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KaVo ESTETICA® E50

Co należy do systemu zabiegowego, który przekonuje prostotą?
Ktokolwiek chce zoptymalizować i uprościć zabiegi stomatologiczne, musi przede wszystkim zrobić jedno: zadawać pytania. 
Jakie założenia są konieczne, żeby mogli Państwo całkowicie intuicyjnie obsługiwać pulpit lekarza? Jak musi sprawować się fotel 
pacjenta, żeby pacjenci zawsze chętnie do Państwa wracali? Jak Państwa asystenci mogą pracować wydajniej i efektywniej? 
Jak kształtuje się koncepcja higieny, która gwarantuje Państwu i Państwa współpracownikom oszczędność czasu oraz najlepszą 
możliwą ochronę każdego dnia?

Odpowiedzi na wszystkie pytania otrzymają 
Państwo na kolejnych stronach.

Wiele inteligentnych szczegółów i jeden 
prosty cel. Pracować intuicyjnie.
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Teraz mogą Państwo skoncentrować 
się w pełni na pracy przy pacjencie.



Każdy lekarz wykonujący wiele zabiegów potrzebuje 
intuicyjnie obsługiwanego pulpitu.

Ergonomia jest tym, czym jest KaVo. 
Po prostu.

Czysta intuicja: wszystkie funkcje 
można szybko i wygodnie wywołać. 
Czasochłonne wdrażanie i wielogodzinne przeglądanie inst-
rukcji obsługi to już przeszłość.

Teraz siadając przy unicie można zdać się na siebie  
ponieważ wybór odpowiedniego programu ułatwią 
bezpośrednie klawisze standardowych funkcji.

Dzięki intuicyjnej klawiaturze KaVo ESTETICA E50 można szybko i łatwo 
obsługiwać. Po zdjęciu instrumentu otrzymują Państwo wszystkie 
ważne informacje. 

Inne życzenia? Funkcją MEMOdent szybko wywołają Państwo 
parametry zapisane dla każdego instrumentu przy zabiegach powtarzalnych

Dzięki możliwości dowolnego wybo-
ru instrumentów pozostaną Państwo 
elastyczni również w przyszłości.
Mają Państwo całkowitą swobodę przy doborze instrumentów. 
Mają Państwo możliwość doposażenia KaVo ESTETICA E50 w 
funkcje endoskopu oraz chirurgii HF lub w innowacje typu skaler 
ultradźwiękowy PiezoLED, czy najnowocześniejszy napęd na 
rynku - KaVo COMFORTdrive.

Intuicyjny pulpit lekarza - zalety dla 
Państwa:

•  Intuicyjna, wydajna  praca dzięki logicznej i łatwej 
obsłudze.

• Sterowanie klawiszami bezpośrednimi.

•  Konstrukcja modułowa z możliwością konfiguracji 
i rozbudowy.

• Wszystko bezpośrednio w zasięgu ręki.

Optymalna ergono-
mia dzięki niewielkiej 
wysokości stołu 
wynoszącej 45 cm. 
Dużą przestrzeń 
zabiegową gwarantuje 
maksymalna długość 
wyciągu rękawów 
wynosząca 90 cm. 

45 cm 
wyskość
stolikaDo 90 cm 

Mksym
alna długość rękawa

Zapadka
nr 2

Zapadka
nr 1

Droga do poprawy komfortu.
Mogą Państwo zawsze ustawić pulpit tam, gdzie będzie 
Państwu najwygodniej. Dzięki dłuższym rękawom oraz zmini-
malizowanej wysokości stołu zawsze istnieje możliwość opty-
malnego ustawienia pulpitu, co pozwala uniknąć męczących 
pozycji zabiegowych. Niewielka wysokość stołu ogranicza 
dodatkowo niebezpieczeństwo kolizji z lampą zabiegową, 
mikroskopem, lampą czołową i okularami powiększającymi. 

Optymalne uchwyty - dla zwiększonej 
efektywności na wyciągnięcie ręki.
Specjalnie zaprojektowany pulpit asysty jest nie tylko elegancki, 
ale również bardzo funkcjonalny. Lekarz może wybrać sobie rodzaj 
tacek, które może umieścić pod swoim stolikiem. Tackę tę można 
przesuwać w poziomie aby uzyskać najwygodniejszą i najbardziej 
ergonomiczną dla siebie pozycję. 

Niezależnie 
od tego, czy 
przeprowadzają 
Państwo zabieg 
samodzielnie,  
czy z asystą, pulpit 
lekarza i pulpit 
asysty można 
optymalnie ustawić 
dzięki dużemu 
promieniowi 
obrotu.

KaVo ESTETICA® E50

Przy zakupie mogą Państwo wybrać pulpit 
z pięcioma lub sześcioma uchwytami na instru-
menty i skonfigurować każdą pozycję zgodnie 
z życzeniem.
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Wygoda pacjenta i jego idealne oświetlenie, 
to komfort pracy dla Państwa:

• Idealne ułożenie pacjenta o każdym wzroście.

•  Miękka tapicerka i ergonomiczne oparcie.

• Możliwość wyboru najlepszego dla Państwa zagłówka.

•  Najwyższa pozycja fotela dopasowana do lekarzy  
pracujących w pozycji stojącej.

•  Lampa zabiegowa KAVOLUX 1410, która daje światło 
zbliżone do dziennego.

Państwa pacjenci poczują się pewniej.

Należy zawsze ustawić pozycję 
optymalną dla pacjenta.
Gdy pacjent wygodnie ułoży się na fotelu, możemy być pewni,  
że zminimalizowaliśmy możliwość jego poruszenia się 
podczas zabiegu do minimum. Miękkie obicie, ergonomiczne 
siedzisko i wygodne oparcie zostały zaprojektowane 
specjalnie po to by pacjent czuł się w Państwa gabinecie 
komfortowo, a Państwo żebyście mieli najlepszy do niego 
dostęp.

Dobrze ułożony pacjent to idealny 
dostęp do pola zabiegowego.
Głowę pacjenta należy umieścić tak, by mogli Państwo kom-
fortowo przy nim pracować. Macie Państwo do wyboru dwa 
rodzaje zagłówków oraz możliwość zamontowania nakładki 
magnetycznej, która szczególnie wygodna jest dla pacjentów 
podczas wielogodzinnych zabiegów stomatologicznych.

KAVOLUX 1410 i wszystko staje się jasne.
Lampa zabiegowa KAVOLUX 1410 pozwala na optymalne 
oświetlenie pola zabiegowego. Regulacja natężenia światła 
od 8000 do 30000 LUX to idealne rozwiązanie dla uzyska-
nia najlepszych efektów klinicznych. Lampa jest wygodna w 
użytkowaniu, można ją w bardzo prosty sposób czyścić, a 
uchwyty, których codziennie używasz do jej pozycjonowania 
są łatwe do demontażu i sterylizacji.

KaVo LUX 1410 bezpieczeństwo  
dla Państwa i dla pacjentów.

2-przegubowy zagłówek z 
doskonałym podparciem na kark.

Doskonałe ułożenie głowy pacjenta 
dzięki regulacji 2-przegubowego 
zagłówka.

Dzięki unoszonemu siedzisku mogą Państwo wygodnie 
ułożyć każdego pacjenta. 

KaVo ESTETICA® E50

Dzięki możliwej najniższej pozycji 395 mm 
i najwyższej pozycji 780 mm fotel pacjenta 
można dopasować do wszystkich zabiegów. 
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Przełącznik nożny i pulpit asysty - 
zalety dla Państwa:

•  Łatwość obsługi fotela, instrumentów i multimediów 
dzięki sterownikowi nożnemu.

• Wygodne, nie obciążające stawów sterownie stopą.

• Bezprzewodowy sterownik nożny dla lepszej higieny pracy.

• Dokładne sterownie funkcjami unitu dzięki opcji Memodent.

•  Intuicyjna obsługa pulpitu asysty dzięki klawiszom 
bezpośredniego wyboru.

•  Maksymalna swoboda ruchów dzięki regulowanej 
wysokości pulpitu asysty.

Twój komfort pracy jest dla nas 
najważniejszy.

Dla Państwa liczy się efekt. Dla asysty 
możliwość szybkiego działania.

Ergonomia i higiena.
Mogą Państwo sterować funkcjami fotela, instrumentów 
i multimediów za pomocą sterownika nożnego. Praca ze 
sterownikiem jest bardzo prosta i w żaden sposób nie obciąża 
Państwa stóp. Dodatkowo mają Państwo wolne ręce, co 
usprawnia pracę z pacjentem.

Memodent - pamięć absolutna.
Funkcja Memodent umożliwia Państwu zapisanie parametrów 
pracy w bardzo prosty sposób. Aby je wywołać wystarczy w 
odpowiednim miejscu i delikatnie nacisnąć stopą sterownik 
nożny.

Nowa technologia KaVo. 
Bezprzewodowy sterownik nożny.
Praca z bezprzewodowym sterownikiem nożnym jest przyjem-
na i czysta. Akumulator ładuje się zaledwie trzy godziny aby 
później być w pełnej gotowości przez dwa miesiące. Brak 
kabli nie tylko sprawia, że w Państwa gabinecie robi się więcej 
miejsca, jest bezpieczniej, ale również wpływa na zachowanie 
wysokiego poziomu higieny.

Przyciski bezpośredniego wyboru - 
zabieg bez zbędnych przerw.
Aby ułatwić prace Państwa asyście, stworzyliśmy przyciski 
bezpośredniego wyboru na jego pulpicie. Dzięki nim możliwe 
stało się uruchomienie wszystkich najważniejszych funkcji 
unitu wykorzystywanych w pracy z pacjentem: napełnianie 
kubka, płukanie misy spluwaczki, intensywne odkażanie, 
HYDROclean, przyciemnianie światła, zegar, itp. Same po-
trzebne funkcje - żadnych zbędnych przycisków. 

Z KaVo ESTETICA E50 Państwa 
asysta zawsze pracuje efektywnie.
Pulpit asysty został tak zaprojektowany by można go było 
ustawić idealnie do sytuacji. Dzięki regulowanej wysokości 
asysta może uczestniczyć w zabiegach wykonywanych w 
pozycji stojącej.

Możecie Państwo wybrać sobie jeden z dwóch sterowni-
ków nożnych: przewodowy lub bezprzewodowy.

 

Dzięki przyciskom wyboru 
bezpośredniego i przejrzystym funkcjom 
pulpit asysty jest wygodnym narzędziem 
pracy.

KaVo ESTETICA® E50

Inwestycja w przyszłość: 
regulowanie wysokości 
pulpitu asysty gwarantuje 
ergonomiczną pracę oraz 
sprawny przebieg pracy.
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Rozwinięty system higieny w nowym 
unicie ESTETICA E50, to czysty zysk!

•  Automatyczny program dla zachowania higieny na 
najwyższym poziomie.

•  Oszczędność czasu dzięki automatycznym funkcjom.

• Standard higieny zgodny z wytycznymi RKI.

•  Zawór zasysania powrotnego jako dodatkowe 
zabezpieczenie.

•  Doskonała higiena dzięki zamknięciu dolnej i górnej obu-
dowy i braku szczelin, w których łatwo gromadzi się brud.

Doskonała higiena i oszczędność czasu. Bezpieczeństwo jest priorytetem 
dla wszystkich. 

Czysta sprawa z zewnątrz ...
Czyszczenie unitu ESTETICA E50 jest niezwykle proste. 
Wystarczy zdjąć wszystkie elementy i wyczyścić je przez-
naczonym do tego środkiem, ewentualnie dodatkowo 
wydezynfekować. Inne powierzchnie unitu można czyścić 
płynami w aerozolu. Najlepiej rekomendowanymi przez produ-
centa.

... i od środka.
Łatwy w czyszczeniu system odsysająco-filtrujący oszczędza 
Państwu i Państwa współpracownikom dodatkowy czas 
podczas pracy związanej z higieną. Filtr ssący można bez 
problemu i bezpiecznie wymienić.

HYDROclean dla jak najdłuższej 
funkcjonalności unitu.
Zastosowanie tej funkcji pozwoli na sprawne funkcjonowa-
nie systemu odsysania w Państwa unicie. Program można 
uruchomić ręcznie i działa on automatycznie, co pozwala 
zaoszczędzić Państwa czas. System ten generuje również 
zysk ponieważ zbędny staje się zakup części zamiennych oraz 
konserwacja sprzętu prowadzona przez serwis.

 

Bezpieczny DEKASEPTOL.
KaVo DEKASEPTOL to gotowa substancja do dezyn-
fekcji rękawów ssących. Występuje w postaci żelu, osia-
da na wewnętrznej stronie rękawów by delikatnie je czyścić i 
dezynfekować.

Ochrona przed drobnoustrojami.
KaVo spełnia najwyższe wymogi higieniczne, które powinno 
się stosować w gabinetach stomatologicznych. Dzięki KaVo 
OXYGENAL Państwa pacjenci chronieni są przed drobnoust-
rojami, których najwięcej gromadzi się w unicie podczas jego 
postoju: weekendy, urlopy. Dodatkowy program intensywn-
ego odkażania trwa tylko 45 minut i daje Państwu pewność 
prawidłowo przeprowadzonej dezynfekcji, co ważne jest 
również po leczeniu pacjentów wysokiego ryzyka.

Zawór zasysania powrotnego.
Zawór zwany „Back suck system” dodatkowo chroni 
Państwa, zespół oraz pacjentów przed zakażeniem. Podnosi 
to poziom bezpieczeństwa w Państwa klinice.

 

Uchwyty, maty silikonowe, spluwaczka, tacki na instrumenty można łatwo 
zdjąć i wydezynfekować. Filtry zasysające można łatwo i bezpiecznie 
wymieniać dzięki higienicznym uchwytom.
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Higiena łatwa w utrzymaniu: wszystkie 
powierzchnie wykonano bezszczelinowo 
i są one łatwe w czyszczeniu.



Jak powinien być zbudowany unit, który 
zagwarantuje Państwu pracę teraz i w 
przyszłości?
Jak mogą Państwo zagwarantować dopasowanie systemu do 
zadań i zwyczajów Państwa praktyki, jeśli ulegną one zmianie? 
Co stanie się, jeśli pojawią się nowe metody leczenia? Jakie tech-
nologie należy uwzględnić już dziś? Jaki napęd będzie pasował 
do Państwa instrumentów również w przyszłości? Jakie złącza 
umożliwią późniejsze rozbudowanie unitu? 

Wszystkie odpowiedzi otrzymają Państwo na kolejnych stronach.

Już dziś pomyśl o przyszłości.

KaVo ESTETICA® E50
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Przy wyborze unitu stomatologi-
cznego nie należy zapominać o 
przyszłości. KaVo ESTETICA E50 to 
słuszna decyzja. 



Bądź otwarty na nowości. 
Przyszłość jest już teraz w zasięgu ręki.

Już dziś otrzymasz najlepsze 
wyposażenie do endodoncji.
W prosty sposób mogą Państwo doposażyć unit KaVo 
ESTETICA E50 do wykonywania najbardziej wymagających 
zadań, jak np. endodoncja: mikrosilnik KL 702 bez kolektora z 
opcjonalnym sterowaniem momentem obrotowym dysponuje 
funkcją autoreverse i autoreverse forward. W trybie endodoncji 
sterują Państwo przedziałem obrotów od 100 do 40.000 na 
minutę.

Siła i lekkość połączone w  
COMFORTdrive.
Wraz z COMFORTdrive firma KaVo zapoczątkowała nową erę 
instrumentów stomatologicznych. Kątnica COMFORTdrive 
może być stosowana do każdego rodzaju preparacji. Jest 
idealna nawet przy wielogodzinnych zabiegach ponieważ 
jej punk ciężkości został tak wyważony, by nie powodować 
dodatkowych obciążeń dłoni.

USB złącze z przyszłością.
Dzięki interfejsowi USB 
unit KaVo Estetica 
E50 jest urządzeniem 
przyszłościowym. System 
smodzielnie rozpoznaje 
nowy, podłączony sprzęt

Indywidualne wyposażenie - 
zalety dla Państwa:

•  Zintegrowany SMARTdrive dla precyzyjnej pracy w 
niskim przedziale obrotów.

•  Mikrosilnik KL 702-Mikromotor oraz zintegrowane  
sterowanie momentem obrotowym do  
prac endodoncyjnych.

•  PiezoLED dla efektywnych zabiegów  
pozwalających zaoszczędzić czas.

•  Najnowsza technika instrumentów z COMFORTdrive 
dla sprawnej i efektywnej preparacji.

•  Standaryzowane złącza do bezproblemowego 
podłączenia urządzeń zewnętrznych.

•  Szeroki wybór wyposażenia dodatkowego.

Mikrosilnik wy-
godnie układa się 
w dłoni i posiada 
możliwość pełnej 
sterylizacji. 

Dzięki PiezoLED mogą Państwo efek-
tywnie leczyć pacjentów.
Nowy skaler PiezoLED gwarantuje precyzyjne i efektywne 
oczyszczanie zęba, a zastosowana w nim technologia KaVo 
CARE umożliwia precyzyjne sterowanie jego mocą. Lekka 
konstrukcja i ergonomiczny design gwarantują komfortowe 
warunki pracy podczas zabiegów.

PiezoLED: innowacyjna technologia 
KaVo CArE ze zintegrowaną kontrolą 
feedback dla najwyższych standardów 
leczenia pacjentów.
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Z KaVo SMARTdrive w przyszłość.
Nowe sterowanie silnika SMARTdrive oferuje precyzyjną, 
efektywną i pozwalającą zaoszczędzić czas pracę. 

Bezpieczna przyszłość z KaVo.
Czy wiedzą Państwo już dziś, jaka będzie specjalność 
zabiegów w Państwa gabinecie w przyszłości? Nie trzeba się 
nad tym zastanawiać. Dzięki KaVo mają Państwo możliwość 
doposażenia pulpitu w dodatkowy, szósty uchwyt. Mają 
Państwo całkowitą dowolność przy wyborze instrumentów.

Zachęcamy do skorzystania z 
i pozbawionego wibracji przy 
rozruchu KaVo SMArTdrive 
z poszerzonym przedziałem 
obrotów od 100 do 40.000 
na minutę.
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KaVo COMFOrTdrive to moc w wadze 
lekkiej.



ERGOcom light Multimedia - 
zalety dla Państwa:

•  Możliwość wyświetlenia obrazów z kamery również bez 
komputera.

• Wyświetlanie czterech obrazów z kamery jednocześnie.

•  Obrazy komputerowe, mikroskopowe i RTG na    
wyświetlaczu unitu stomatologicznego.

•  Higieniczna obsługa dzięki higienicznemu sterownikowi 
nożnemu.

Spójrz odważnie w przyszłość. Sięgaj gdzie wzrok nie sięga.

Inwestycja w przyszłość.
KaVo Estetica E50 został zaprojektowany z myślą o stale 
rozwijającym się rynku usług stomatologicznych. Kompletnie 
nowa elektronika, to innowacyjne i przede wszystkim funkcjo-
nalne wyposażenie Państwa praktyki na przyszłość.

Komfort pracy z systemem ERGOcom.
System ten pozwala na proste połączenia wszystkich 
systemów wykorzystywanych w Państwa gabinecie: unitu 
stomatologicznego, komputera i innych systemów multimedi-
alnych. W ten sposób możecie Państwo wyświetlić diagnozę 
postawiona pacjentowi wraz z dołączonymi zdjęciami RTG, 
mikroskopowymi czy z kamery wewnątrzustnej.

ERGOcom - system zawsze gotowy 
do pracy.
Aby używać systemu ERGOcom nie muszą Państwo być 
podłączeniu do komputera i nie muszą Państwo instalować 
specjalnie okablowania. Funkcjami systemu można sterować 
zarówno za pomocą sterownika nożnego, jak i dzięki funkc-
jom pulpitu lekarza w unicie.

ERGOcam - kamera wewnątrzustna 
KaVo.
Dzięki kamerze wewnątrzustnej ERGOcam możecie Państwo 
skutecznie wyjaśnić swoim pacjentom skąd bierze się 
konieczność i jak wyglądać będzie dalsza droga leczenia. Ka-
mera jest bardzo lekka, a dzięki zintegrowanemu oświetleniu 
LED możecie Państwo uzyskać najlepszy obraz, bez żadnego 
zacienienia.

Kamera wewnątrzustna ErGOcam 
oferuje pacjentom możliwość obejrzenia 
własnej jamy ustnej na wyświetlaczu. 
robienie doskonałych zdjęć, wgląd i 
powiększenie - Państwa pracę będzie 
łatwiej pojąć.

Wykorzystajcie Państwo czas oczekiwania na 
zabieg i poinformujcie pacjenta o swojej ofercie.

KaVo ESTETICA® E50
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Postaw na nowoczesną klasykę.
Państwa system jest w stanie spełniać oczekiwania Państwa 
i pacjentów zarówno teraz jak i w przyszłości. Zawsze modny 
design i nowoczesne, atrakcyjne kolory - tak będą wyglądały 
trendy w przyszłości. 

Rozbudowane funkcje „update” pozwolą  
zaoszczędzić Państwu czas i pieniądze.
Dzięki zintegrowanej funkcji Mediageteaway szybko i przede 
wszystkim korzystnie cenowo będą mogli Państwo dokonać 
aktualizacji systemu i rozbudować go o obowiązujące w 
przyszłości standardy.



Prosta decyzja: 
najwyższa jakość za rozsądne pieniądze.

KaVo ESTETICA® E50

Z czego składa się system zabiegowy,  
na którym można w 100 procentach polegać?
Jakie normy jakościowe musi stosować producent, żeby byli Państwo 
całkowicie zadowoleni? Jak powinien być zbudowany unit, na którym 
można w 100% polegać? Czy możliwe jest spełnienie wszystkich prze-
pisów dotyczących ochrony środowiska przy jednoczesnym zachowaniu 
higieny? I wreszcie - jaki design przekona pacjentów, że mogą się zawsze 
czuć bezpiecznie?

Wszystkie odpowiedzi otrzymają Państwo na kolejnych stronach.

1918

Płynna praca każdego dnia, również po 
wielu latach, jak na nowym urządzeniu: 
z tego znane są unity stomatologiczne 
KaVo.



Perfekcyjne wykonanie

KaVo to uznana i wysoka jakość.
Nasze wymogi w stosunku do wszystkich produktów KaVo są 
niezwykle wysokie. Tylko w ten sposób możemy spełnić wy-
sokie oczekiwania naszych klientów. Nasze produkty są kon- 
struowane w precyzyjny i solidny sposób. Uznane,  
wartościowe materiały i komponenty, gwarantują 
niezawodność KaVo ESTETICA E50. Dzięki temu decydując 
się na KaVo ESTETICA E50 wybierają Państwo najwyższą 
jakość. 

Jakość KaVo - zalety dla Państwa:

• Solidna konstrukcja z wysokiej jakości materiałów.

•  Precyzyjny montaż z zachowaniem najwyższych 
standardów jakości.

•  Bezpieczeństwo użytkowania.

• Idealny stosunek jakości do ceny.
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KaVo ESTETICA E50 przyniesie 
Państwu zysk.
System ESTETICA E50 został opracowany na podstawie 
doświadczenia jakie zdobywaliśmy przez ponad 100 lat naszej 
działalności. KaVo ESTETICA E50 spełni Państwa oczeki-
wania i na pewno sprosta wyzwaniom jakie niesie ze sobą 
przyszłość.

Ochrona środowiska w gabinecie.
Nasze produkty produkowane są w Niemczech i spełniają naj-
surowsze niemieckie przepisy dotyczące ochrony środowiska. 
Do tego dochodzi również przekraczająca średnią trwałość i 
zgodna z RoHS utylizacja sprzętu elektrycznego.

Mogą Państwo na nas 
polegać: sprawdzona jakość 
zgodna z najwyższymi stan-
dardami światowymi.

KaVo ESTETICA® E50

DEKASEPTOL Gel: nieszkodliwy dla 
środowiska i podlegający rozkładowi bio-
logicznemu zgodnie z wytycznymi OECD. 
Nie zawiera aldehydu, fenolu i chloru. 
Jest substancją bezpieczną.
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Stwórz swój indywidualny unit: 
swój indywidualny unit.

Bogata kolorystyka i wybór wyposażenia 
dodatkowego specjalnie dla Państwa. 

1 Nie w połączeniu z multimediami
2 Tylko z blokiem wodnym DVGW i butlą DVGW

l  Wyposażenie seryjne      m  Wyposażenie opcjonalne      x  Pozycja musi być wybrana      –  Brak możliwości dostawy

Kolory tapicerki

NOWOŚĆ! Modne kolory KaVo.

czarny antracyt granatowy błękit 
królewski

purpurowa 
czerwień

pomarańczowy miętowy horyzont perłowo-szary

czekoladowy 
brąz

jagoda zielony

Kolory lakierów

NOWOŚĆ! Modne kolory KaVo.

purporowa 
czerwień 
metalik

niebieski 
metalik

zielone jabłkosrebrny 
metalik

srebro 
niebieskie 
metalik

pomarańczowy biały 
dental(standard)

róż metalik szampan 
metalik

Chrom Edition 
czekoladowy 
brąz

Chrom Edition 
granatowy

czekoladowy 
metalik

jagoda 
metalik

granatowy 
metalik

zielony

Zawsze modne kolory.
Niezależnie od tego, jak urządzą Państwo swój gabinet, dopasują Państwo kolor unitu KaVo Estetica E50. 
Zachęcamy do zestawienia koloru tapicerki i lakieru zgodnie z Państwa indywidualnym życzeniem. Prosimy 
zwrócić uwagę na dwa zupełnie nowe kolory: edycja chrom - czekoladowy brąz lub granat.

Edycja chrom to nie tylko uszlachetnienie unitu chromowa-
nymi brzegami, ale również lakier podstawy fotela pacjenta 
w nowoczesnym kolorze.

KaVo ESTETICA® E50

Pulipit asystenta
z modułem Comfort 
Ssak
Ślinociąg
Wielofunkcyjna strzykawko-dmuchawka
Wielofunkcyjna strzykawko-dmuchawka
Lampa polimeryzacyjna LED
Uchwyt do tacki Tray
Uchwyt do DIAGNOdent
Regulowany pulpit asysty
Regulowany pulpit asysty o 
regulowanej wysokości
Rolki prowadzące rękawa ssaka ślinociągu
Zawór selektywny

Koprus urządzenia
Spluwaczka porcelanowa
Spluwaczka szklana
VACUstopp
Stałe odkażanie2

Intensywne odkażanie
HYDROclean (system płukania)
Boiler wody ciepłej
MEDIAgateway
 
System zasilający
Blok wody DVGW
Blok wody kompakt
Butla wody DVGW
Regulator podciśnienia
Przyłącze instrumentów dodatkowych

System utylizacji
Zawór spluwaczkowy
Separator amalgamatu Durr
Separator
Osadnik ciężkich odpadków

Inne
Sterownik nożny Premium
Lampa zabiegowa KAVOLUX 1410
Lampa zabiegowa EDI
Lustro powiększające do lampy 1410
Słupek do lampy
Servicebox pacjenta
ERGOcom light
Zestaw podstawowy DEKASEPTOL
Pakiet higieniczny

Fotel pacjenta 
Standard
Unoszone siedzisko
Miękka tapicerka

Oparcie
Progress 

Zagłówek
2-przegubowy z pokrętłem
2-przegubowy z przyciskiem
Nakładka magnetyczna

Podłokietnik 
Prawy
Lewy

Pulpit lekarza
1. rękaw do turbiny
1. silnik LUX K 200
1. silnik LUX KL 702
Trzyfunkcyjna strzykawko-dmuchawka
Wielofunkcyjna strzykawko-dmuchawka
2. rękaw turbiny
2. silnik LUX K 200
2. silnik LUX KL 702
SMARTdrive
Funkcja endodontyczna
COMFORTdrive
PiezoLED Scaler
MEMOdent
Mała przeglądarka zdjęć RTG
Panoramiczna przeglądarka zdjęć RTG1 
(do wspornika lampy zabiegowej)
Uchwyt tacki dla US-tray
Uchwyt tacki dla 1 norm-tray
Uchwyt tacki dla 2 norm-tray
Podgrzewacz wody do instrumentów
Roztwór soli fizjologicznej
Zatrzymanie ssania powrotnego dla instrumentów
Elektrochirurgia HF
Złącze USB
ERGOcam
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