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www.kavo.com/pl

Doskonałość stomatologiczna
na każdym polu.

Wyposażenie gabinetów 
Unity i lampy stomatologiczne, fotele stomatologiczne, systemy 

komunikacji z pacjentem, mikroskopy stomatologiczne oraz 

dodatkowe urządzenia KaVo.

Instrumenty stomatologiczne
Prostnice i kątnice, turbiny, piaskarki oraz drobne urządzenia 

do wszystkich zastosowań, w tym do diagnostyki, profilaktyki, 

stomatologii zachowawczej, chirurgii, endodoncji oraz konserwacji 

instrumentów.

Obrazowanie
RTG wewnątrzustne, czujniki i skanery płytek, rozwiązania typu All 

in-one: pantomografia, cefalometria i CBCT oraz zaawansowane 

tomografy 3D do wszystkich wskazań w stomatologii.
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Produkty, sprzęt i usługi przedstawione i opisane w niniejszym katalogu nie są dostępne we wszystkich krajach. Wszelkie 

informacje odpowiadają wiedzy dostępnej w momencie druku. KaVo Dental GmBH nie ponosi odpowiedzialności za kolory 

i format zdjęć, pomyłki i błędy w druku, oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do broszury w dowolnym 

momencie. Kopiowanie, włączając wybrane fragmenty, tylko za zezwoleniem KaVo Dental GmBH.

DIAGNOcam i ClinView są znakami towarowymi KaVo Kerr Group Finland i są zarejestrowanymi znakami towarowymi 

lub są wykorzystywane jako znaki towarowe nabyte w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. KaVo™ jest znakiem 

towarowym lub znakiem towarowym nabytym do użycia przez Kaltenbach & Voigt GmBH w Stanach Zjednoczonych i/lub 

innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. 



KaVo DIAGNOcam.
Wyprzedza próchnicę o lata świetlne.
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Wczesne wykrywanie próchnicy
dzięki KaVo DIAGNOcam.

Badania radiologiczne 2D lub 3D często uwidaczniają zmiany próchnicowe 

dopiero gdy sięgają one zębiny. KaVo DIAGNOcam jest idealnym 

dopełnieniem tradycyjnych sposobów wykrywania próchnicy: pozwala 

na wykrycie próchnicy powierzchni stycznych i zgryzowych znacznie 

wcześniej i w prostszy sposób. Dzięki obrazowi o rewolucyjnej jakości 

można zobaczyć strukturę zęba wraz z próchnicą, bez zniekształceń 

powodowanych płytką nazębną, osadem lub zachodzeniem zębów 

na siebie – bez zbędnego czekania, zdjęć rentgenowskich i bezpośrednio 

przy unicie stomatologicznym.

Diagnostyka próchnicy wykorzystująca światło lasera – wyprzedza próchnicę o lata świetlne. 

W KaVo DIAGNOcam światło lasera zastępuje promienie rentgenowskie, które dotychczas były niezbędne w wykrywaniu 

próchnicy, co w rezultacie gwarantuje niespotykaną dotąd jakość obrazu wraz z najdrobniejszymi szczegółami.

• Źródło światła znajdujące się w główce urządzenia  

podświetla ząb, od korzenia w kierunku krony.

• Cyfrowa kamera pokazuje obraz na żywo  

na wybranym ekranie.

• Ząb przewodzi światło i dzięki temu struktury stają się 

widoczne. Wszystkie miejsca ze zmianami próchnicowymi 

lub pęknięcia, przez które przenika światło w kierunku 

powierzchni zęba, są wyraźnie widoczne i ciemniejsze.

• Wczesna diagnostyka próchnicy powierzchni zgryzowych, 

stycznych, gładkich, próchnicy wtórnej a także pęknięć.

• Niezwykle dokładny obraz o wysokiej jakości, nawet bez 

wstępnego oczyszczania zębów.

• Końcowe zdjęcia i filmy są widoczne od razu i zwiększają 

szansę na akceptację planów leczenia.

• Bez promieni rentgenowskich: dla wszystkich pacjentów, 

zębów i zabiegów.

• Automatyczna integracja z popularnym 

oprogramowaniem.

• Asystent nagrywania wskazuje odpowiednie ułożenie, 

by obraz diagnostyczny był jak najlepszy w możliwie 

najkrótszym czasie.

• Intuicyjna obsługa z przejrzystym diagramem uzębienia, 

który obejmuje zęby mleczne.

Korzyści:



Kamera

Źródło światła

Osłonka duża (lub mała)

Smukły kształt  

urządzenia

Przewód USB

Czuły przełącznik  

pierścieniowy  

do obsługi nagrywania  

filmów i zapisywania zdjęć

KaVo DIAGNOcam - próchnica jeszcze  
nigdy nie była tak widoczna.
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Wczesne wykrywanie próchnicy –  
w przeciwnym wypadku zostanie ona wykryta, 
gdy już będzie za późno.

KaVo DIAGNOcam szczegółowo obrazuje odcinek koronowy zęba, 

powyżej dziąsła. Dzięki temu zmiany próchnicowe mogą zostać wykryte 

zdecydowanie wcześniej niż w przypadku innych metod, a leczenie będzie 

minimalnie inwazyjne lub ograniczy się do profilaktyki. W rezultacie 

nie tylko pacjenci są zadowoleni, ale również stomatolodzy – dzięki 

bezproblemowym i okresowym wizytom kontrolnym.

Bezpieczna diagnostyka zmian próchnicowych zanim dosięgną one zębiny.

Próchnica szkliwa powierzchni stycznych 

na granicy szkliwno-zębinowej.

Próchnica szkliwa powierzchni stycznych 

z powierzchniowym kontaktem na 

granicy szkliwno-zębinowej.

Zawansowana próchnica 

powierzchni stycznych.

Zdrowy ząb. Pierwsze oznaki próchnicy szkliwa

powierzchni stycznych. 

Próchnica szkliwa powierzchni 

stycznych.
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Badaj, nagrywaj, wykrywaj:
Szybka i pewna diagnostyka.

Dobrze jest wcześnie wykrywać próchnicę, ale jeszcze lepiej jest to robić 

bezpiecznie. KaVo DIAGNOcam łączy oba te aspekty. Dzięki intuicyjnej 

obsłudze można diagnozować zmiany próchnicowe w niezwykle 

bezpieczny sposób, prawie bez przeszkolenia! Zastosowania kliniczne 

urządzenia cieszą się uznaniem w środowisku stomatologów, a samo 

urządzenie sprawdza się w praktyce, o czym świadczą miliony nagrań.

Dokładna diagnostyka DIAGNOcam w oparciu o: Kühnisch J., Söchtig F., Pitchika V., Laubender R., Neuhaus K.W., Lussi A., 

Hickel R. „In vivo validation of near-infrared light transillumination for interproximal dentin carries detection”, Clinical Oral 

Investigations, May 2016.

KaVo DIAGNOcam  Badania radiologiczne Badania kliniczne 

99% 96% 2%

Próchnica powierzchni zgryzowych. Wtórna próchnica. Pęknięcia.

KaVo  |  5
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Komunikacja z pacjentem staje się łatwiejsza  
i zwiększa szanse na akceptację leczenia.

Jedną z nieocenionych zalet KaVo DIAGNOcam jest przejrzystość zdjęć, 

które można od razu pokazać pacjentowi na ekranie i wyjaśnić, dlaczego 

leczenie jest konieczne. Zdjęcia można również wydrukować dla pacjenta 

i korzystać z nich podczas wizyt kontrolnych w celu długofalowego 

monitorowani zmian.

Intuicyjna obsługa bez żmudnego szkolenia.

Urządzenie KaVo DIAGNOcam jest niezwykle łatwe  

w obsłudze i dlatego szybko przekonuje do siebie cały 

personel w gabinetach stomatologicznych. Co więcej, KaVo 

DIAGNOcam oszczędza czas stomatologom  

i asystentkom stomatologicznym, ponieważ można z niego 

korzystać bezpośrednio przy unicie stomatologicznym. 

Czy szkolenie z obsługi jest długie? Nie. Czy urządzenie 

jest skomplikowanie w obsłudze? Nie. Wystarczy umieścić 

końcówkę na zębie i zrobić zdjęcie lub rozpocząć nagranie. 

To aż tak proste. 

Końcowe zdjęcia bez konieczności czekania.  

Zdjęcia KaVo DIAGNOcam są dostępne od razu bez 

konieczności czekania lub przechodzenia do innego 

gabinetu. Należy wybrać ekran, na którym chce się 

pokazać szczegóły nagrania pacjentowi. W ten sposób 

pacjenci otrzymują najlepsze wyjaśnienie a konieczność 

wykonania zabiegów w przyszłości jest od razu zrozumiała. 

Dzięki wczesnej diagnostyce istnieje większa szansa na 

zachowanie zdrowych zębów.
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Idealne do wykorzystania podczas każdej wizyty, 
u każdego pacjenta i do zobrazowania wszystkich 
zębów. Świetna kontrola.

KaVo DIAGNOcam można używać bez uprzedniego oczyszczania zębów w 

gabinecie stomatologicznym. Jednak by kontrola była regularnie przeprowadzana 

i prosta, zaleca się wykorzystywanie urządzenia w trakcie każdej wizyty kontrolnej 

i profilaktycznej. Możliwość tworzenia prostych, szybkich i istotnych klinicznie 

nagrań bez promieniowania rentgenowskiego przekonuje nawet krytycznie 

nastawionych pacjentów, kobiety w ciąży i osoby starsze.

KaVo DIAGNOcam przynosi korzyści całemu 

zespołowi gabinetu stomatologicznego i pacjentom:

• Asystentki stomatologiczne nabywają doświadczenia 

w diagnozowaniu próchnicy pod koniec każdej wizyty 

profilaktycznej. Dokumentacja bieżącej sytuacji i 

przygotowanie do odpowiedniego zdiagnozowania zmian 

próchnicowych przez stomatologa to teraz jeden etap, 

dzięki któremu oszczędza się czas

• Praca całego zespołu w gabinecie stomatologicznym stanie 

się bardziej efektywna, gdy kontrola i wczesna diagnostyka 

próchnicy zostaną połączone.
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Wyraźne zdjęcia pomagają objaśnić 
plany leczenia i przyczyniają się do ich 
natychmiastowej akceptacji.

Im jaśniej pacjent widzi swoją sytuację stomatologiczną,  

tym wyraźniej widzi potrzebę poddania się ewentualnemu leczeniu.  

Dzięki przekonującej sile nagrań KaVo DIAGNOcam można zwiększyć  

szanse akceptacji planów leczenia.

Jedno spojrzenie wystarczy,  

by umówić się na kolejną wizytę.

• Wyświetlając nagranie na monitorze można od razu 

pokazać pacjentowi, dlaczego leczenie jest konieczne.

• Dzięki nagraniom i wcześniejszym zdjęciom można 

pokazać pacjentowi, jak będzie wyglądał zabieg.

• Można dokładnie pokazać pacjentowi miejsca 

występowania próchnicy i inne zmiany, a także 

powiększyć niektóre części zdjęcia tak, by były  

dla niego jeszcze bardziej widoczne.
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• Strzałki nad i pod symbolem zęba pokazują optymalną 

odległość od zęba.

• Symbol zęba podświetla się, gdy zostanie osiągnięta 

optymalna pozycja do nagrywania.

• Zdjęcia i nagrania można wykonywać w formie ciągłej 

używając pierścienia na KaVo DIAGNOcam.

• Cztery kategorie dla szybkiej diagnostyki zębów.

• Przegląd całej sytuacji dzięki różnym kolorom, którymi 

można oznaczyć zmiany, konieczną kontrolę lub zdrowe 

zęby np. na diagramach uzębienia zębów stałych lub 

mlecznych.

• Zoptymalizowana diagnostyka dzięki łatwo regulowanemu 

kontrastowi (lewo/prawo) i jasności (powyżej/poniżej).

• Możliwość zaznaczenia zauważonych zmian bezpośrednio 

na zdjęciu zęba przy pomocy symbolu pióra – aby rozmowy 

z pacjentami były wyraźnie bardziej przekonujące.

Niezwykle prosty i zrozumiały:
Intuicyjny interfejs użytkownika.

Urządzenie KaVo DIAGNOcam zostało zaprojektowane tak, żeby 

wszystkie czynności mogły zostać przeprowadzone intuicyjnie i szybko. 

Zintegrowane funkcje takie jak asystent nagrywania, przejrzysta budowa 

i łatwe do zrozumienia symbole sprawiają, że diagnostyka jest prawie tak 

prosta, jako samo nagrywanie.

Zintegrowany asystent nagrywania. 

Łatwa kategoryzacja.

Diagram uzębienia zębów stałych  

i mlecznych.

Dokładna wizualizacja.

• Wybierz klikając na pasku pod polem nagrywania.

• Automatycznie wyświetla diagram uzębienia z 

odpowiednimi numerami zębów.

• Automatycznie segreguje nagrane zęby, by od razu 

zaznaczyć spostrzeżenia.
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Pełna integracja z następującym 

oprogramowaniem:

Połącznie z systemem zarządzania  

w gabinecie stomatologicznym przez:

KaVo DIAGNOcam idealnie dopasowuje się do codziennej pracy gabinetów 

stomatologicznych. Urządzenie jest rozpoznawane automatycznie przez 

m.in. KaVo CliniView™, CONEXIO™ czy VixWin™, a nagrania są przenoszone 

bezpośrednio do oprogramowania RTG. Można również korzystać  

z TWAIN™ jako alternatywy. Co więcej, można połączyć KaVo DIAGNOcam 

bezpośrednio z systemem zarządzania pacjentami przy pomocy interfejsu 

VDDS i korzystać z niego w różnych pomieszczeniach, dzięki funkcji 

dopuszczającej pracę wielu użytkowników.

Kompatybilność.

VDDS TransferCliniView

VixWin

TWAIN

CONEXIO



Informacje techniczne. 

Wymiary.

Zamówienia Nr pozycji

DIAGNOcam 

     z interfejsem VDDS 

     opcja dla wielu użytkowników

1.001.9000

interfejs TWAIN 1.010.3642

Akcesoria (zawarte w dostawie)

Osłonka duża 1.005.1300

Osłonka mała 1.005.1360

Uchwyt na DIAGNOcam 1.005.1380

Przewód USB 1.005.1076

Pobór prądu maks. 0.5 A

Napięcie zasilające 5 V

Długość przewodu 2.5 m

Masa 190 g

Oświetlenie dioda laserowa

Długość fali 780 nm

Moc optyczna 15mW wg DIN EN 60825-1

Moc optyczna  
z końcówkami do 
powierzchni żujących

maks. 1mW wg DIN EN 60825-1

Wymagania systemowe

PC Procesor min. 1 GHz, system operacyjny min. 

32-bitowy, USB 2.0.

Pamięć główna   256 MB (RAM) dla pojedynczego użytkownika lub 

unitu, 512 MB (RAM) dla serwera bazy danych SQL.

Pojemność dysku 5-50 GB zależnie od objętości danych na dysku 

(może być taka sama jak dysku systemowego).

System operacyjny Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10 

lub nowsze

Wyświetlacz Min. 1024 x 768, głębia koloru min. 24-bitowa

Kompatybilne  

oprogramowanie

Możliwe połączenie przez zintegrowany 

interfejs VDDS z ClinView (wersja 11.3 i nowsze), 

ViwWin (wersja 3.5 i nowsze), CONEXIO i TWAIN 

(wymagany oddzielny interfejs); możliwe 

połączenie przez DTX Studio™, jeśli platforma 

DTX Studio™ jest dostępna w danym regionie.
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27.5 mm

245 mm


