
KaVo Primus® 1058

Spolehlivost,
která nadchne.



KaVo Primus® 1058

Bestseller KaVo Primus® 1058.
Spolehlivost po generace.

Letitou praxí s úspěchem otestovaná spolehlivost.
Model KaVo Primus 1058 je jeden z mnoha úspěšných modelů německého výrobce kvalitních výrobků KaVo. Proč je tato 
zubní souprava tak oblíbená? Její enormní spolehlivost a pevnost. Všechny součásti a funkce jsou ideálně navzájem vy-
laděné, se záměrným vynecháním zbytečností. Tím je váš model Kavo Primus 1058 zvlášť hospodárný – nyní, ale i dlou-
hodobě. To už dokáží ocenit tisíce zubních lékařů po celém světě.hodobě. To už dokáží ocenit tisíce zubních lékařů po celém světě.

Stolní verze KaVo Primus 1058 TM.
Výškově nastavitelné křeslo pro pacienta od 
395 mm do 780 mm.



Víte, co chcete.
Správný koncept léčby.
Pro každého to správné – naše tři 
osvědčené varianty.
Kdo se rozhodne pro přístroj KaVo Primus 1058, má jasné 
priority. Stomatologická souprava musí fungovat plynule, 
s jistotou používání a dbát o přesvědčivé výsledky léčby. 
Promyšlený lékařský prvek, prvek pro pomocný personál se 
snadným ovládáním, automatické hygienické funkce, ergo-
nomie pro lékaře, pomocný personál i pacienty a množství 
dalších vlastností přístroje KaVo Primus 1058 toto zabezpe-
čují. Přitom se díky třem variantám optimálně hodí do vaší 
systematiky léčby a vašich prostor praxe.

•  Verze stůl.
Kompaktní lékařský prvek Vám daruje ještě více svobo-
dy pohybu pro perfektní, ergonomické činnosti v každé 
ošetřující pozici.

 
•  Verze lavice.

Vyvážené nástroje leží ihned perfektně v ruce a hygienic-
ké hadicové vedení, stejně jako uzavřený kryt usnadňují 
hygienu.

 •  Verze vozík.
Užíjte si i ve verzi vozík intuitivní vedení ovládání, vyu-
žívejte doplňkovou mobilitu vašeho lékařského prvku a, 
pokud budete potřebovat, postavte jej stranou. 

 

Lavicová verze KaVo Primus 1058 S.

Vozíková verze KaVo Primus 1058 C.
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Přáním každého lékaře by mělo být:
pracovat uvolněně, každý den.

Optimalizované trasy uchopení a 
efektivní průběhy.
Zcela stejné, ať ošetřujete v sedě nebo ve stoje: Prvek pro 
lékaře vašeho modelu KaVo Primus 1058 vás podporuje, 
abyste pracovali ergonomicky. Natahovat se a otáčet – to 
už nemusíte. Můžete trvale zaujmout přirozené držení těla a 
pohybovat, jak jste zvyklí.

Veškeré nástroje, které potřebujete.
Podle Vaší individuální potřeby léčby sestavujeme váš prvek 
pro lékaře přesně podle vašich požadavků. Můžete volně kon-
fi gurovat pět odkládacích ploch na nástroje*. Díky nástavbo-
vému modulu lze doplňkově připojit např. intraorální kamera. 
Chtěli byste později provést změny, ty pro vás samozřejmě 
můžeme provést. Tak zůstanete fl exibilní i v budoucnosti. 

Už jsou všechna místa obsa-
zena? Díky nástavbovému 
modulu vytvoříte např. doplňko-
vou odkládací plochu např. pro 
svoji intraorální kameru přímo 
na svém prvku pro lékaře.

Dvojité pohodlí ošetřujícího lé-
kaře s funkcí KaVo Memospeed. 
Pro ukládání počtu otáček při 
indikacích na třech úrovních pro 
dva lékaře.

* Váš prodejce Vám rád poradí.



Ať dítě nebo dospělý – díky zdvihání sedací lavice leží všichni vaši paci-
enti při každé situaci vyšetřování pohodlně a uvolněně.

Více pohodlí při sezení 
díky měkkému polstrování  
s ergonomickým sedákem 
a integrovanou opěrou 
páteře.

Osvědčeno milionem vyšetření. Nejvyšší
pohodlí v leže pro všechny pacienty.

Prvek pro lékaře a křeslo pro paci-
enty – přednosti a výhody pro Vás:

 • Vždy ergonomicky uvolněné postavení při práci

• Efektivní práce a vše v přímém dosahu

•  Pohodlné měkké polstrování s ergonomickým sedá-
kem a integrovanou opěrou páteře

• Soustředěná léčba díky uvolněným pacientům

Pohodlná poloha, klidní pacienti.
Den co den pacienti zažívají na modelech KaVo Primus 
1058, jak může být návštěva zubního lékaře uvolněná. Mož-
ná to dělá ergonomický sedák křesla pacienta s integrova-
nou opěrou páteře. I pro léčbu dětí a pacientů s problémy 
se zády např. kulatá záda, lze křeslo díky integrovanému 
zdvihání sedací lavice speciálně nastavit. Díky dobré poloze 
mají radost i ošetřující lékaři, neboť pacienti, kteří leží po-
hodlně, se automaticky pohybují méně. Vy jako lékař a také 
váš pomocný personál se můžete tím pádem lépe soustředit 
na svoji vlastní práci. Důležité plus pro bezpečnost a efekti-
vitu pro Vás. 

COMPACTchair vytváří místo.
Pokud si pro své prostory praxe přejete pohodlné vyšetřovací 
křeslo s menšími nároky na místo, je vaše první volba COM-
PACTchair řady KaVo primus 1058. Lze zalomit, aby mohli 
nasedat i vystupovat zvláště i starší lidé. Lze jej z 80stupňové 
pozice v sedě plynule nastavit do pozice v leže. Konzultujte se 
svými pacienty v sedě a ošetřujte je následně v leže. 

Křeslo pro pacienty COMPACTchair. 
Výškově nastavitelné od 390 mm do 740 mm.
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• Keine Überdehnung
 der Sehnen und Muskeln

• Keine Stauchung 
 der Muskulatur

Ergonomisch entspanntes Arbeiten 
dank Rechts-Links-Bewegung

Křížový spínač pro ob-
sluhu křesla pacienta

Držadlo se spínačem pro
bezpečné vypnutí.

Polohovací automatika 
křesla pacienta

Polohovací automatika 
křesla pacienta

Předvolba zpětný 
chod motoru

Nožní pedál ke spuštění a regulaci 
počtu otáček/intenzity nástrojů a k 
rozlišení stabilního obrazu kamery.

Ofukovací vzduchPředvolba sprej

Funkce pouze při odvráce-
ných nástrojích

Funkce pouze při vytaže-
ných nástrojích

Kdo ho má, má se dobře.
Pohodlný nožní spouštěč KaVo.

Nechte si své ruce volné pro to dů-
ležité.
Čím méně se musíte dotýkat, tím je Vaše práce hygienič-
tější. Aby se vám to podařilo, používejte funkčně a ergono-
micky vypilovaný nožní spouštěč. Nabízí vám při ošetřování 
opravdovou pomoc, zatímco se se svýma rukama můžete 
soustředit a pracovat v ústní dutině hygienicky. Efektivní 
prevence proti křížové kontaminaci. 

Uvolněné pohyby doprava/doleva.
Místo pohybů nahoru/dolů, jako u pedálu plynu pohybujte 
svoji nohou u nožního spouštěče Vašeho modelu KaVo Pri-
mus 1058 horizontálně. Tím nemusíte své svaly na nohou 
trvale napínat a můžete pracovat zcela uvolněně. Řiďte tímto 
způsobem své funkce nástrojů, křesla i multimediální funkce.Nožní spouštěč umožňuje zdravé a přirozené postavení nohou.



Podpořte svůj tým. Přizpůsobitelný
prvek pro pomocný personál.

Příkladné pracovní podmínky
pro Váš celý tým.
Váš pomocný personál má ihned vše po ruce. Prvek pro pomoc-
ný personál vašeho modelu KaVo Primus 1058 je díky svému 
optimalizovanému výkyvnému prostoru vždy výborně dosažitel-
ný a volitelné výškové nastavení podporuje doplňkově ergono-
mickou a zdravou práci. Vaši kolegové tak mají vždy optimální 
přístup k pacientům a mají zajištěný plynulý průběh prací.

Investice do budoucnosti: 
Výškové nastavení vašeho
prvku pro pomocný personál 
zajišťuje ergonomicky 
zdravé postavení a pečuje o 
plynulý průběh prací vašeho 
pomocníka.

Pouze smysluplná funkce, nic zbytečného: 
Prvek pro pomocný personál.

Nožní spouštěč a prvek pro pomocný 
personál – přednosti a výhody pro Vás:

 •  Volné ruce a uvolněné svaly v nohách díky nožnímu 
spouštěči KaVo s pravým/levým pohybem.

•  Ergonomicky zdravé postavení pro Váš pomocný per-
sonál díky výkyvnému a výškově nastavitelnému prvky 
pro pomocný personál.
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Jednoduché, bezpečné a časově úsporné. 
Společnost KaVo zdokonaluje hygienu.

Hygiena snadno: Trvalá sterilizace redukuje při přidávání prostředku KaVo OXYGENAL tvorbu řas a bakterií. Hladné povrchy a odnímatelné 
ochranné kryty a odkládací plochy na nástroje ulehčují čištění.

HYDROclean zabraňuje výpadkům.
Automatický program HYDROclena vašeho modelu KaVo 
Primus 1058 zabraňuje ucpání, např. krví a sekretem, a sta-
rá se o hydromechanické čištění systémů odvodu amalga-
mu, sání a odtoků. Ve spojení s gelem KaVo DEKASEPTOL 
se tak můžete spolehnout na trvalou funkčnost.

Díky DEKASEPTOLu jednoduše
šetříte čas.
Gel KaVo DEKASEPTOL je smíchaný pro okamžité použití a 
přímé nasazení. Tím šetříte cenné minuty. DEKASEPTOL kom-
pletně navlhčí odsávací hadice a systémy a udrží se na kritic-
kých místech místo toho, aby je jednoduše pouze propláchl.

Snadno k čisticím součástem.
Čištění modelu KaVo Primus 1058 půjde vašemu pomocné-
mu personálu snadno od ruky. K desinfi kování lze odebrat 
důležité součásti, jako např. silikonové podložky a odkládací 
plochy na nástroje. Nádobu na vyplachování úst  ze odebrat 
a desinfi kovat teplem také. Všechny povrchy jsou vytvoře-
ny tak, aby je bylo možné čistit snadno a rychle. Tak ušetříte 
čas denně. Díky DEKASEPTOLu jednoduše

šetříte čas.
Gel KaVo DEKASEPTOL je smíchaný pro okamžité použití a 
přímé nasazení. Tím šetříte cenné minuty. DEKASEPTOL kom-
pletně navlhčí odsávací hadice a systémy a udrží se na kritic-
kých místech místo toho, aby je jednoduše pouze propláchl.



Předcházení křížové kontaminaci.
Aby při vyšetření nebyla do vašeho modelu KaVo Primus 
1058 zpětně nasáta kontaminovaná voda, disponují nástroje 
a motory KaVo inteligentním blokováním zpětného sání. 
To chrání spolehlivost celkového  zásobování vodou a tím i 
Vás, Váš tým a Vaše pacienty. 

Mycí program podle směrnice RKI.
Institut Roberta Kocha stanovil, které standardy musí vyše-
třovací jednotka splňovat, aby se spolehlivě zabránilo infek-
cím. Automatizovaný mycí program vašeho modelu KaVo 
Primus 1058 – před začátkem práce a po každém paciento-
vi – bude plně splňovat tyto požadavky.

Vodní blok splňuje požadavky DVGW.
Volným přívodem vody zabraňuje Váš model KaVo Primus 
1058 zpětné kontaminaci vašeho domácího vodovodu. Tím 
splňuje vaše vyšetřovací jednotka i vysoké požadavky Ně-
meckého svazu pro plyn a vodní hospodářství, zkr. (DVGW).

Hygiena, která šetří čas –
přednosti a výhody pro Vás:

 • Nejaktuálnější hygienické standardy (dle RKI)

•  Automatizované hygienické funkce pro nižší nároky na 
čas strávený s hygienou

•  Funkce HYDROclean k zabránění koagulace bílkovin 
do interních sacích vedení

•  Trvalé a intenzivní sterilizace pro trvalou redukci řas a 
bakterií

• Odnímatelné díly pro rychlou a lepší hygienu

• Bezpečnost pro lékaře, pomocný personál i pacienty

Filtrační systém: Jednoduše 
hygienickou rukojeť otevřít a 
rychle a bezpečně vyměnit sací 
fi ltr

Filtrační systém: Jednoduše 
hygienickou rukojeť otevřít a 
rychle a bezpečně vyměnit sací 
fi ltr

Automatizovaná ochrana.
Vaše všestranná prevence zdraví.
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Od začátku perfektně promyšleno – základní rys modelu
KaVo Primus S.

25000krát ověřeno. Ochrana investice 
pro Vaši budoucnost.

100% otestováno – 1000krát potvrzeno.
Aby Váš model KaVo Primus 1058 pracoval dlouho a spo-
lehlivě, stanovujeme při zpracování a u materiálu nejvyšší 
normy. Veškeré stavební díly a součásti jsou zpracovává-
ny přesně, jsou navzájem perfektně sladěné a navržené na 
nejvyšší namáhání a životnost. 

Abychom si byli 100% jistí, že každý z našich výrobků sku-
tečně splňuje všechny vaše nároky a požadavky, provádíme 
komplexní testy. U každé jedné vyšetřovací jednotky. Tak 
jste si jistí, že nedojde k výpadku nebo jiným drahým nepří-
jemnostem. 

A že se kvalita společnosti KaVo vyrobená v Německu vy-
platí také Vám, potvrzuje již přes 25000 instalovaných vyšet-
řovacích jednotek KaVo Primus 1058 po celém světě.

Red-dot-Award: Design vaší 
jednotky KaVo Primus 1058 zo-
hledňuje a podporuje ergonomické 
efektivní pracovní procesy. „Red 
dot“ znamená vysoký stupeň ino-
vace, funkčnost a formální kvalita. 



Barvy polstrů

Barvy laků (standard) Barvy laků (volitelně)

černá antracitová noční modř královská 
modř

purpurová oranžová

purpurová 
metalíza

základní 
šedá

jablkově 
zelená

stříbrná 
metalíza

oranžová dentální bílá

Prohlížeč malého
rentgenového snímku

Prohlížeč panoramatického
rentgenového snímku

 Pracovní židle 
PHYSIO 5007 

 Vyšetřovací osvětlení 
KAVOLUX 1410

Vyšetřovací
osvětlení EDI

ERGOcom light + 
ERGOcam

Krásné vyhlídky.
Nízké náklady ve všech oblastech.
Flexibilní připojovací bod šetří čas i peníze.
Abyste mohly svůj model KaVo Primus 1058 instalovat rych-
le a výhodně, přijali jsme opatření. Tak můžete omezit sta-
vební opatření a např. použít stávající připojovací bod. Tuto 
důležitou výhodu Vám nabízí pouze společnost KaVo. 

Klasický design pro Vaši budoucnost.
Vsaďte svým modelem KaVo Primus 1058 na nadčaso-
vý design. Tím poskytnete svým kolegům a pacientům i po 
mnoha letech spolehlivost a progresivitu. Klasik mezi vyšet-
řovacími jednotkami.

Mějte radost z barvy a volitelného 
doplňkového vybavení.
Výběrem barvy a množstvím doplňkového vybavení se Vás 
model KaVo Primus 1058 ideálně přizpůsobí Vašim potřebám.

Ekonomie a výhody – přednosti a 
výhody pro Vás:

 • Hospodárné pořízení

• Nákladově efektivní nepřetržitý provoz

• Vysoká bezpečnost proti výpadkům a životnost

• Časově šetrné procesy

• Velká integrovatelnost a možnost kombinace

•  Široká produktová paleta určená pro Vás koncept 
léčby

mátová



KaVo Primus® 1058

Boiler na teplou vodu

Progress

Vpravo
Vlevo
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pro jednotku KaVo Primus® 1058.
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KaVo CZ s.r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha

tel.: +420 272 654 566, fax: +420 272 654 732, www.kavo.cz
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