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• czterodrożny spray

•  ceramiczne łożyska

•  podłączenie bezpośrednio  

na rękaw „Midwest”

• czterodrożny spray

•  szerokokątny światłowód

•  ceramiczne łożyska

Turbina  
SMARTtorque 
S609 C

Turbina  
SMARTtorque 
S619 L

820 PLN

1 430 PLN

690 PLN

490 PLN

390 PLN

•  czterodrożny spray

•  szerokokątny światłowód 

•  ceramiczne łożyska

•  wymienny mikrofiltr wody

•  system „anti-suck-back”

• przełożenie 1:1

• wewnętrzny 

dwukanałowy spray 

•  szerokokątny 

światłowód

•  kątnica na wiertła turbinowe

•  przełożenie 1:5

•  trójdrożny spray

•  ceramiczne łożyska

•  szerokokątny światłowód

•  wymienny mikrofiltr wody

Turbina 
EXPERTtorque 
E680 L

Kątnica  
EXPERTmatic 
E20 L

Kątnica 
przyspieszająca  
EXPERTmatic E25 L

2 800 PLN

2 330 PLN

Złączki 

MULTIflex 460 E
•  szybkozłączka bez światła

•  zawór antyretrakcyjny

MULTIflex 460 LE
• szybkozłączka ze światłem

• zawór antyretrakcyjny

MULTIflex 460 LED
• szybkozłączka ze światłem LED

•  zawór antyretrakcyjny

3 250 PLN
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Mikrosilnik chirurgiczny 
KaVo EXPERTsurg 
Bezpieczeństwo i dokładność

•  duża wydajność i moc (moment obrotowy do 80 Ncm)

•  pełna nawigacja z poziomu sterownika nożnego

•  intuicyjne, łatwe w obsłudze menu

•  możliwość indywidualnego programowania etapów zabiegu

W zestawie: EXPERTsurg z kątnicą ze światłem LED

dr n. med. Adam Ziemlewski

13 900 PLN
Umów prezentację w swoim gabinecie 

  +48 601 484 881 Promocja obowiązuje w terminie 
01.01. – 29.02.2020 r.

Turbina  
SMARTtorque 
S609 C

Precyzja
•  Automatyczna kalibracja
•  Wyświetlanie maksymalnego momentu 

obrotowego i prędkości silnika
•  Pełna nawigacja z poziomu sterownika 

nożnego

Intuicyjne menu urządzenia
•   Intuicyjny panel użytkownika z czytelnymi 

symbolami i kolorowym wyświetlaczem
•  Możliwość indywidualnego programowania 

etapów zabiegu

Higieniczna konstrukcja
• Gładka powierzchnia, łatwa do czyszczenia
•  Silnik oraz rękaw silnika można dezynfekować 

termicznie i sterylizować
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Wczesne wykrywanie próchnicy dzięki 
KaVo DIAGNOcam.

KaVo DIAGNOcam jest idealnym dopełnieniem tradycyjnych sposobów wykrywania próchnicy. 
Technologia DIFOTI wykorzystuje światło lasera tworząc obrazy, przypominające jakością obrazy 
rentgenowskie i ukazuje próchnicę, w postaci ciemniejszych plam a także pęknięcia, które przy 
innych metodach diagnostycznych są zazwyczaj niewidoczne.

Porównanie skuteczności diagnostycznej: 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%

• 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:

11 900 PLN
15 000 PLN  

z komputerem w zestawie

Próchnica powierzchni zgryzowych. Wtórna próchnica. Próchnica powierzchni stycznych. Pęknięcia.
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Piaskarka profilaktyczna 
PROPHYflex 4

Zestaw startowy PERIO
Do piaskarki PROPHYflex 3 lub PROPHYflex 4. 

Końcówka Perio do zabiegów poddziąsłowych

•  precyzyjnie i delikatnie usuwa biofilm  

z powierzchni zębów

•  czyści implanty bez naruszania ich powierzchni

•  delikatnie czyści odsłonięte szyjki zębowe

W zestawie: 3 końcówki PERIO, adapter, klucz do 

zamontowania końcówki, 2 pojemniki na proszek, 

proszek KaVo PROPHYflex Perio Powder 20 g.

950 PLN
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Jedna piaskarka – wszechstronne urządzenie  

do wielu zastosowań

• skoncentrowany i jednorodny strumień proszku 

ogranicza pylenie 

• 3 poziomy regulacji ilości podawanego proszku 

pozwalają dostosować moc czyszczenia  

do zabiegu

• 2 uchwyty różnej długości idealnie dopasowują 

narzędzie do dłoni

• zakres obrotu dyszy w 360° ułatwia pracę 

w trudno dostępnych obszarach 

• niezwykle lekka, idealnie wyważona rękojeść 

• możliwość kompletnej dezynfekcji i sterylizacji 

• do wyboru trzy kolory: morski, różowy i limonkowy

• dostępna na złączkę KaVo lub Sirona 
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KaVo PROPHYflex 4 Produkt konkurencji

Docenisz skoncentrowany, nieprzerwany strumień  

proszku i wody z opcją regulacji natężenia,  

który umożliwia precyzyjne czyszczenie przy 

zminimalizowanym pyleniu.

Lepsza widoczność: mniejsze zapylenie

Równomierny rozkład energii wzdłuż powierzchni 

strumienia ma dwie zalety: im bardziej równomierny  

jest rozkład, tym skuteczniej przebiega czyszczenie,  

a struktura zębów jest lepiej chroniona.

Bezwzględna dla przebarwień, łagodna dla zębów

KaVo PROPHYflex 4 Produkt konkurencji*

3 900 PLN

* Działanie na szkliwo proszku PROPHYpearls w porównaniu z konkurencyjną piaskarką wykorzystującą węglan wapnia. Sprawdzono na kompozycie SonicFill™


