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Nejlepší věci v životě 
jsou jednoduché.



2

KaVo ESTETICA® E50

Mnoho inteligentních detailů.

Jednoduchý cíl - pracovat intuitivně.
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Co patří k systému v ošetření, který přesvědčí svou jednoduchostí?
Kdo chce optimalizovat stomatologické pracovní postupy, musí udělat nejdříve jednu věc: klást otázky. Jaké předpoklady 
musí být splněny, abyste mohli pracoviště lékaře obsluhovat zcela intuitivně? Jaké pocity musí vzbuzovat křeslo pro pacienta, 
aby se k vám pacienti vždy rádi vraceli? Díky čemu se stává nožní spouštěč ergonomicky přesvědčivým pracovním nástro-
jem? Jak může asistentka pracovat efektivněji a hladce Vás podporovat? Jak vypadá hygienická koncepce, při které Vy i Vaši 
pracovníci ušetříte denně cenný čas a současně budete všechny
zúčastněné optimálně chránit?

Odpovědi na všechny otázky obdržíte na následujících stranách.

3

pracovníci ušet  cenný  budete všechny
zúčastněné optimálně chránit?

Odpovědi na všechny otázky obdržíte na následujících stranách.

Soustřed‘te se plně na svou práci s pacientem.
A Vaše stomatologická souprava Vás při tom
bude obsáhle podporovat.
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Při koupi své soupravy si vyberte stolek lékaře s pěti nebo 
šesti pozicemi na nástroje a všechny potřebné pozice si ne-
chejte nakonfigurovat podle svých přání – nebo si jednoduše 
později rozšiřte vybavení stolku lékaře z pěti na šest pozic. 

Kdo provádí hodně ošetření, potřebuje především 
jedno. Intuitivně ovládané pracoviště lékaře.

Čirá intuice: Všechny funkce
vyvolávejte rychle a pohodlně.
Vlastně je to jasné, ale ne samozřejmé: na svém pracovišti 
lékaře najdete všechny funkce tam, kde je přepokládáte. 
Tím odpadá dlouhé zapracování, nepříjemné listování v 
příručce a hledání v průběhu ošetření – díky intuitivnímu 
ovládacímu rozhraní pomocí tlačítek přímé volby, bez kom-
plikovaného dvojího obsazení. 

Se svou prací můžete začít ihned. V pozadí se nový, moder-
ní software postará o to, aby vše fungovalo hladce. Práci 
ještě více usnadní tlačítka přímé volby u standardních funk-
cí, jasný design a barevné schéma KaVo. Díky tomu ušetříte 
při každém ošetření cenný čas.

Díky intuitivní ovládací fólii lze ovládat systém KaVo ESTETICA E50 
rychle a jednoduše. Vyjmete jeden nástroj a na první pohled získáte 
všechny potřebné informace. 

Přejete si víc? S modulem MEMOdent vyvoláte uložené parametry 
jednotlivých nástrojů pro opakující se postupy při ošetření rychle a 
spolehlivě (možné na 3 úrovních programů až pro 6 ošetřujících lékařů).

S volitelným vybavením zubařskými ná-
stroji zůstanete pružní i v budoucnosti.
Při volbě vybavení zubařskými nástroji máte úplnou volnost 
a díky systému spojek – univerzálnímu rozhraní – máte vždy 
k dispozici pružné možnosti. Pokud by se těžiště ošetření, 
která poskytujete, mělo časem přesunout, změny jsou mož-
né i později. Na budoucnost budete připraveni technologiemi, 
které jsou integrovány již dnes  – například řízením motoru 
KaVo SMARTdrive. Máte možnost dovybavit svůj systém 
KaVo ESTETICA E50 funkcemi endochirurgie a VF kauteru 
nebo například inovacemi jako ultrazvukovým odstraňovačem 
zubního kamene PiezoLED a nejmodernějším pohonem na 
trhu – KaVo COMFORTdrive.
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Ergonomie je, když je to KaVo.
Zcela snadno.

Optimální dráhy úchopu – pro nejvyšší 
efektivitu při každém pohybu ruky.
Design ramena systému KaVo ESTETICA E50 je elegantní a 
současně vysoce funkční. Umožňuje maximální poloměr pohybu 
a dovoluje ideální dráhy úchopu. Inteligentní odkládací přihrádka 
na normované tácky, dvojitý normovaný tácek a tácek US-
-Tray lze na stůl namontovat nalevo nebo napravo. Váš tácek 
lze vodorovně posouvat. V závěsné verzi s otočným ramenem 
můžete navíc měnit nastavení v podélném směru, jednoduše a 
rychle tácek zavěsit na požadovanou stranu. S tímto výběrem a 
pružností získáte optimální podporu při každém ošetření.

Uvolňujeme vám cestu pro Více
komfortu.
Své pracoviště lékaře nastavte vždy tam, kde je to pro Vás 
nejpříjemnější. Díky tomu budete mít vždy vše v dosahu, ne-
závisle na tom, zda budete pracovat vsedě nebo vestoje, sami 
nebo s asistencí. To platí jak pro stolní verzi a pojízdnou verzi na 
vozíku systému KaVo ESTETICA E50, tak i pro závěsnou verzi 
na otočném ramenu. Pro kterou z těchto ergonomicky doko-
nale promyšlených verzí se rozhodnete, záleží jen na Vašich 
osobních zálibách.

45 cm 
Tischhöhebis 90 cm 

maximale A
uszugslänge

Rast-
position 2

Rast-
position 1

Také závěsnou verzi pracoviště lékaře na otočném ramenu lze 
nastavit tam, kde je to pro Vás nejpříjemnější.

Optimální ergonomie závěsné verze na otočném ramenu díky malé výš-
ce stolu 45 cm a vyváženému ramenu. Velký volný prostor při ošetření 
je zajištěn maximální délkou vytažení hadic zubařských nástrojů 90 cm. 

Nezáleží na tom, zda 
ošetření provedete 
sami nebo ve spolu-
práci s asistentkou, 
polohu pracoviště 
lékaře ve stolní verzi 
i v závěsné verzi na 
otočném rameni a 
také polohu odkládací 
přihrádky na tácky i 
pracoviště asistentky 
lze nastavit optimálně 
díky velkému polomě-
ru možných pohybů.

Intuitivní pracoviště lékaře – 
přednosti a výhody pro Vás:

 •  Intuitivní, efektivní práce díky logické a jednoduché 
obsluze

 •  Řízení pomocí tlačítek přímé volby

 •  Modulární, konfigurovatelné a rozšiřitelné

 •  Uvolněné držení těla a vše kdykoliv přímo v dosahu
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Takto se cítí pacienti dobře:
jednoduše se posadit a uvolnit se.
Uložte své pacienty tak, aby jim to 
plně vyhovovalo.
Budou-li pacienti při ošetření pohodlně uloženi na křesle a 
budou se cítit dobře, budou se podstatně méně pohybovat. 
Vaše výhoda: budete moci podstatně efektivněji pracovat a 
budete se moci plně soustředit na ošetření. Měkké pols-
trování, ergonomická prohlubeň sedáku a opěrka lordózy 
zajišťují nejlepší polohu. Navíc můžete ručně například při 
ošetření dětí zvednout sedadlo ještě výš.

Vaše pracovní pole je tak v nejlepší 
poloze.
Nastavte polohu svých pacientů a jejich hlavy tak, abyste 
mohli pracovat co nejlépe – podle indikace a individuálních 
předpokladů pacientů. Nastavte podle toho jednoduše 
opěrku hlavy se 2 klouby. Pružný otočný polštář přitom 
podporuje týl a je vhodný zejména při ošetření dětí.

S možnou nejnižší polohou 395 mm a nejvyšší 
polohou 780 mm můžete křeslo pro pacienty 
nastavit optimálně pro všechny situace při 
ošetření.

polohou 780 mm můžete křeslo pro pacienty 
nastavit optimálně pro všechny situace při 
ošetření.
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nastavit optimálně pro všechny situace při 

Jednoduše komfortní: jednoručně ovladatelná opěrka hlavy se 
2 klouby s otočným hlavovým polštářem a dokonale pohodlnou 
opěrkou týlu.

Díky nadzvednutí sedadla můžete své pacienty nejrůznějších velikosti uložit vždy 
pohodlně: bez efektu vytažení, stlačování břišního svalstva nebo propadlého kříže.



7

Křeslo pro pacienta a osvětlení – 
přednosti a výhody pro Vás:

 •  KaVoLUX 540 LED s přirozeným světlem v nevyšší 
kvalitě a pohodlným, bezdotykovým ovládáním

 •  Optimální a pružné usazení všech pacientů

 •  Pohodlné lehátko díky měkkému polstrování s ergo-
nomickou prohlubní sedáku a integrovanou opěrkou 
lordózy

 •  Opěrka hlavy s pružným otočným polštářem pro 
vysoký komfort při ležení

 •  Nejvyšší poloha vhodná pro práci ve stoje

Budiž světlo: změňte svůj způsob vidění.

Přirozeně, inovativně a komfortně – 
světlo s 5 hvězdičkami pro Vaši ordinaci.
Dentální světlo, které změní váš pohled na věc: KaVoLUX 
540 LED zajišťuje se svítivostí až 40 000 LUX z jedinečné-
ho optického systému a čtyř různobarevných světelných 
diod LED přirozeně bílé světlo nejvyšší kvality. Stejnoměrné 
světelné pole bez stínů nabízí při ošetření nejvyšší komfort. 
Vynikající hodnota reprodukce barev Vám navíc umožní 
přesné sladění barvy zubu a kompozitu pomocí lampy k 
ošetření přímo u vaší dentální jednotky. Teplotu barev lampy 
KaVoLUX 540 LED lze individuálně nastavit podle vašich 
potřeb a inovační režim COMPOsave odfiltruje ze světla 
veškeré odstíny modré a zpomaluje tak vytvrzování materiá-
lu výplně. S aretovatelným kloubem 3D lze lampu KaVoLUX 
540 LED nastavit maximálně pružně a díky bezdotykovému 
ovládání je tato lampa stejně komfortní jako hygienická.

Jednoduše hygienické: odnímatelné rukojeti a hladké povrchy umožňují 
rychlou a důkladnou dezinfekci. Bezdotyková obsluha zajišťuje minimální 
riziko křížové kontaminace a maximální bezpečnost pacientů.

Vynikající i ve věci bezpečnosti a hygieny: Uzavřené pouz-
dro s hladkými povrchy pro rychlou dezinfekci setřením a 
odnímatelné rukojeti s možností tepelné dezinfekce.

Jednoduše hygienické: odnímatelné rukojeti a hladké povrchy umožňují 
rychlou a důkladnou dezinfekci. Bezdotyková obsluha zajišťrychlou a důkladnou dezinfekci. Bezdotyková obsluha zajišťrychlou a důkladnou dezinfekci. Bezdotyková obsluha zajiš uje minimální ťuje minimální ť
riziko křížové kontaminace a maximální bezpečnost pacientů.

Vynikající i ve věci bezpečnosti a hygieny: Uzavřené pouz-
dro s hladkými povrchy pro rychlou dezinfekci setřením a 
odnímatelné rukojeti s možností tepelné dezinfekce.
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Komplexní pohodlí jde ještě o krok dál:
až do špiček nohou.
Ergonomická a hygienická práce bez 
únavu ztěžklých nohou.
Ovládejte všechny funkce křesla, zubařských nástrojů a 
multimediální funkce také pomocí nožního spouštěče. Je 
to úplně jednoduché. Díky ergonomickému pohybu nohy 
zprava doleva se svaly na nohou nezatěžují trvale, neunavují 
se a zůstávají uvolněné. Protože díky nožnímu spouštěči 
nemusíte používat ruce k ovládání funkcí, zmenšuje se 
podstatně také riziko křížové kontaminace.

S modulem MEMOdent jsou čas a 
bezpečnost na Vaší straně.
Funkce modulu MEMOdent umožňuje s vystředěním otoč-
ného pedálu nožního spouštěče Premium uložit důležité 
parametry jako počet otáček, chlazení a intenzitu studené-
ho světla pro každý zubařský nástroj. Jemné klepnutí nohou 
stačí k rychlému a spolehlivému vyvolání opakujících se 
postupů při ošetření.

Inovační rádiová technologie KaVo 
Vám poskytuje veškerou volnost.
Bezdrátový nožní spouštěč Premium pracuje zcela bez-
poruchově, bezpečně a čistě: vysoce výkonný akumulátor 
poskytuje energii přibližně na dva měsíce, jeho doba nabí-
jení trvá jen tři hodiny. Samozřejmě se nemusíte obávat ani 
samočinného vybíjení, ani paměťového efektu, takže se na 
svůj nožní spouštěč můžete kdykoliv spolehnout. A nemá 
žádný kabel, který by se musel čistit.

S kabelem nebo bez něj: Nastavte polohu nožního spouštěče 
Premium podle svého přání. S bezdrátovou verzí máte maxi-
mální možnou volnost a díky tomu, že kabel chybí, ještě lepší 
předpoklady k udržení hygieny.



9

Nožní spouštěč a pracoviště sestry – 
přednosti a výhody pro Vás:

 •  Uvolněná a jednoduchá obsluha funkcí křesla, zubař-
ských nástrojů a multimediálních funkcí nohou

 •  Díky pohybu zprava doleva žádná únava při řízení nohou

 •  Bezdrátový nožní spouštěč pro ještě více hygieny

 •  Snadné a přesné řízení počtu otáček pomocí modulu 
MEMOdent

 •  Jednoduchá obsluha pracoviště asistentky díky
tlačítkům přímé volby

 •  Maximální pružnost pracoviště asistentky díky
nastavení výšky a velkému rozsahu otáčení

Pro Vaši asistentku je mnohem jednodušší.
Pro Vás je všechno efektivnější.
Tlačítka přímé volby k rychlejšímu
zapracování a plynulému ošetřování.
Klíčem k efektivitě vaší asistentky jsou tlačítka přímé volby 
na ovládací jednotce. Díky nim může jediným stisknutím tla-
čítka vyvolávat všechny důležité funkce: plnění pohárku na 
vypláchnutí úst, vyplachování misky, intenzivní dezinfekce, 
HYDROclean, tlumení světa resp. světlo a časovač. Nejsou 
tu žádná nadbytečná tlačítka, jen smysluplné funkce.

S tímto pracovištěm dosáhne Vaše 
asistentka vrcholného výkonu.
Protože rozsah otočení ovládací jednotky je dobře promy-
šlený, může ho mít neustále v dosahu. Vaše asistentka si 
může své pracoviště nastavit do polohy zcela podle své 
potřeby. Volitelné výškové nastavení jí optimálně pomáhá – 
možné je i ošetření vstoje.

Díky tlačítkům přímé volby a přehled-
ným funkcím se pracoviště asistentky 
mění na pracoviště efektivity.

Investice do budoucnosti: 
výškové nastavení pracoviště 
asistentky zaručuje ergo-
nomické, zdravé držení těla 
při práci a zajišťuje hladký 
průběh práce asistentky.

Díky tlačítkům přímé volby a přehled-
ným funkcím se pracoviště asistentky 
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Dokonalá hygiena bez kompromisů
Časově nenáročné a jednoduché.

Hygiena snadno: všechny povrchy jsou bez 
štěrbin a díky tomu se snadno čistí.

Při pohledu zvenčí čistá záležitost ...
Čištění systému KaVo ESTETICA E50 je nad pomyšlení jed-
noduché. K dezinfikování lze důležité součásti jako například 
silikonovou podložku, 
odkladač na zubařské nástroje, otočné rameno a plivátko 
snadno sejmout. Veškeré povrchy lze snadno vyčistit a 
totéž platí i o všech kontaminovaných dílech v dosahu aero-
solů. Aby do stomatologické soupravy nemohly proniknout 
žádné nečistoty, jsou povrchy horní i dolní části krytů zcela 
uzavřené.

... při pohledu zevnitř dokonalá hygiena.
Systém filtrů odsávání se snadno čistí a ušetří tak zaměst-
nancům čas při hygienických pracích. Filtr sání lze vyměnit 
bez problémů a bezpečně.

Pomocí HYDROclean zajistěte svoji 
funkčnost.
Tento modul brání ucpávání filtrů a poruchám v systému 
odsávání. Jednoduše ručně spusťte automatický program 
hydromechanického čištění systémů k odlučování amalga-
mu, odsávání a vypouštění uvnitř i vně jednotky k ošetření. 
Čerstvá, čistá voda spolehlivě zředí krev i sekret, aby se 
nemohly usazovat v odsávacím systému a v odtoku a aby 
ho nemohly zalepit. Tím ušetříte čas i náklady, které by byly 
nutné na odstraňování výpadků a které by mohly vzniknout 
při údržbě odlučovače amalgamu a separačních automatů.

Jednoduché a časově nenáročné:
DEKASEPTOL.
KaVo DEKASEPTOL Gel je připraven k okamžitému použití a lze ho 
používat přímo. Díky tomu ušetříte cenné minuty. DEKASEPTOL 
kompletně pokryje odsávací hadice a systémy a ulpí na kritických 
místech namísto toho, aby jen jednoduše protekl při propláchnutí.
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Jednoduchá a bezpečná hygiena – 
přednosti a výhody pro Vás:

  •  Automatizovaná a standardizovaná hygiena

 •  Časově nenáročné a jednoduché čištění díky sníma-
telným částem přístroje se snadným čištěním

 •  Nejvyšší standard podle směrnic RKI 

 •  Zvýšená bezpečnost díky brzdě zpětného sání 

 •  Vylepšená hygieny díky uzavřené horní 
a dolní části krytu 

Bezpečnost má nejvyšší prioritu.
Pro všechny.
Chraňte své vybavení před
znečištěnou vodou.
Německá plynárenská a vodohospodářská organizace 
DVGW stanoví ve svých hygienických normách nejvyšší 
požadavky a KaVo je přejímá. Vodní blok s volným příto-
kem vody systému KaVo ESTETICA E50 splňuje normu 
DVGW a brání případné zpětné kontaminaci vodovodního 
potrubí. Trvalá dezinfekce s přípravkem KaVo OXYGENAL 
navíc zajišťuje trvalou redukci výskytu řas a choroboplod-
ných zárodků. Doplňkový program intenzivní dezinfekce se 
silnější koncentrací přípravku OXYGENAL trvá jen přibližně 
45 minut. Chrání pacienty před mikroorganismy, které se 
mohou silněji tvořit v období stagnace, jakým je například ví-
kend nebo dovolená. S intenzivní dezinfekcí můžete hrát na 
jistotu například také vždy po ošetření rizikových pacientů.

Minimalizujte rizika proplachovacím 
programem dle RKI.
Splňte požadavky aktuální směrnice RKI. Váš systém 
KaVo ESTETICA E50 zajišťuje standardizované a automati-
zované proplachování zubařských nástrojů před započetím 
práce a po každém pacientovi.

Všechny zúčastněné navíc chrání
brzda zpětného sání.
U zubařských nástrojů a motorů KaVo se nachází automa-
tická brzda zpětného sání, která spolehlivě chrání systém 
přívodu vody. Ta brání nasátí kontaminované vody spreje 
zpět do stomatologické soupravy. Vy, Váš tým i Vaši pacienti se 
můžete cítit bezpečně.

Rukojeti, silikonové podložky, plivátka, odkladače na odložení zubař-
ských nástrojů a otočná ramena a  lze snadno snímat i dezinfikovat. Filtry 
odsávání lze díky hygienickým madlům vyměnit jednoduše a bezpečně.
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Co patří k systému k dentálním ošetře-
ním, který nabízí nejvyšší míru bezpeč-
nosti do budoucna?
Jak lze zajistit, aby se Váš systém přizpůsobil Vašemu zamě-
ření a zvyklostem při ošetření, pokud se někdy v budoucnosti 
změní. Co se stane, když přibudou nové metody ošetření? Kte-
ré technologie musí být integrovány již dnes? Jak Vás mohou 
podporovat multimediální funkce při Vaší práci? Které pohony 
budou i v budoucnosti vhodné pro vaše nástroje? Která rozhra-
ní připouštějí další rozšiřování? 

Odpovědi na všechny otázky nyní obdržíte na následujících 
stranách.

Prostě inteligentní. Když již dnes
myslíte na zítřek. 

12
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Prostě inteligentní. Když již dnes
myslíte na zítřek. 

13

Při výběru své zubní soupravy byste 
neměli zapomínat na budoucnost. 
Proto je Vaše rozhodnutí pro systém 
KaVo ESTETICA E50 správné. 
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KaVo ESTETICA® E50

Myslete otevřeně na novinky. 
Budoucnost již máte ve svých rukou. 

KaVo INTRA LUX KL 703 LED –
lehká váha pro rovnováhu.
S novým bezuhlíkovým mikromotorem nevyžadujícím 
údržbu KaVo INTRA LUX KL 703 LED zažijete maximální 
výkon v ryzí podobě. Je optimalizovaný na SMARTdrive 
a nabízí široké spektrum otáček 100 až 40 000 min-1 s 
jednoduchým převodem. Díky hmotnosti snížené o 30 % 
a konstrukci zmenšené o 25 % dokonale sedí v dlani a 
zajišťuje optimální rovnováhu při dokonalém rozložení váhy. 
Nabízí více než dostatečný výkon v každé situaci při ošetření 
a zajišťuje citelně přesnější možnosti ošetření při současně 
neunavující práci. Pro jednoduchou hygienu lze INTRA 
LUX KL 703 LED sterilizovat a pro dokonalý přehled má 
navíc osvětlení 25 000 LUX LED s dlouhou životností. Vyni-
kající hodnoty výkonu pro vynikající výsledky ošetření.

KaVo INTRA LUX KL 703 
LED: ještě menší, ještě 
lehčí přístroj s vzorným 
rozložením váhy.

SMARTdrive Vás se silou i šetrně 
dovede do budoucnosti.
Přesná, efektivní a časově nenáročná práce - to nabízí nové 
řízení motoru SMARTdrive s plnou silou protažení a při ná-
běhu s chováním mimořádně bez vibrací již v nízkém počtu 
otáček od 100 ot/min . Díky širšímu rozsahu otáček lze nyní 
všechny násadce a  kolínka použít podstatně variabilněji, 
což rozšiřuje oblast použití na každé kolínko.

Bezpečnost do budoucnosti díky
exkluzivním přednostem KaVo.
Víte již dnes na jaké způsoby ošetření se budete soustře-
dit zítra? Nemusíte je stanovit nyní. Protože jen u systémů 
KaVo máte možnost rozšířit u svého pracovního stolku na 
str. lékaře počet pozic pro instrumenty z pěti na šest. Při 
výběru zubařských nástrojů máte úplnou volnost.

KaVo INTRA LUX KL 703 
LED: ještě menší, ještě 
lehčí přístroj s vzorným 
rozložením váhy.

Motorkennlinie

Drehzahl [1.000/min]

Motorkennlinie SMARTdrive
Motorkennlinie Standard
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Motorkennlinie

Využijte velké protahovací 
síly a náběhu bez vibrací 
motoru KaVo SMARTdrive s 
rozšířeným rozsahem počtu 
otáček 100 – 40 000 ot/min.

PiezoLED: inovační technologie KaVo Care s 
inteligentní kontrolou zpětné vazby pro nejvyšší 
standard v ošetřování pacientů.

Pomocí PiezoLED ošetřujte své pacienty 
efektivně a s malými nároky na čas.
S novým přístrojem PiezoLED-Scaler vám představujeme 
pro vaše pacienty vysoce přesné a efektivní čištění zubů. 
Technologie KaVo CARE umožňuje jedinečný, harmonický 
výkon a optimální lineární pohyb se zubařskými nástroji 
pomocí sinusového signálu. Díky přesné práci i ve zvlášť 
malých oblastech zůstávají zuby a dásně nedotčené. 
Kruhová emise světla zdrojů LED nabízí optimální přehled 
a souhra světla s ergonomickým designem umožňuje lékaři 
pečovat o své pacienty vždy za optimálních podmínek.
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Myslete otevřeně na novinky. 
Budoucnost již máte ve svých rukou. 

COMFORTdrive kombinuje sílu,
rychlost a lehkost.
S pohonem COMFORTdrive vstoupila společnost KaVo do 
nové éry zubařských nástrojů. Tento pohon spojuje před-
nosti turbíny a rychloběžného motoru v jediném samostat-
ném řešení. S otáčkami až 200 000 ot/min bez převodů je 
vhodný pro všechny přípravy. COMFORTdrive přitom sedí v 
dlani mimořádně lehce. Hmotnost nižší o 40 % znamená, že 
pracujete podstatně uvolněněji. Těžiště vašeho zubařského 
nástroje je dokonale vyvážené. Vaše ruka a prsty jsou pod-
statně méně zatěžovány, takže můžete pracovat podstatně 
přesněji.

Zůstaňte otevřeni budoucnosti díky 
uznávanému standardu rozhraní USB.

Prostřednictvím rozraní 
USB připojujte 
ke svému systému KaVo 
ESTETICA E50 zcela 
jednoduše další vybrané 
přístroje. Je to mimořádně 
snadné, protože u USB 
rozhraní většinou není tře-
ba provádět žádná další 
nastavení. Váš systém k 
ošetření sám rozpozná, 
co jste připojili.

Individuální osazení – 
přednosti a výhody pro Vás:

  •  Integrovaný pohon SMARTdrive pro přesnou práci v 
nízkém rozsahu otáček 

  •  Vylepšený mikromotor INTRA LUX KL703 LED se 
širokým spektrem výkonů od 100 do 40 000 min-1

  •  PiezoLED k efektivnímu a časově
úspornému ošetření pacientů

  •  Nejnovější technika zubařských nástrojů s jednotkou 
COMFORTdrive pro ještě uvolněnější a efektivnější 
preparování

  •   Standardizovaná rozhraní, která představují jistotu do 
budoucna pro bezproblémové napojování externích 
přístrojů

  •   Široký výběr inteligentního doplňkového vybavení, 
které lze dovybavit i později

Integrovaný pohon SMARTdrive pro přesnou práci v 

Vylepšený mikromotor INTRA LUX KL703 LED se 
širokým spektrem výkonů od 100 do 40 000 min-1

Nejnovější technika zubařských nástrojů s jednotkou 
COMFORTdrive pro ještě uvolněnější a efektivnější 

 Standardizovaná rozhraní, která představují jistotu do 
budoucna pro bezproblémové napojování externích 

 Široký výběr inteligentního doplňkového vybavení, 

KaVo COMFORTdrive je výkonná lehká váha s 
mimořádně příjemným zvukem za chodu.
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KaVo ESTETICA® E50

Dívejte se vstříc budoucnosti s klidem.
Jste na ni nejlépe připraveni.
Investice do Vaší osobní budoucnosti.
Systém KaVo ESTETICA E50 uspořádán tak, že zajišťuje 
ergonomicky optimální podporu a efektivní průběhy pra-
covních činností. Se svými osvědčenými a neustále dále 
vyvíjenými komponentami (například s kompletně novou 
elektronikou) disponuje mimořádně vysokou inovační silou, 
funkčností a formální kvalitou. Tím jste nejlépe vybaveni i do 
budoucna. 

Vsaďte na klasickou modernu.
Tento systém k ošetření se má Vám, Vaší asistentce i 
Vašemu pacientovi líbit ještě i po létech a kdykoliv má 
uspokojit maximální vizuální nároky. Proto již dnes vsaďte 
s moderním designem a atraktivními barvami na trendy do 
budoucnosti. 

Servisní funkce Vám nyní i později 
ušetří čas i peníze.
Pomocí integrovaného modulu KaVo MEDIAgateway lze 
rychle, účinně a levně provádět aktualizace softwaru, 
servisní kontroly i budoucí rozšiřování.

funkčností a formální kvalitou. Tím jste nejlépe vybaveni i do 
budoucna. 

Servisní funkce Vám nyní i později 
ušetří čas i peníze.
Pomocí integrovaného modulu KaVo MEDIAgateway lze 
rychle, účinně a levně provádět aktualizace softwaru, 
servisní kontroly i budoucí rozšiřování.



17

ERGOcom light Multimedia – 
přednosti a výhody pro Vás:

  •   Obrázky z kamery lze zobrazit i bez PC

  •   Zobrazení čtyř obrazů z kamery současně

  •   Obrazy z PC, mikroskopu a rentgenové snímky na 
monitoru stomatologické soupravy

  •   Hygienické ovládání pomocí nožního spouštěče

Jednoduše přehled o všem. Váš vstup 
do digitálního dentálního světa.
Získejte pomocí přístroje ERGOcom 
light rychlost i komfort.
Spojte zcela jednoduše své systémy: počítač v ordinaci, 
zubní soupravu a další zdroje médií. Tak dostanete mimo 
jiné poslední nález svého současného pacienta přímo na 
17“ displej systému KaVo ESTETICA E50 – a k němu náleží-
cí rentgenové snímky, snímky z mikroskopu a kamery nebo 
obrázky z PC. Ihned a aniž byste museli Vy nebo asistentka 
opouštět místnost. ERGOcom light je pro Vás prostě opti-
málním řešením.

Váš multimediální systém je již
připraven k použití.
Abyste mohli používat přístroj ERGOcom light, nepotřebu-
jete ani připojení k PC, ani nemusíte pokládat žádné kabely. 
Funkce můžete ovládat pomocí nožního spouštěče, ale také 
přes pracoviště lékaře systému KaVo ESTETICA E50.

Více světla a ostrosti pro dokonalé 
intraorální obrázky.
Více vidět, více rozeznat – k tomu Vám pomůže nová 
intraorální kamera ERGOcam 5. Vysvětlete svému pacien-
tovi ošetření na základě působivých obrázků nebo použijte 
kameru ke zdokumentování svých úspěchů při ošetření. 
Ovládání pomocí posuvných regulátorů a definované polo-
hy ohnisek je nad pomyšlení snadné. Velká hloubka ostrosti 
a vynikající zobrazování barev díky nejmodernější techno-
logii čipů CMOS zejména u obrázků s bohatými detaily i v 
gingivální oblasti je prostě působivá. 

Marketing v ordinaci zcela samostatně. 
Překleňte doby čekání a informujte své 
pacienty o nabídce Vaší ordinace. 

Intraorální kamera ERGOcam 5 dokonale 
ergonomicky padne do dlaně a její světlo 
40 000 LUX zajišťuje působivé výsledky 
zobrazení.
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KaVo ESTETICA® E50

Jednoduché rozhodnutí:
nejvyšší kvalita pro nejvyšší nároky.
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Co patří k systému k ošetření, na který se
můžete stoprocentně spolehnout?
Která měřítka kvality musí výrobce použít, abyste byli zcela spokojeni? 
Které jsou nutné vlastnosti, které zaručují, že přijmete správné rozhod-
nutí ohledně stomatologické soupravy? Je možné, že přes všechny 
hygienické předpisy splníte přísné předpisy vztahující se k životnímu 
prostředí? A jaký design dá vašim pacientům pocit, že se zde mohou 
vždy cítit bezpečně?

Odpovědi na všechny otázky nyní obdržíte na následujících stranách.
Hladká práce bez výpadků, den 
za dnem, i po mnoha letech jako 
na novém přístroji: tím jsou známy 
všechny zubní soupravy KaVo.



KaVo ESTETICA® E50

Prostě dokonale vyrobené.
Kvalita KaVo jde ještě o krok dál.

KaVo znamená osvědčenou a
vynikající kvalitu.
Naše nároky na veškeré výrobky KaVo jsou extrémně 
vysoké. Protože jedině tak můžeme splnit stejně vysoká 
očekávání našich zákazníků. Aby se nám to podařilo, musí 
být všechny naše výrobky neustále dokonale precizní a 
postaveny na solidní úrovni. Osvědčené, kvalitní materiály a 
komponenty, které své přednosti již prokázaly v praxi, navíc 
zaručují spolehlivost systému KaVo ESTETICA E50. Každou 
stomatologickou soupravu navíc přezkušujeme jednotlivě 
a provádíme rozsáhlé stoprocentní testování. Díky tomu 
sázíte svým rozhodnutím pro systém KaVo ESTETICA E50 
vždy na jistotu. 

Nadčasový design, v praxi osvědčené 
komponenty a nejmodernější funkce 
zajiš¸ují vynikající spolehlivost systému 
KaVo ESTETICA E50.



Kvalita KaVo – 
přednosti a výhody pro Vás:

  •   Solidní konstrukce s vysoce kvalitními materiály

  •   Přesné zpracování podle nejvyšších norem kvality

  •   Nejvyšší bezpečnost funkcí díky rozsáhlým dlouhodo-
bým testům

  •   Optimální poměr ceny a výkonu
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Celková koncepce systému KaVo
ESTETICA E50 se Vám sama vyplatí.
V tomto systému k ošetření se uplatnily dlouholeté zkuše-
nosti společnosti KaVo a vysoce kvalitní komponenty, které 
se již tisíckrát osvědčily. Naše heslo zní důvěřovat osvědče-
nému a to dobré neustále zlepšovat. Jen tak dokáže systém 
KaVo ESTETICA E50 vyhovět i budoucím požadavkům. 
Zcela bezpečná investice pro vás.

Chraňte své prostředí již ve
své ordinaci.
Pokud někdo hovoří o ochraně životního prostředí, měl by 
myslet na to, že tato ochrana začíná již v jeho vlastním okolí 
a že před škodlivými vlivy musí být chráněni i lidé. Proto 
je nasnadě sledovat podrobněji materiály a přípravky, se 
kterými se vaši zaměstnanci setkávají denně. KaVo zaruču-
je, že i zde budou zaměstnanci optimálně chráněni. Naše 
výrobky se vyrábějí v Německu a splňují nejpřísnější němec-
ké předpisy na ochranu životního prostředí. K tomu přispívá 
také nadprůměrně dlouhá životnost a likvidace elektronic-
kých dílů v souladu se směrnicí RoHS, díky níž nedochází k 
uvolňování nebezpečných látek ani později.

Na to se můžete spolehnout: 
kontrolovaná kvalita podle 
celosvětově nejnáročnějších 
norem.

Příklad DEKASEPTOL Gel: je ekologicky 
nezávadný a podle směrnic OECD biologicky 
odbouratelný. Neobsahuje aldehyd, fenol ani 
chlor a není nebezpečnou látkou.

0
1
2
3

0
1
2
4



22

KaVo ESTETICA® E50

Máte možnost volby: Barva a
doplňkové vybavení pro vaši ordinaci.

Barvy polstrů

NOVINKA! Trendové barvy KaVo

Black (černá) Antracite 
(antracitová)

Night Blue 
(noční modř)

Royal Blue
(královská 
modř)

Crimson
(purpurová)

Orange
(oranžová)

Mint (mátová) horizont Pearl Grey 
(perlově šedá)

čokoládově 
hnědá

Berry
(ostružinová)

Reed Green 
(rákosová 
zelená)

Barvy laků

NOVINKA! Trendové barvy KaVo

Metallic Crim-
son (purpurová 
metalíza)

Metallic Blue 
(modrá
metalíza)

Aple Green 
(jablkově 
zelená )

Metallic Silver 
(stříbrná 
metalíza)

Metallic Silver 
Blue 
(modrostříbrná 
metalíza)

Orange
(oranžová)

dentální bílá 
(standardní)

Metallic Rose 
(růžová
metalíza)

Metallic Cham-
pagne (metalíza 
šampaň)

Chrom Edition 
čokoládově 
hnědá

Chrom Edition 
noční modř

Metallic Choco 
Brown (čoko-
ládově hnědá 
metalíza)

Berry Metallic 
(ostružinová 
metalíza)

Metallic Night 
Blue (metalíza 
noční modř)

Reed Green 
(rákosová 
zelená)

Barvy, které určují trend. 
Nezáleží na tom, jak si zařídíte svou ordinaci, systém KaVo ESTETICA E50 existuje v barvě, která s ní ladí. Zkombinujte 
svou barvu polstrování a laku přístrojů podle svých individuálních nároků a zušlechtěte svou stomatologickou soupravu 
výběrem nových provedení Chrom Edition v čokoládově hnědé nebo noční modři. 

S elegantním provedením Chrom Edition jsou kromě zušlechtění 
chromovaným okrajem nalakovány novou trendovou barvou také 
dolní části křesel pacienta i lékaře.
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Využijte možnosti: Uspořádejte si 
svou zubní soupravu individuálně.

1 Ne ve spojení s multimédii
2 Jen s vodním blokem DVGW a vodní lahví DVGW

 ●  Sériové vybavení (může se lišit podle variant jednotlivých zemí)      ❍  Volitelné vybavení       x  Nutno vybrat       –  Nelze dodat

 TM S
Křeslo pro pacienty   
Standard ● ●
Zvedací sedák ● ●
Měkké polstrování  ● ●
 
Opěradlo 
Progress  ● ●
 
Opěrka hlavy 
2 klouby s tlačítkem ● ●
Nástavec s magnetickým klínem
(pro 2 klouby s tlačítkem) ❍ ❍
 
Loketní opěrka 
Vpravo  ● ●
Vlevo  ● ●
 
Pracoviště lékaře 
1. Turbínková hadice ● ●
1. Motor LUX KL 701 x x
1. Motor LUX KL 703 x x
Třífunkční stříkačka ● ●
Víceúčelová stříkačka  ❍ ❍
2. Turbínková hadice ❍ ❍
2. Motor LUX KL 701 ❍ ❍
2. Motor LUX KL 703 ❍ ❍
SMARTdrive  ● ●
Integrované řízení točivého momentu (Endo) ❍ ❍
COMFORTdrive ❍ ❍
Odstraňovač zubního kamene PiezoLED ❍ ❍
Multifunkční displej Memodent ● ●
Malý prohlížeč rentgenových snímků ❍ ❍
Panoramatický prohlížeč rentgenových snímků 1 ❍ ❍
(na konstrukční tyči svítidla) 
Držák na standardní tácek US-Tray x x
Držák na 1 normovaný tácek x x
Držák na 2 normované tácky ● ●
Ohřev vody pro sprej zubařských nástrojů  ❍ ❍
Fyziologický roztok kuchyňské soli  ❍ ❍
Brzda zpětného sání pro zubařské nástroje  ● ●
VF kauter ❍ –
USB rozhraní ❍ ❍
ERGOcam 5 ❍ ❍

 TM S
Pracoviště asistentky 
s ovládacím prvkem Comfort  ● ●
Odsávání aerosolu ze spreje ● ●
Savka k odsávání slin ● ●
2. Savka k odsávání slin ❍ ❍ 
Třífunkční stříkačka ❍ ❍
Víceúčelová stříkačka  ❍ ❍ 
Ruční násadec na polymerizaci světlem LED  ❍ ❍ 
Držák pro upevnění podnosu  ❍ ❍ 
Držák pro upevnění modulu DIAGNOdent  ❍ ❍ 
Otočné pracoviště asistentky ● ●
Otočné a výškově nastavitelné  ❍  ❍ 
Pracoviště asistentky  
Vedení hadice odsávání  ❍  ❍ 
Selektivní odkladač ❍ ❍ 
 
Těleso přístroje 
Porcelánové plivátko  x  x 
Skleněné plivátko  x  x 
VACUstopp ● ●
Trvalá dezinfekce 2 ● ●
Intenzivní dezinfekce ❍  ❍ 
HYDROclean (proplachovací systém) ● ●
Boiler na teplou vodu ❍  ❍ 
MEDIAgateway ● ●
 
Systém napájení 
Vodní blok DVGW x  x 
Vodní blok Kompakt x  x 
Vodní láhev DVGW x  x 
Regulátor podtlaku ❍  ❍ 
Připojení přídavných přístrojů  ❍  ❍ 
 
Systém odpadu 
Externí odsávání  x  x 
Odlučovač amalgamu DÜRR  x  x 
Odlučovací automatika DÜRR  x  x 
Lapač pevných částic x  x 
 
Ostatní 
Rádiový nožní spouštěč Premium  ❍  ❍
Dentální světlo KaVoLUX 540 LED ❍  ❍
Montážní tyč na osvětlení  ❍  ❍
Servisní box pro pacienta ❍  ❍
ERGOcom light ❍  ❍
Základní souprava DEKASEPTOL  ● ●
Hygienický balíček  ❍  ❍
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