
Z pewnością 
go pokochasz.
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2 3

KaVo ESTETICA® E30 — 
wszystko czego potrzebujesz.

KaVo ESTETICA® E30 — doskonały 
z wyglądu, prosty w obsłudze.
Unit KaVo ESTETICA E30 zapewnia użytkownikom nowy wymiar 
doskonałości w stomatologii o czym świadczy wysoka jakości KaVo, 
niezawodności i wysoki komfort pracy za niewielką cenę. 

Łatwy i intuicyjny w obsłudze, niezawodny i ekonomiczny w 
eksploatacji — ten unit zabiegowy dba o codzienny komfort i 
wydajność pracy.

Inteligentna technika — 
z miłością do szczegółów.
Każdy szczegół unitu KaVo ESTETICA E30 stworzono z myślą o ergo-
nomii i elastycznośc użytkowania. Dzięki idealnie dopasowanym 
komponentom unit ten daje Państwu ekonomiczną eksploatację 
przy zachowaniu wyjątkowej niezawodności. Zintegrowane funkcje 
serwisowe dbają o Państwa bezbieczeństwo.

Wiele opcji aby zapewnić doskonałe 
dopasowanie do użytkownika.
Leworęczność jest zawsze problemem tam, gdzie świat został stwo-
rzony dla praworęcznych. Dlatego tworząc KaVo ESTETICA E30 opra-
cowaliśmy moduł zabiegowy dostosowany do obu stron. W mniej 
niż dwie minuty, wykonując kilka ruchów, unit KaVo ESTETICA E30 
można dostosować do pracy lekarza prawo lub lewo ręcznego.

Unit KaVo ESTETICA E30 to Państwa partner w codziennej pracy.

Zadziwiająca różnorodność  
dopasowana do osobistych potrzeb.
Do wyboru są dwa warianty wykonania stolika lekarza: wersja T 
z rękawami od dołu i wersja S z rękawami od góry — unit KaVo 
ESTETICA E30 może być indywidualnie dopasowany do rodzaju 
wykonywanych zabiegów.

Wersja T z rękawami od dołu — więcej wolnej przestrzeni.

Kompaktowy pulpit lekarza zapewnia dużą swobodę ruchu podczas 
wykonywania zabiegów i zdrową, naturalną pozycję ciała. Dzięki 
zintegrowanemu wyświetlaczowi wszystkie funkcje pulpitu są 
widoczne i czytelne.

Wersja S z rękawami od góry — droga na skróty do  
wszystkich instrumentów.

Doskonale wyważone instrumenty są zawsze pod ręką. Wyjątkowa 
długość rękawów instrumentów zapewnia większą elastyczność i 
umożliwia ustawienie pulpitu tam, gdzie jest to najwygodniejsze.

Ogromna swoboda ruchu, dostosowana do indywidualnego stylu 
wykonywania zabiegów — KaVo ESTETICA E30 w wersji z rękawami 
od dołu. Idealny dla osób praworęcznych... ... i leworęcznych.

Ada
ptacja w czasie maks. 2 minut.

KaVo ESTETICA® E30

Wszystko zawsze w zasięgu ręki — unit KaVo ESTETICA E30 w 
wersji z rękawami od góry.
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Niecierpliwe oczekiwanie  
na następny zabieg.

Elastyczny i prosty w obsłudze.
Na pulpicie lekarza unitu KaVo ESTETICA E30 wszystko znajduje się 
tam, gdzie można tego oczekiwać. Logika obsługi jest zrozumiała i 
wyjątkowo łatwa. Bezpośrednie przyciski i jednoznaczny schemat 
kolorów KaVo umożliwiają szybką i łatwą obsługę instrumentów, 
fotela pacjenta oraz oświetleniem.

W zależności od wymagań indywidualnych i technicznych możliwe 
jest także skonfigurowanie pulpitu lekarza z uwzględnieniem 
Państwa potrzeb. W tym celu KaVo ESTETICA E30 zapewnia 
sprawdzoną jakość silnika KL 701 i wydajne usuwanie kamienia za 
pomocą skalera PIEZOsoft. 

Pulpit lekarza jest wyposażony w pięć indywidualnie konfigurowa-
nych rękawów instrumentów i półkę na tace, którą można zamon-
tować po prawej lub lewej stronie.

•	Łatwe sterowanie funkcjami dzięki przyciskom bezpośred-
nim oraz intuicyjnemu panelowi sterującemu.

•	Wszystkie informacje czytelne dzięki zintegrowanemu 
wyświetlaczowi.

•	Łatwy i szybki dostęp do elementów stolika lekarza.

Aby ułatwić Państwa pracę.
Bez względu na to czy zabiegi odbywa się w pozycji siedzącej czy 
stojącej stolik lekarza w unicie KaVo ESTETICA E30 ułatwia przepro-
wadzenie go w ergonomiczny sposób.

Dzięki ergonomicznym rozwiązanią zarówno stolik lekarzw w wersji 
z rękawami od góry jak i od dołu daje możliwość wykonywania 
wszystkich zabiegów w sposób łatwy i szybki.

Zadziwiająca elastyczność —  
przy każdym zabiegu.
Wyjątkowa długość rękawów instrumentów zapewnia dużą swobo-
dę ruchu, a zintegrowany mechanizm blokowania rękawów (opcja) 
daje niesamowity komfort obsługi. Uchwyty rękawów są optymalnie 
wyważone. Ze względu na małą wysokość uchwytów nie ma mowy 
o kolizjach z lampą zabiegową i innymi urządzeniami.

Doskonała ergonomia przy każdym zabiegu: mała wysokość ramion rękawów 45 cm, maksymalna długość wyciągania rękawów instrumentów 
wynosząca 90 cm.

Pulpit lekarza i wyposażenie —  
zalety:

Pulpit lekarza można skonfigurować zgodnie z własnymi potrzebami.

SMARTdrive — zero wysiłku.
Nowy seryjny sterownik silnika SMARTdrive zapewnia precyzyjną, 
efektywną i pozwalającą zaoszczędzić czas oraz daje możliwość 
pracy z pełną mocą silnika nawet w niskim zakresie 100 obr/min. 
Dzięki większemu zakresowi obrotów możliwe jest użycie wszyst-
kich prostnic i kątnic, dzięki czemu zwiększa się pole zastosowania 
instrumentów.

SMARTdrive daje możliwość 
kożystanie z pełnej mocy silnika 
w poszerzonym przedziałem 
obrotów od 100 do 40 000 obr/
min.

W wersji T z rękawami od dołu — pulpit lekarza można ustawić tam, gdzie 
jest to najbardziej ergonomiczne.

KaVo ESTETICA® E30

Charakterystyka silnika SMARTdrive
Charakterystyka silnika Standard

Prędkość obrotowa [1000/min]
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granatowy błękit 
królewski

Prawidłowe ułożenie pacjentów.
Pacjent leży prawidłowo, czuje się lepiej i przez to wykonuje mniej 
ruchów. Zaleta: mogą Państwo pracować szybciej oraz całkowicie 
skoncentrować się na zabiegu. Także pacjenci o większej wadze leżą 
na fotelu bezpiecznie i wygodnie.

Komfortowa i odprężona jest również pozycja lekarza podczas 
pracy: regulowana wysokość fotela od 350 mm do 830 mm 
gwarantuje ergonomiczną pracę w każdej pozycji.

Miękka i ergonomiczna tapicerka gwarantuje wyjątkowo 
komfortową pozycje dla pacjenta.

Wprowadź światło i kolor  
do swego gabinetu.

Zabiegi w odpowiednim świetle.
Można wybrać między sprawdzoną, halogenową lampą zabiegową 
EDI a nową lampą zabiegową MAIA z oświetleniem typu LED. 

Dzięki nowej technologii LED lampa zabiegowa MAIA z diodami LED 
gwarantuje naturalność oddawania barw.

Pokaż osobowość.
Czego jeszcze brakuje aby dopasować unit KaVo ESTETICA E30 do 
Państwa potrzeb? Kolorów, które pasują do gabinetu!

Aby spełnić potrzeby i dostosować się do indywidualnego stylu, 
paleta kolorów KaVo zapewnia maksymalną różnorodność i opty-
malnie pasuje się do Państwa potrzeb.

Jedną ręką można szybko i wygodnie 
zmienić pozycje zagłówka.

Nową lampę zabiegową MAIA z 
oświetleniem typu LED.

Oto powód sympatii Państwa pacjentów.

Kolory tapicerki

czarny

rubinowa 
czerwień

oceaniczny 
błękit

antracyt

purpurowa 
czerwień

pomarańczowyjagoda

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

mięta zielonyczekoladowy 
brąz

perłowo-szary

Dzięki możliwej najniższej pozycji 350 mm i najwyższej pozycji 830 
mm fotel pozycje pacjenta można optymalnie dopasować do wszel-
kiego rodzaju zabiegów. Lampa zabiegowa EDI —  

wielokrotnie sprawdzona.

KaVo ESTETICA® E30

Miękka i ergonomiczna tapicerka 
bardzo wygodna dla pacjentów.
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Ergonomia przede wszystkim.

Swoboda działania.
Dzięki zaletą wielofunkcyjnego sterownika nożnego KaVo zyskujesz 
bezpieczeństwo, higiena i koncentracja na pracy. Dzięki prostej 
budowie i dopracowanym detalom obsługa sterownika nożnego jest 
niezwykle łatwa — wystarczy ruch w prawą i w lewą stronę. 
Umożliwia to skoncentrowanie się na pracy i jednocześnie zapew-
nia zdrową, naturalną pozycję nóg.

Sterowanie wszystkimi funkcjami fotela i instrumentów odbywa się 
z pomocą sterownika nożnego — ręce skupiają się na higienicznej 
pracy w obszarze jamy ustnej pacjenta.

Starowanie prędkością obrotową 
instrumentów odbywa się za pomocą 
ruchu w prawo lub lewo..

Wielofunkcyjny, ergonomiczny, higieniczny — sterownik nożny KaVo.

Funkcje aktywne przy poniesionych instrumentach

Funkcje aktywne tylko przy odłożonych instrumentach

Funkcjonalny element asysty.

•	Wolne dłonie i duża ergonomia pracy to cechy sterownika 
nożnego KaVo.

•	 Ergonomiczna i zdrowa pozycja pracy dla asystenki dzięki 
wychylnemu elementowi.

Element asystenta i sterownik nożny 
— zalety w skrócie:

Kompaktowy, wychylny korpus unitu  
umożliwia asyście lepszy dostęp do 
pacjenta. Dodatkowo odchylana o ok. 
225° część spluwaczki (opcjonalna) 
zapewnia jeszcze większy komfort dla 
pacjentów.

Asystentka nad wszystkich panuje i 
zawsze ma wszystko pod ręką.
Dzięki dużemu zakresowi odchylania element asysty w unicie  
ESTETICA E30 jest zawsze łatwo dostępny i zapewnia komfortową 
pracę.

Kompaktowy, obracany o 60° korpus urządzenia sprawia, że asysta 
zawsze ma optymalną, ergonomiczną pozycję pracy.

Przełącznik 
krzyżowy do obsługi 
fotela pacjenta

Automatyczna pozycja  
fotela pacjenta

Automatyczna pozycja  
fotela pacjenta

Przedmuch 
(opcjonalny)

Pałąk transportowy 
z bezpieczeństwa

Preselekcja lewych 
obrotów silnika

Przycisk nożny do uruchamiania 
i regulacji prędkości obrotowej 
instrumentów

Element asystenta — komfortowa praca dzięki 
przejrzystym funkcjom i przyciskom 
bezpośredniego wyboru.

KaVo ESTETICA® E30

Włącz/wyłącz 
sprayu
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... dookoła bezpiecznie.

Zawsze czysto.
Dokładny i bezpieczny system czyszczenie zastosowany w unicie 
KaVo ESTETICA E30 jest niezwykle prosty. Wiele zdejmowanych 
komponentów, takich jak spluwaczka, uchwyty rękawów i mata 
stolika lekarza zapewniają wyższy poziom higieny. 
Nieskomplikowana wymiana filtra oraz głatkie powierzchnie 
zapewniają doskonały poziom higieny.

Wysokie wymagania wobec 
higieny w gabinecie.

Unit KaVo ESTETICA E30 spełnia wysokie wymagania normy DVGW. 
Funkcja stałej sterylizacji z butlą wodną i systemem KaVo OXYGENAL 
6 gwarantuje higienę i bezpieczeństwo w codziennej pracy. Jeszcze 
większy poziom bezpieczeństwa i higieny zapewnia dodatkowa, ręczna 
funkcja intensywnej dezynfekcji. Połączenie obu funkcji dezynfekcji 
zapewnia stałą redukcję bakterii.

Dla dobra środowiska — skuteczne 
czyszczenie dzięki DEKASEPTOL.

Biodegradowalny żel do czyszczenia DEKASEPTOL 
zapewnia codzienną, wydajną i niezawodną higienę 
systemów ssących. 

•	Codzienne bezpieczeństwo bez dodatkowych nakładów 
dzięki niezawodnym funkcjom higienicznym, realizującym 
stałą dezynfekcję zgodne z wymogami DVGW

•	 Niezawodna higiena nawet po dłuższym przestoju  
Intensywna dezynfekcja

•	Zdejmowane komponety ułatwiające utrzymanie higieny

Funkcje higieniczne — zalety:

Dookoła czysto...

Bezkompromisowa dezynfekcja dzięki zdejmowanym komponentom, jak np: 
mata silikonowa, uchwyt rękawów, miska spluwaczki oraz łatwej wymianie 
filtra.

Bezpieczne, stała dezynfekcja z butlą 
wodną i środkiem KaVo OXYGENAL 6. 

Bezpieczna higiena dzięki 
dodatkowemu systemowi 
intensywnej dezynfekcji.

Funkcją przerywania ssania zapobiegającą 
zakażeniom krzyżowym.
Aby podczas zabiegów do unitu KaVo ESTETICA E30 nie została 
zassana skażona woda, wszystkie instrumenty i silniki KaVo są 
wyposażone w funkcję inteligentnego zatrzymania zasysania. 
Zapewnia ona niezawodną ochronę całego systemu zasilania wodą, 
a tym samym również Państwa, zespołu i pacjentów. 

Doskonała inwestycja.
Unit KaVo ESTETICA E30 — dzięki wysokiej jakości komponentów,  
elastyczności oraz zintegrowanym funkcją serwisowym — umożliwia 
trwałe, bezpieczne użytkowanie. Oczywiście unit KaVo ESTETICA E30 
można wyposażyć w funkcję centralnego zarządzania przez połączenie 
z serwerem. W razie usterek mogą Państwo zaoszczędzić czas.

Najwyższy poziom zaawansowania tech-
nologicznego.
Dzięki najnowocześniejszej technologii KaVo ESTETICA E30 jest inwe-
stycją, która się opłaca — teraz i w przyszłości. Unit KaVo ESTETICA 
E30 dzięki zintegrownemu systemowi centralnej aktualizacji oprogra-
mowania daje Państwu możliwość posiadania aktualnej wersji 
softwaru a co za tym idzie najlepszego wykożystania Państwa unitu.

Made in Germany — mogą nam Państwo  
w pełni zaufać.

Wybierz unit KaVo ESTETICA E30, bezpieczną 
markę i polegaj na jakości produktów 
Made in Germany.

KaVo ESTETICA® E30
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Pulpit asystenta
Panel assysty typu Comfort
Ssak
Ślinociąg wodny
Ssak wodny
Ślinociąg
Strzykowkodmuchawka 3F
Lampa polimeryzacyjna Poly 600
Uchwyt do tacki
Obrotowy pulpit asysty

Korpus urządzenia
Porcelanowa miska spluwaczki
VACUstop
Stałe odkażanie
Butla do intensywnego odkażania, ręczna
Wychylna spluwaczka
Bojler wody 
Osłona butli

System zasilający
Blok wodny kompakt
Butla wody DVGW

System utylizacji
Odsysanie na sucho Venturi
Odsysanie na mokro z odpływem 
bezpośrednim
Zewnętrzne odsysanie na mokro

Inne
Odchylanie w prawą/lewą stronę
Scentralizowana aktualizacja 
oprogramowania
Lampa zabiegowa EDI
Lampa zabiegowa MAIA LED
Słupek do lampy
Servicebox pacjenta
Żel DEKASEPTOL
Pakiet higieniczny

Fotel pacjenta
Miękka tapicerka
Pozycja ratunkowa

Oparcie
Progress

Zagłówek
2-przegubowy z pokrętłem

Podłokietnik
W lewo
W prawo

Pulpit lekarza
1. rękaw turbiny 
1. silnik LUX KL 701
Strzykawkodmuchawka 3F
2. rękaw turbiny 
2. silnik LUX KL 701
SMARTdrive
Skaler PIEZOsoft
Mała przeglądarka zdjęć RTG 
Uchwyt tacki dla US-tray
Uchwyt tacki dla 1 norm-tray
Uchwyt tacki dla 2 norm-tray

1 W połączeniu z odsysaniem na mokro
2 W połączeniu z Venturi i zewnętrznym odsysaniem na mokro
3 W połączeniu z butlą wodną
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Opcje unitu KaVo ESTETICA® E30.

KaVo ESTETICA® E30
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http://www.facebook.com/KaVoGlobal
http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH

