ (zgodny z materiałami do odbudowy 

aktywowanymi światłem) odfiltrowuje wszystkie niebieskie 

promienie światła, spowalniając proces utwardzania 

materiału do odbudowy. Dzięki jasności 15 000 luksów 

zawsze uzyskasz optymalną widoczność, która zapewnia 

doskonały przebieg leczenia i wyniki.

Doskonały przebieg pracy 
oznacza przede wszystkim 
jedno: krótkie odległości.

Wszystko się układa.

Skorzystaj z doskonałego przebiegu pracy. Podstawą 

jest system nośników KaVo Centro™, w którym 

wszystkie ważne urządzenia są rozmieszczone 

w jednym miejscu w logiczny i ergonomiczny sposób 

– rdzeń Twoich zabiegów w zasięgu ręki z rozsądną 

sekwencją ruchu. Dzięki zasadzie krótkich odległości 

zawsze masz wszystko pod ręką. 

Konwertując i wymieniając urządzenia na inne modele 

i przyszłe technologie, uzyskasz pełną elastyczność. 

Dzięki licznym adapterom, urządzenia i elementy można 

szybko i łatwo wymienić.

MAIA LED – wejście w technologię 

oświetlenia LED.

• Nieograniczona regulacja natężenia światła, 

maks. 35 000 luksów

• Oświetlenie o jakości światła dziennego

• Bezstopniowe ściemnianie bez zmiany temperatury 

barw (stała wartość 5000 kelwinów)

• Cicha technologia LED

• Zdejmowane uchwyty można sterylizować

• Natężenie światła w trybie COMPOsave lub 

ściemniania można regulować od ok. 8000 

do 15 000 luksów

• Oświetlenie o jakości światła dziennego

• Regulacja temperatury barw od 4000 

do 6000 kelwinów

• Cicha technologia LED 

• Zdejmowane uchwyty można sterylizować

Wewnątrzustne 

zdjęcia rentge-

nowskie są zawsze 

w zasięgu ręki.

Można też po prostu zainsta-

lować KaVo FOCUS™ na słupku 

montażowym lampy za pomocą 

adaptera i robić zdjęcia rentge-

nowskie, które są optymalnie 

dostosowane do wskazań radiolo-

gicznych bezpośrednio w centrum 

zabiegowym – wysoka precyzja, 

oszczędność czasu i procedura 

wykonywana tuż obok pacjenta.

Tryb COMPOsave™Bezdotykowa zmiana trybu światłaTryb światła neutralnego

Możliwość indywidualnego wyposażenia 

dopasowanego pod kątem niestandardowych 

prac – system wsparcia Centro™
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Nowa, miękka tapicerka KaVo 

RELAXline wyróżnia się eksklu-

zywną konstrukcją i przyjemnym 

w dotyku materiałem: niezwykle 

wygodna pianka z pamięcią kształtu 

obita miękkim, skóropodobnym 

materiałem w eleganckich kolorach 

z ręcznie wykonanymi szwami 

idealnie dopasowuje się do ciała 

pacjenta i zapewnia relaks nawet 

podczas dłuższych zabiegów.

Miękka tapicerka 
RELAXline. 

Relaks,  
który nie męczy oczu.

Tutaj Twoi pacjenci  

mogą odpocząć.

Każdy pacjent jest inny. Mają różne kształty, 

rozmiary i wagę. Dobrze, że możesz zaoferować 

pacjentom fotel, który uwzględnia to wszystko.

Twoi pacjenci będą cieszyć się szczególnie 

wygodną pozycją dzięki szerokiemu oparciu 

Comfort. Dzięki regulacji długości tułowia 

dopasuje się do każdego rozmiaru i kształtu ciała. 

Oparcie Progress jest wyjątkowo wąskie, zapew-

niając bardzo dobry dostęp do pacjenta. Dzięki 

poduszce pod głowę Twoi pacjenci leżą w bardzo 

wygodnej pozycji nawet podczas dłuższych 

zabiegów. Ergonomia i komfort na najwyższym 

poziomie.

Wygoda zaczyna się od głowy.

Zadbaj o swoją wygodę oraz wygodę swoich pacjentów. Wyreguluj zagłówek jednostki KaVo dokładnie 

pod kątem pozycji głowy i ust. Kąt pochylenia głowy można regulować bez ograniczeń. Stałe pozycje 

są precyzyjnie dopasowane do ciała. Niezależnie od tego, czy jest wyposażony w silnik, pneumatyczny 

czy mechaniczny, zawsze znajdziesz optymalną pozycję zagłówka. Wygodne i precyzyjne. 

Oparcie Comfort*:  

maksymalny komfort i szerokie 

oparcie na ramiona dla pacjentów

Oparcie Progress*: 

prawidłowa postawa podczas 

pracy i optymalny dostęp dla 

stomatologa, szczególnie 

podczas leczenia dzieci

Podwójnie połączony zagłówek jest dostępny 

w wersji mechanicznej, pneumatycznej i z silnikiem

Nie wszystkie zagłówki są dostępne w każdym modelu urządzenia.

Komfort w najdrobniejszym szczególe.

* Model RELAXline dostępny w kolorze grafitowym, agawy i kaszmirowym
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Japonia: kraj zlokalizowany na 

wyspie na Pacyfiku z miastami 

o gęstym zaludnieniu, pulsującą 

popkulturą, głęboko zakorze-

nionymi tradycjami, górzystymi 

parkami narodowymi i subtropikal-

nymi plażami... pełny kontrastów 

i różnorodności!

Ten kraj stał się inspiracją dla serii 

projektów, która jest równie 

kolorowa i różnorodna jak sama 

Japonia.

Niezależnie od tego, czy są kobiece, 

klasyczne czy miejskie, projekty 

wpasują się gładko w różne style 

wyposażenia i nadadzą Twojej 

praktyce osobowość.

Przytulna efektowność

Wygląd jest efektowny, a jednocze-

śnie bardzo przytulny dzięki ciepłej 

tonacji i złotym detalom. Mebel 

urzeka swoimi miękkimi, zaokrąglo-

nymi kształtami przypominającymi 

liście kwitnącej wiśni.

Kobieca lekkość

Ten styl charakteryzują jasna 

tonacja, subtelne kształty 

i wykwintne materiały, takie jak 

aksamit oraz marmur. Wszystko 

łączy się z motywem kwiatu wiśni, 

tworząc harmonijną całość.

KWIAT WIŚNI

DESIGN EDITION
Inspiracja Japonią

PRZYTULNA 

EFEKTOWNOŚĆ

KOBIECA

LEKKOŚĆ
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Przemysłowy chłód

Miejskie selfie! 

Betonowe, surowe ściany… 

połączenie metalu i drewna tworzy 

nowoczesny i ładny wygląd, 

doskonale komponując się z grafiką 

„góry Fuji”.

Retro w stylu skandynawskim

Jasne drewno, tkaniny i delikatne 

kształty w dość stonowanych 

kolorach. Styl, który kieruje się 

elegancją i swobodną powściągli-

wością, jest bardzo zachęcający.

Czysta natura

Związek z naturą tworzy nieska-

zitelną atmosferę dobrego 

samopoczucia. Mnóstwo światła, 

organiczne kształty i naturalne 

materiały przekształcą Twój gabinet 

w oazę dobrego samopoczucia.

Przytulna przejrzystość

Przejrzyste i jasne, a nie zimne 

i nieprzyjemne. Stonowane odcienie 

zieleni i proste linie zapewniają 

spokój i poczucie bezpieczeństwa.

CZYSTA 

NATURA

PRZEMYSŁOWY 

CHŁÓD

BAMBUS FUJI-SAN

RETRO W STYLU 

SKANDYNAWSKIM

PRZYTULNA 

PRZEJRZYSTOŚĆ
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Kolory tapicerki

Niemetaliczne kolory farb

Metaliczne kolory farb

Czarny

Czekoladowy 
brąz

Granat 
północy

Przydymiony 
niebieski

Karmazynowy

Błękit  
oceanu

Jagodowy Rubinowo-
-czerwony

Szmaragdowo-
-zielony

Antracyt  Perłowo-
-szary

Należy pamiętać, że: kolory druku nie odzwier-

ciedlają rzeczywistego koloru powierzchni.

(poproś o kartę kolorów KaVo!)

Metaliczny 
srebrny

Metaliczna 
jagoda

Metaliczny 
szkarłatny

Metaliczny 
czekoladowy 

brąz

Metaliczny 
niebiesko-
-srebrny

Metaliczny 
granat 

północy

Metaliczny 
przydymiony 

niebieski

Zielone 
jabłuszko

Biel zębówBłękit 
oceanu

Przydymiony 
niebieski

Błękit 
oceanu

Skonfiguruj swoje centrum zabiegowe online: 

www.kavo.com/configurator/

Konfiguracja

KaVo ESTETICA 

E80 Vision

KaVo ESTETICA 

E70 Vision

KaVo ESTETICA 

E50 Life

KaVo Primus 

1058 Life

KaVo ESTETICA 

E30

Element lekarza

Wersja ze stołem 

i wózkiem

Wersja ze 

stołem, stołem 

obrotowym 

i wózkiem

Wersja ze 

stołem i stołem 

obrotowym

Wersja ze 

stołem, stołem 

obrotowym 

i wózkiem

Wersja ze 

stołem i stołem 

obrotowym

Element sterujący
Wyświetlacz 

dotykowy

Wyświetlacz 

dotykowy

Klawiatura 

numeryczna 

z wyświetla-

czem i funkcją 

MEMOdent

Klawiatura 

numeryczna 

z małym wyświe-

tlaczem i funkcją 

MEMOspeed

Klawiatura 

numeryczna 

z małym wyświe-

tlaczem

Uchwyty na narzędzia 6 5 (6 opcjonalnie) 5 (6 opcjonalnie) 5 5

1 x wielofunkcyjna prostnica x o o o -

1 x prostnica trójfunkcyjna - x x o o

Ogrzewanie natryskowe narzędzi x x x o -

Zestaw standardowych tac x x x o o

Element asystenta

Element sterujący
Szklany panel 

dotykowy

Szklany panel 

dotykowy

Klawiatura 

numeryczna

Klawiatura 

numeryczna

Klawiatura 

numeryczna

Wyjmowany stojak na narzędzia x x - - -

Obrotowy, z regulacją wysokości x x x x o

Korpus urządzenia

Płukanie narzędzi
Centrum 

higieniczne

Centrum 

higieniczne

Nasadka

do dezynfekcji

Nasadka

do dezynfekcji

Nasadka

do dezynfekcji

Zbiornik wodny do napełniania 

kubeczków z roztworem do płukania 

jamy ustnej

x x x o o

Spluwaczka
Wyposażona 

w silnik

Ręczna/

wyposażona 

w silnik (o)

Ręczna Ręczna
-/

Ręczna (o)

Spluwaczka
Szkło lub 

porcelana

Szkło lub 

porcelana

Szkło lub 

porcelana
Porcelana Porcelana

Kolor korpusu urządzenia w wersji 

standardowej

Metaliczny 

i jednolity
Jednolity Biel zębów Biel zębów Biel zębów

Fotel pacjenta Fotel podwieszany Fotel podwieszany Fotel stojący Fotel stojący Fotel stojący

Zmotoryzowany ruch poziomy 

i podnoszenie siedziska
x - - - -

Oparcie Progress x x x x x

Oparcie Comfort x x COMPACTchair COMPACTchair -

Podwójnie 

połączony 

zagłówek

 

z pokrętłem - - - x x

z mechanicznym 

mocowaniem
- x x o -

z zaciskiem 

pneumatycznym
x o - - -

Wyposażony w silnik zagłówek o o - - -

Wygodny zagłówek o o o o -

Komunikacja z pacjentem Różne zestawy z wyświetlaczami 19” i 22”, kamerą wewnątrzustną i DIAGNOcam

Design Edition

BambusKwiat wiśni Fuji-sanPomarańczowy

Zieleń

Pomarańczowy

Mięta 

ZieleńAgawa

Edycja 
Greenery

Edycja Agave / Blue Line

Kaszmir AgawaGrafit

RELAXline Softpolster

x zintegrowany | o opcjonalne | – niedostępne
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Stół S | dostępny tylko z modelem E70 Vision

Stół T

Stół S

Stół T

* Po konsultacji ze stomatologiem wymiar „Z” można w razie potrzeby 

zwiększyć o wartość „Y”. Pomiar o wartości 560 mm wskazuje 

minimalną odległość. „X” (zalecenie firmy KaVo to 650 mm).

KaVo ESTETICA E70/E80 Vision

Montaż oświetlenia na suficie 

(KaVoLUX 540 LED)

KaVo ESTETICA E50 Life
* Po konsultacji ze stomatologiem wymiar „Z” można w razie potrzeby 

zwiększyć o wartość „Y”. Pomiar o wartości 560 mm wskazuje 

minimalną odległość. „X” (zalecenie firmy KaVo to 650 mm).
Montaż oświetlenia na suficie 

(KaVoLUX 540 LED)

Wózek

Pomiary orientacyjne, jeśli pacjent ma 1,76 m wzrostu. Pomiary orientacyjne, jeśli pacjent ma 1,76 m wzrostu.

Ustawienie 
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Stół S

Stół T

KaVo Primus 1058 Life
* Po konsultacji ze stomatologiem wymiar „Z” można w razie potrzeby 

zwiększyć o wartość „Y”. Pomiar o wartości 560 mm wskazuje 

minimalną odległość. „X” (zalecenie firmy KaVo to 650 mm).
Montaż oświetlenia na suficie 

(KaVoLUX 540 LED)

* Po konsultacji ze stomatologiem wymiar „Z” można w razie potrzeby 

zwiększyć o wartość „Y”. Pomiar o wartości 560 mm wskazuje 

minimalną odległość. „X” (zalecenie firmy KaVo to 650 mm).

KaVo ESTETICA E30

Montaż oświetlenia na suficie 

(KaVoLUX 540 LED)

Pomiary orientacyjne, jeśli pacjent ma 1,76 m wzrostu. Pomiary orientacyjne, jeśli pacjent ma 1,76 m wzrostu.

Wózek
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Autoryzowany 
Serwis KaVo

Ponieważ na niczym nie zależy 

nam bardziej niż na jakości: montaż części innych 

producentów może negatywnie wpłynąć na działanie 

urządzenia, a co za tym idzie na samo leczenie, oraz ze 

względu na to, że w takim przypadku gwarancja KaVo 

wygasa, Autoryzowany Serwis KaVo wykorzystuje 

oryginalne części zamienne KaVo. Placówka jednego 

z partnerów będzie zlokalizowana blisko Ciebie i to on 

będzie Twoją osobą do kontaktu KaVo.

Dealerzy sprzętu stomatolo-

gicznego z firmy KaVo udzielą 

Ci wsparcia technicznego za 

pośrednictwem infolinii oraz 

w postaci dokumentacji tech-

nicznej i kompleksowych szkoleń. 

Optymalna i szybka obsługa.

34  
SPECJALISTÓW

pracowników naszych autoryzowanych, 

wyspecjalizowanych sprzedawców jest co 

roku szkolonych w kampusie KaVo w Biberach.

W ten sposób zapewniamy, że technik 

serwisowy przeprowadzi wszystkie prace 

konserwacyjne i serwisowe w skuteczny 

sposób, a Twoja inwestycja jest optymalnie 

zabezpieczona.

1200

USŁUGA

DLA PŁYNNEJ 
PRACY W PRAKTYCE 

KAŻDEGO DNIA

Aby produkt KaVo zachował należyte właściwości, właściwa pielęgnacja, 

regularna konserwacja i dostawa części zamiennych w przypadku 

serwisowania odgrywają ważną rolę. Chętnie podejmiemy się tego 

zadania we współpracy z naszymi autoryzowanymi partnerami 

serwisowymi, co zapewni, że będziesz w stanie w pełni skoncentrować 

się na swoich pacjentach w codziennej praktyce.
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Strata czasu i pieniędzy: 
 oczekiwanie na usługę

Oszczędność czasu i pieniędzy: 
 zaplanowana, regularna konserwacja

Najlepszy sposób na uniknięcie kosztownych przestojów:  

zestaw do konserwacji KaVo zapewniający bezpieczeństwo pracy

Jako producent sprzętu medycznego jesteśmy zobo-

wiązani do ustalenia warunków konserwacji i kontroli 

bezpieczeństwa w celu zagwarantowania bezpie-

czeństwa funkcjonalnego oraz uniknięcia uszkodzeń 

i zagrożeń. Regularna konserwacja z użyciem zestawu 

do konserwacji KaVo, przeprowadzana przez prze-

szkolonych i autoryzowanych techników, zapewnia 

niezawodne działanie Twojego centrum zabiegowego, 

a tym samym wydłuża jego żywotność. Minimalizuje to 

przestoje i oszczędza nieplanowane koszty.

Kiedyś nawet najlepsze węże będą musiały zostać 

wymienione. Oryginalne węże zamienne KaVo 

zapewniają większe bezpieczeństwo w zakresie 

higieny oraz estetyczny wygląd gabinetu.

Twoje korzyści:

• funkcjonalność i jakość bezpośrednio od producenta

• optymalne standardy higieny w Twojej praktyce

• doskonała jakość w atrakcyjnych cenach 

• nowy wygląd: zwiększa atrakcyjność Twojej kliniki

• oryginalne części zamienne KaVo

• bezpieczeństwo pacjenta i użytkownika

Informacje o produkcie

• Zestaw ze wszystkimi częściami przeznaczonymi do 

serwisowania w ramach konserwacji

• Zawiera tylko oryginalne części zamienne KaVo

• Konserwację przeprowadzają przeszkoleni technicy

 

Twoje korzyści

• Wdrożenie w żądanym terminie

• Regularna konserwacja chroni i zabezpiecza Twoją 

inwestycję

• Konserwacja zgodnie ze standardami jakości firmy KaVo

• Zapewnia przestrzeganie wymaganych przez prawo 

środków higieny i bezpieczeństwa funkcjonalnego

• Redukuje przestoje i nieplanowane koszty
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Jest tańszy, ponieważ jest oryginalny:  

oryginalny, nowy zestaw tapicerek KaVo.

Nawet najlepszy zestaw tapicerek z biegiem czasu 

zblaknie lub ulegnie zniszczeniu. Możesz gruntownie 

odnowić swoje centrum zabiegowe bez większych 

inwestycji: podczas gdy inne rodzaje zamiennej tapicerki 

są tylko myte i ponownie obijane, oryginalny zestaw 

tapicerek KaVo jest całkiem nowy i ma jakość oryginal-

nego wyposażenia KaVo. Dowolny wybór kształtów, 

materiałów i kolorów KaVo – a warunki są tak atrakcyjne, 

że nie ma się nad czym zastanawiać.

Ulepszenie miękkiej poduszki RELAXline jest 

również możliwe w dowolnym momencie.

Wypróbuj konku-
rencyjne produkty – 
nie są tego warte.

Oryginalne nowe 
zestawy tapicerek – 
są tego warte.

Jeśli naprawa zostanie przeprowadzona przy użyciu nieorygi-

nalnych części zamiennych INNYCH niż te produkowane przez 

firmę KaVo, w niektórych przypadkach może to stanowić 

modyfikację produktu, która skutkuje utratą zgodności 

CE. Nie można dłużej zachować zgodności z ustawowymi 

wymaganiami bezpieczeństwa producenta. Jeśli nie można 

zagwarantować niezbędnego bezpieczeństwa produktu, 

powoduje to również unieważnienie gwarancji i roszczeń 

z tytułu odpowiedzialności wobec producenta. 

W przypadku uszkodzenia za szkodę odpowiada firma serwi-

sująca lub operator. Tylko oryginalne części zamienne firmy 

KaVo i fachowe serwisowanie przez wyszkolonych techników 

serwisowych gwarantują zachowanie zgodności z certyfi-

katem standardu KaVo dla produktów firmy KaVo.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE: 

wprowadzenie zmodyfikowanego 

produktu na rynek, w przypadku gdy 

istnieje uzasadnione podejrzenie, że 

stanowi on zagrożenie dla bezpieczeństwa 

i zdrowia pacjentów lub użytkowników, jest 

zabronione zgodnie z MPG, sekcja 4(1)(1), 

a zatem wymaga przeprowadzenia oddziel-

nego testu zgodności. 

Uwaga! Ogólne części zamienne!

Stosowanie oryginalnych części zamiennych firmy KaVo 

gwarantuje najlepsze możliwe i najbezpieczniejsze działanie 

wszystkich elementów poprzez precyzję, dokładność 

dopasowania i optymalnie skoordynowane progi tolerancji. 

Czynniki te są podstawą bezpieczeństwa i trwałości 

produktów firmy KaVo. Wszystkie oryginalne części KaVo 

podlegają ścisłemu systemowi zarządzania jakością firmy 

KaVo. Używanie oryginalnych części zamiennych KaVo 

pozwala zachować fabryczną gwarancję i kompleksowe 

możliwości serwisowania przez firmę KaVo. 

Oryginalne części zamienne KaVo to coś więcej niż tylko części zamienne. 

Należy zwracać uwagę na to, aby stosować 

oryginalne części zamienne KaVo. Pozwoli 

to zachować zgodność z CE, a tym samym 

zapewnić wartość, gwarancję i wydajność 

produktów KaVo.

Tańszy? Oczywiście. Lepszy? Nie ma mowy.
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Sprzęt w gabinecie
Jednostki zabiegowe, oświetlenie zabiegowe, foteliki denty-

styczne, systemy komunikacji z pacjentem i inne akcesoria do 

praktyki stomatologicznej firmy KaVo.

Narzędzia
Stomatologiczne prostnice i kątnice, turbiny, końcówki do 

polerowania powietrzem oraz małe urządzenia do wszystkich 

obszarów zastosowania, od diagnostyki, przez profilaktykę, po 

odbudowę, chirurgię, endodoncję oraz pielęgnację i konserwację 

narzędzi.

Obrazowanie
Prześwietlenie wewnątrzustne, czujniki i płytki do obrazo-

wania, prześwietlenie panoramiczne i zewnątrzustne, w tym 

w połączeniu z DVT, a także dedykowany sprzęt DVT do 

wszelkich wskazań stomatologicznych.

KaVo Dental GmbH | Bismarckring 39 | 88400 Biberach | Niemcy
https://www.kavo.com/pl-pl/

Dental Excellence w każdym obszarze
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Produkty, sprzęt oraz usługi przedstawione i opisane w tym katalogu nie są dostępne we wszystkich 

krajach. Wszystkie informacje są zgodne z wiedzą dostępną w momencie druku. Firma KaVo Dental GmbH 

nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności w zakresie kolorów i kształtów przedstawionych na zdję-

ciach lub za błędy w druku i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w broszurach w dowolnym 

momencie. Przedruk, nawet częściowy, jest dozwolony tylko za zgodą firmy KaVo Dental GmbH.


