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Produkty, urządzenia i usługi przedstawione i opisane w tym katalogu mogą być dostępne tylko w wybranych

krajach. Zamieszczone specyfikacje są zgodne z aktualną wiedzą obowiązującą w czasie ich publikacji. Firma KaVo

Dental GmbH nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność koloru na ilustracjach, pomyłki lub błędy w druku

oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w broszurach w dowolnym momencie. Powielanie, także

w części, jest dozwolone wyłącznie za zgodą firmy KaVo Dental GmbH.

Dental Excellence – doskonałość
w każdym obszarze stomatologii.

Wyposażenie gabinetu
Unity i lampy stomatologiczne, systemy komunikacji

z pacjentem, mikroskopy stomatologiczne oraz dodatkowe

urządzenia KaVo.

Instrumenty
Prostnice i kątnice stomatologiczne, turbiny, piaskarki

oraz drobne urządzenia do wszystkich zastosowań, w tym

diagnostyki, profilaktyki, stomatologii zachowawczej, chirurgii,

endodoncji oraz konserwacji instrumentów.

PROPHYflex 4
Zmień zabieg w czystą przyjemność.

www.kavo.com/pl
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Doskonały design urządzenia

KaVo PROPHYflex 4 dostał złotą 

nagrodę Focus Open 2018 Gold 

za wyjątkowy i przyszłościowy 

design. Jury doceniło sposób, w 

jaki urządzenie układa się w dłoni 

oraz za kolorystykę.



Koniec z biofilmem.
Skoncentrowany strumień umożliwia wyjątkowo  

precyzyjną pracę, a dzięki zgłębnikowi WHO daje również 

idealny ogląd kieszonek.

Skoncentrowany strumień zapewnia  

wszechstronne narzędzie.
Końcówka Perio służy do zastosowań poddziąsłowych,  

ale może być również wykorzystywana do czyszczenia  

implantów, koron i mostów oraz usuwania przebarwień  

na odsłoniętych szyjkach zębowych.

Poddziąsłowo.

Nowa piaskarka PROPHYflex 4 to wszechstronne urządzenie do wielu

zastosowań. Można jej używać do pracy ze wszystkimi rodzajami zębów,

wszystkich pacjentów i prawie w każdym wskazaniu, bez względu na to,

czy chodzi o obszar nad- czy poddziąsłowy.

Wygodnie leży w dłoni.
Ergonomię obsługi i swobodne, bezstresowe  

przeprowadzanie zabiegów można sobie zapewnić  

wybierając odpowiednią dla siebie długość rękojeści.

Skoncentrowany na czystej przyjemności.
Punktowe polerowanie ukierunkowanym źródłem 

powietrza wytwarzanym przez  standardową dyszę 

PROPHYflex chroni strukturę zęba, jednocześnie znacznie 

redukując powstawanie mgiełki podczas polerowania.

Wszechstronność 
Dwie kaniule naddziąsłowe zapewniają wyjątkowo 

delikatne i bardzo wydajne czyszczenie. Do wyboru dwie 

dysze: standardowa  i nowo dostępna dysza POWER 

o większej mocy przeznaczona do każdego zabiegu.

Możliwość regulacji mocy.
Dzięki trzem poziomom regulacji można samodzielnie  

dostosować skuteczność czyszczenia, prowadząc je zarówno 

bez użycia proszku, jak i z maksymalną jego ilością.

Trzy urządzenia w jednym: idealne rozwiązanie 
do zabiegów naddziąsłowych i poddziąsłowych.

Naddziąsłowo.
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Dysza POWER 

Dysza POWER błyskawicznie usuwa nawet 

najbardziej uporczywe przebarwienia.

4 | KaVo KaVo | 5

Doskonała ergonomia jeszcze nigdy nie była tak
wszechstronna…

Chcesz, aby codzienne zabiegi profilaktyczne były łatwiejsze, szybsze

i dokładniejsze, a nawet przyjemniejsze podczas dłuższych wizyt? Nowa

piaskarka PROPHYflex 4 firmy KaVo spełnia wszystkie te kryteria. Jest

bardzo lekka, idealnie wyważona i ergonomicznie zaprojektowana,

co umożliwia wygodną pracę.

Zachowaj spokój — pracuj bez wysiłku.

Niezwykle lekka, doskonale wyważona rękojeść 

z możliwością indywidualnego doboru długości 

zapewnia komfortową obsługę i bezstresowe 

przeprowadzenie zabiegu.

Więcej oznacza lepiej.

Trzy stopnie regulacji – pierwszy z nich umożliwia

irygację zębów w celu usunięcia pozostałości

proszku. Poziom 2 i 3 pozwalają dostosować moc

czyszczenia w zależności od pacjenta i wskazania.

Lepsza kompatybilność.

Podłączenie za pomocą złączki KaVo albo Sirona.

Standardowa dysza PROPHYflex 

Wysoce precyzyjne polerowanie powietrzem 

wytwarza zredukowaną ilość mgiełki, dzięki czemu 

podczas zabiegu można profilaktycznie usunąć w 

sposób delikatny biofilm i przebarwienia. Wąska 

dysza zapewnia dobrą widoczność podczas 

oczyszczania naddziąsłowego.

Gwarancja bezpieczeństwa.

Stabilna pozycja przy napełnianiu dzięki płaskiej

podstawie zbiorniczka. Aby uniknąć przerywania

zabiegu, pojemnik można napełnić wcześniej

a następnie zamknąć go gumowym wieczkiem

z oznaczeniem o wybranym wskazaniu.

Dostosowany do potrzeb.

Dwa uchwyty różnej długości pozwalają idealnie

dopasować narzędzie do dłoni. Bardzo wygodne

również w przypadku, gdy kilka osób korzysta

z tej samej piaskarki. Wygodna praca nawet w trudno 

dostępnych miejscach, dzięki  uchwytowi dyszy 

umożliwiającemu  obrót o 360°.

Ponieważ każdy lekarz, zabieg i pacjent różnią się, KaVo PROPHYflex 4 

można dopasowywać do indywidualnych wymagań. Ty decydujesz o tym, 

czy będziesz czyścić okolice poddziąsłowe czy naddziąsłowe, czy chcesz 

zniwelować łagodne czy silne przebarwienia i który uchwyt wybrać.

... a wszechstronność jeszcze nigdy nie
prowadziła do takiego komfortu. 

„Nowa piaskarka PROPHYflex 4 znacząco ułatwia moją

codzienną pracę – idealnie leży w dłoni dzięki dwóm

długościom uchwytu dyszy. Pozwala też kontrolować

strumień proszku i wody, co doceniają również moi pacjenci”.

Tanja Wicharz 

Specjalistka od profilaktyki i instruktorka szkoleń dotyczących

prowadzenia gabinetu.

Rekomendowana
przez lekarzy.

Dysza PROPHYflex Perio 

Opcjonalny zestaw Perio przeznaczony

do przeprowadzania precyzyjnych i łagodnych

zabiegów poddziąsłowych, jak również czyszczenia

mostów, implantów i koron.



Standardowa dysza

Dysza POWER

Krótki uchwyt dyszy

Dysza z długim uchwytem

Dysza Perio

PROPHYflex 4 jest dostępna w trzech intensywnych kolorach.
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Regulowana ilość proszku i stałe polerowanie 

ukierunkowanym źródłem powietrza zapewniane przez 

standardową dyszę PROPHYflex sprawiają, że praca z nią 

to czysta przyjemność — precyzyjne czyszczenie przy 

zminimalizowanym pyleniu i zoptymalizowana higiena.

Pojemniki na proszek z zamykanym wieczkiem: idealnie

nadają się do zabiegów, w których ilość proszku musi

być zgodna ze wskazaniem. Wystarczy przymocować

napełniony wcześniej pojemnik i rozpocząć pracę.

Równomierny rozkład energii wzdłuż powierzchni

strumienia ma dwie zalety: im bardziej równomierny jest

rozkład, tym skuteczniej przebiega czyszczenie, a struktura

zębów jest lepiej chroniona.

Nie marnuj czasu:

zamykane pojemniki na proszek.

Bezwzględna dla przebarwień,

łagodna dla zębów.
Prognoza na przyszłość:

mniejsze zapylenie.

Najczystsza przyjemność.
Przed zabiegiem, w jego trakcie i po nim.

W celu zapewnienia najwyższego poziomu higieny obudowa piaskarki

PROPHYflex 4 jest pozbawiona łączeń. Piaskarkę PROPHYflex 4 można

łatwo rozłożyć na części, wyczyścić i zdezynfekować oraz wysterylizować.

Mój sposób
na największą
niezawodność.

„Po każdym zastosowaniu i przed każdym

przygotowaniem należy podłączyć piaskarkę

PROPHYflex 4 do szybkozłączki i płukać wodą

przez minutę, a następnie odłączyć dopływ

wody. Gwarantuje to, że w urządzeniu nie

zostały resztki proszku, które mogłyby

je zablokować. Pozostałości zalegające

w urządzeniu PROPHYflex 4 można również

wydmuchać, korzystając z pierwszego stopnia

trzystopniowej regulacji. Przygotowanie

piaskarki do kolejnego zabiegu nie zajmuje

dużo czasu”.

Annett Preuß  

Specjalista Sprzedaży, Dział

Instrumenty, KaVo Kerr Niemcy

Gwarancja dopasowania sposobu czyszczenia do pacjenta 

oraz inne zastosowania kliniczne dzięki trzem dostępnym 

dyszom i 3-stopniowej regulacji PROPHYflex 4.

Trzy rodzaje dysz zapewniają leczenie 

dostosowane do każdego pacjenta.

KaVo PROPHYflex 4 KaVo PROPHYflex 4Konkurencja Konkurencja*

* Działanie na szkliwo proszku PROPHYpearls w porównaniu

z konkurencyjną piaskarką wykorzystującą węglan wapnia.

Sprawdzono na kompozycie SonicFill™.

Dysza Power

Wave

Flamingo

Lime



miętowy jagodowy wiśniowypomarańczowy

miętowy brzoskwiniowy pomarańczowy czarna
porzeczka
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PROPHYpearls, PROPHYflex i PROPHYflex Perio to proszki idealnie

nadające się do stosowania w połączeniu z piaskarką PROPHYflex 4,

umożliwiające dokładne, a zarazem delikatne czyszczenie.

Proszek KaVo PROPHYpearls:

delikatna skuteczność.

• Wskazania: skuteczne usuwanie przebarwień, osadu i biofilmu.

• Substancja czynna: węglan wapnia o ziarnistości 60-70 μm, biodegradowalny, 

nie zawiera soli, cukru ani glutenu.

• Najważniejsze informacje: okrągły kształt i jednolity rozmiar umożliwiają  

optymalne czyszczenie przy minimalnej abrazji; dostępny w czterech smakach  

i dwóch wariantach neutralnych.

Proszek KaVo PROPHYflex:

większa ścieralność.

• Wskazania: szybkie usuwanie przebarwień, osadu i biofilmu.

• Substancja czynna: dwuwęglan sodu o ziarnistości 60-70 μm,  

rozpuszczalny w wodzie.

• Najważniejsze informacje: prosty i szybki zabieg w czterech  

możliwych smakach.

Liczy się też to, co jest w środku:
kolekcja proszków dla PROPHYflex 4.

Proszek KaVo PROPHYflex Perio:

do zastosowań pod- i naddziąsłowych.

• Wskazania: skuteczna kontrola biofilmu w kieszonkach przyzębnych oraz  

czyszczenie koron, mostów i implantów.

• Substancja czynna: drobny proszek glicynowy (18–22 μm) chroniący dziąsła.

• Najważniejsze informacje: delikatny i nieabrazyjny, do skutecznego czyszczenia 

kieszonek oraz implantów w zastosowaniach naddziąsłowych.

Dysza Perio i proszek Perio

do zabiegów w obszarach poddziąsłowych. 

Dzięki PROPHYflex 4 nie ma już konieczności korzystania z innego urządzenia podczas przechodzenia z obszaru

poddziąsłowego do naddziąsłowego lub czyszczenia implantów. Wystarczy zamocować końcówkę Perio, wypełnić

pojemnik proszkiem Perio, wybrać właściwy poziom mocy – i gotowe.

• Bezpieczne, ukierunkowane czyszczenie kieszonek za pomocą stabilnej, cienkiej końcówki Perio z oznaczeniem głębokości.

• Doskonała dostępność dzięki dobrej widoczności i smukłemu kształtowi.

• Higieniczne końcówki, wielokrotnego użycia: każdą można przygotować do 10 cykli sterylizacji.

60°

30°

90°

60°

60°

10°

Tylko jedno urządzenie w gabinecie: zabiegi
w obszarze poddziąsłowym z wykorzystaniem
piaskarki PROPHYflex 4.



Zabiegi przy pomocy piaskarki KaVo PROPHYflex 4
są kluczowym elementem programu KaVo Kerr
„Świat pełen uśmiechu”.

Uśmiech rodzi się z czystego szczęścia: system piaskowania

firmy KaVo stanowi fundament prowadzonego przez firmę

KaVo Kerr programu „Świat pełen uśmiechu”. Ergonomiczna

i łatwa w regulacji piaskarka KaVo PROPHYflex 4 idealnie

współgra z proszkami PROPHYpearls, PROPHYflex oraz

zestawem Perio PROPHYflex i proszkiem Perio.

Zadowolenie z prowadzenia zabiegów profilaktycznych

jest możliwe również dzięki innym produktom KaVo i Kerr:

od przygotowania pacjenta w celu osiągnięcia najlepszej

widoczności, przez produkty do delikatnego i dokładnego

skalingu i rozwiązania do polerowania zębów, aż po innowa-

cyjne urządzenia do wczesnego wykrywania próchnicy bez

konieczności stosowania promieni rentgenowskich.

P
olerowanie D
iagnostyka

P
rz

yg
otowanie pacje

n
ta

Scaling
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Optymalne przygotowanie pacjenta dzięki retraktorowi Kerr OptiView™. 

Elastyczna trójwymiarowa budowa retraktora OptiView firmy Kerr umożliwia

jego szybkie i wygodne zakładanie i zdejmowanie. Równomierne odciągnięcie

warg i policzków zapewnia doskonałą widoczność i swobodny dostęp do jamy

ustnej. Umożliwia nieprzerwane i skuteczne wykonywanie czynności, nawet

podczas dłuższych zabiegów, zapewniając wygodę zarówno pacjentom, jak

i lekarzom.

Skuteczny skaling dzięki końcówkom SONICflex firmy KaVo. 

Niezależnie od rodzaju zabiegu system SONICflex umożliwia szybką i łatwą

wymianę końcówki, komfortowy i łagodny przebieg dla tkanek, jak również

mniejsze nagrzewanie i łagodną oscylację we wszystkich wskazaniach.

System KaVo gwarancją łatwego piaskowania. 

System czyszczenia zębów firmy KaVo umożliwia skuteczne piaskowanie: nowa,

ergonomiczna i łatwa w regulacji piaskarka KaVo PROPHYflex 4 z dedykowanym

proszkiem PROPHYpearls i proszkiem PROPHYflex lub zestawem Perio

PROPHYflex i proszkiem Perio, daje powód do uśmiechu przy każdym zastosowaniu,

zarówno stomatologom, jak i pacjentom.

Skuteczne polerowanie zębów dzięki rozwiązaniom firmy KaVo Kerr. 

Współpraca KaVo i Kerr – trzy kątnice KaVo SMARTmatic do leczenia profilak- 

tycznego w połączeniu z produktami firmy Kerr: gumkami Pro-Cup™ służącymi

do nakładania pasty profilaktycznej Cleanic™ bez rozpryskiwania przy pomocy

praktycznych klipsów Prophy Clips – umożliwia wyjątkowo skuteczne  

polerowanie zębów.

Przeznaczona do diagnostyki próchnicy kamera DIAGNOcam firmy KaVo. 

Korzystając z kamery DIAGNOcam firmy KaVo we wczesnym wykrywaniu próchnicy

można w łatwy sposób uzyskać bardzo dokładny obraz, przeprowadzając

transiluminację zębów bez konieczności stosowania promieni rentgenowskich.

Dzięki doskonałej jakości obrazom łatwiej uzyskać akceptację zaproponowanego

planu leczenia.

Wszelkie informacje, materiały wideo i aktualności można

znaleźć na stronie: www.kavo.com/pl/PROPHYflex4


