
Unity stomatologiczne.
Instrumenty. 
Bezpieczeństwo i komfort Twojej pracy.
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ARMIN IMHOF
Chief Technical Officer 

KaVo

Całość jest po prostu 

wyjątkowa – z punktu 

widzenia zarówno 

technologicznego, 

jak i projektowego.

Kompaktowy unit 
klasy premium

NOWOŚĆJÜRGEN HINDERHOFER  
projektant SLOGDESIGN

Faktem jest, że: 

przemyślane, trwałe 

produkty wymagają 

materiałów o niezwykle 

wysokiej jakości. Jakość 

KaVo powstaje dzięki 

dopracowaniu wszystkiego 

w najdrobniejszych 

szczegółach.
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KaVo W SWOIM  
NAJLEPSZYM WYDANIU. 

Projekt, precyzja, technologia i użyteczność 
w każdym calu – nowy standard KaVo jest 

jedyny w swoim rodzaju.

Kolory tapicerki:  
wyłącznie dla KaVo uniQa

Chili Red Apricot Silk Grey

Więcej na:
Zapytaj 
o cenę

Dystrybutora 
KaVo

JÜRGEN HINDERHOFER

Dobry projekt jest bezkompromisowy, 

nienarzucający się i przemyślany 

w najdrobniejszych szczegółach.  

To właśnie te cechy trafiają do pacjentów.
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KaVo Primus 
1058 Life

PAKIET START
zawiera:

• lampa KaVo 540 LED

• system wody destylowanej

• podstawa tacki z tackami

• mikromotor KaVo INTRAmatic LUX 703 KL

• złączka KaVo MULTIflex LUX 465 LED 

• turbina KaVo SMARTtorque S619 L

• kątnica KaVo EXPERTmatic E20 L

• skaler PiezoSoft

• osadnik ciężkich odpadków *O szczegóły pytaj Dystrybutora KaVo.

gwarancji na 
części zamienne 

w cenie unitu*

4 lata 

89 200 zł 
 18 975 €

Dostępne 2 opcje: 
rękaw od góry lub od dołu
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*O szczegóły pytaj Dystrybutora KaVo.

gwarancji na 
części zamienne 

w cenie unitu*

4 lata 

KaVo ESTETICA 
E50 Life

Dostępne 2 opcje: 
rękaw od góry lub od dołu

PAKIET START
zawiera:

• system wody destylowanej

• podstawa tacki z tackami

• lampa diodowa KaVo 540 LED

• mikromotor KaVo INTRAmatic LUX 703 KL

• złączka KaVo MULTIflex LUX 465 LED 

• turbina KaVo EXPERTtorque E680 L

• kątnica KaVo EXPERTmatic E20 L

• skaler PiezoLed

• osadnik ciężkich odpadków

• sterownik nożny bezprzewodowy

94 800 zł 
20 180 € 



DIAGNOcam™ Vision Full HD
Kamera diagnostyczna

NOWOŚĆ

Tryb kamery 
wewnątrzustnej

Tryb 
transiluminacyjny

Tryb  
fluorescencyjny

25 000 zł / 5 319 €

6  |  Premiera
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Wyobraź sobie, że możesz uzyskać trzy różne obrazy diagnostyczne 

przy użyciu jednej kamery: wyraźne i ostre za każdym razem, uzyskiwane 

w czasie krótszym niż jedna sekunda, w niezwykle łatwy sposób. 

3 istotne klinicznie obrazy w 1 ujęciu 

Połączenie kamery wewnątrzustnej, transiluminatora do wykrywania próchnicy 

oraz narzędzia do końcowej kontroli pod kątem próchnicy w jednym urządzeniu.

Jedna końcówka stosowana w całym przebiegu pracy

Dzięki opatentowanej konstrukcji końcówkę można używać zarówno w trybie transiluminatora, 

jak i we wszystkich trybach obrazowania, nie marnując czasu na jej wymianę.

Czułe przyciski sterowania z możliwością dostosowania 

Dwa panele dotykowe u góry i dołu ułatwiają rejestrowanie obrazów górnej i dolnej szczęki 

— możliwość dostosowania do wielkości dłoni, indywidualnych preferencji oraz lateralizacji.

Lekka i doskonale wyważona

Lekka i doskonale wyważona kamera zapewniająca wygodę i ergonomię obsługi oraz bezproblemowe 

rejestrowanie obrazów.

Czytelne informacje o trybie kamery 

Wbudowana kontrolka LED informuje o trybie kamery: świeci się białym światłem podczas pracy 

i niebieskim światłem w trybie gotowości, zaś czerwone światło sygnalizuje usterkę.

Stały autofokus
JOCHEN KANIA

Funkcja autofokus w kamerze DIAGNOcam Vision Full HD  

jest stale włączona i reaguje automatycznie, bez konieczności  

włączania. Rezultaty są imponujące. 

W zasadzie nie da się uzyskać nieostrego obrazu. Nie ma przy tym 

znaczenia, czy kamery DIAGNOcam Vision Full HD używa się jako kamery 

wewnątrzustnej, transiluminatora lub w trybie fluorescencji, bądź też 

w połączeniu tych trzech trybów w ramach jednego ujęcia. 

INNOWACJA I PROSTOTA
Trzy obrazy diagnostyczne 
uzyskane w jednym ujęciu



W promocji biorą udział: kątnice,  
turbiny, prostnice, skalery SONICflex,  
piaskarki PROPHYflex i RONDOFLEX. 
Najtańszy instrument gratis.

Tylko w kwietniu!

Kup 3 instrumenty KaVo 
w cenie 2!

PROMOCJA 
2+1 GRATIS!
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Kątnica przyspieszająca 
SURGmatic S15 L Pro 

SURGmatic  
S201 XL Pro
 
• Heksagonalny system 

mocowania zapewnia 

wysoką trwałość i moment 

obrotowy wynoszący 

maksymalnie 80 Ncm

• Zoptymalizowany system 

mocowania zapobiega 

blokowaniu trzonków 

narzędzi

• Zdejmowana główka,  

łatwa w czyszczeniu

• Uchwyt EXPERTgrip 

zapewnia doskonały  

chwyt i łatwą higienę

• Mała główka z wewnętrznym 

systemem chłodzenia wg 

Kirschnera i Meyera

14 500 zł
3 085 €

6 800 zł / 1 447 €

Mikrosilnik chirurgiczny  
EXPERTsurg 

w pakieciez kątnicą S201 XL P
ro

• Duża wydajność i moc  

(moment obrotowy do 80 Ncm)

• Pełna nawigacja z poziomu sterownika nożnego

• Intuicyjne, łatwe w obsłudze menu

• Kątnica SURGmatic S201 XL PRO  

ze światłem w zestawie!

• Oszczędność czasu dzięki intuicyjnemu 

programowaniu czynności i parametrów

• Podczas zabiegów: „Gwintowanie”, „Wkręcanie 

implantu” oraz „ Zakładanie śruby zamykającej” 

wyświetlana jest osiągnięta maksymalna 

wartość momentu obrotowego.

• Bezwibracyjna praca

• Łatwość czyszczenia

• Idealne chłodzenie dzięki 

technologii CoolHead

• Przełożenie 1:5

• Doskonała precyzja cięcia
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• przełożenie 1:1

• wewnętrzny dwukanałowy spray 

•  szerokokątny światłowód

•  kątnica na wiertła turbinowe

•  przełożenie 1:5

•  trójdrożny spray

•  ceramiczne łożyska

•  szerokokątny światłowód

•  wymienny mikrofiltr wody

•  czterodrożny spray

•  szerokokątny światłowód 

•  ceramiczne łożyska

•  wymienny mikrofiltr wody

•  system „anti-suck-back”

Turbina 
EXPERTtorque 
E680 L

Kątnica  
EXPERTmatic
E20 L 

Kątnica 
przyspieszająca  
EXPERTmatic E25 L

3 270 zł / 696 €

3 770 zł / 802 €
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• czterodrożny spray

•  szerokokątny światłowód

•  ceramiczne łożyska

Turbina  
SMARTtorque 
S619 L

1 060 zł / 226 €

1 680 zł / 357 €2 660 zł / 566 €

• czterodrożny spray

•  ceramiczne łożyska

•  podłączenie bezpośrednio  

na rękaw „Midwest”

Turbina  
SMARTtorque 
S609 C

460 zł / 98 €

Złączki 

MULTIflex 460 E
•  szybkozłączka bez światła

•  zawór antyretrakcyjny

550 zł / 117 €

MULTIflex 460 LE
• szybkozłączka ze światłem

• zawór antyretrakcyjny

790 zł / 168 €

MULTIflex 460 LED
• szybkozłączka ze światłem LED

•  zawór antyretrakcyjny
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11 300 zł / 2 404 €

Laserowa kamera 
DIAGNOcam
•  wykrywanie próchnicy technologią DIFOTI

•  doskonałe narzędzie do komunikacji 

z pacjentem

•  bezpieczna diagnostyka dla kobiet  

w ciąży i dzieci

•  jakość obrazowania rentgenowskiego  

bez promieniowania

• komfort pracy i pewność diagnostyki

Piaskarka PROPHYflex 4
• niewielkie pylenie 

• 3 poziomy regulacji mocy

• 2 uchwyty do mniejszych i większych dłoni 

• niezwykle lekka, idealnie wyważona rękojeść 

• zestaw zawiera 2 dysze: STANDARD i POWER

4 450 zł / 947 €

Zestaw startowy PERIO
do piaskarki PROPHYflex 3 lub 4 do zabiegów 

poddziąsłowych.

1 050 zł / 223 €



www.kavo.pl
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Kontakt

Zasady promocji

Biuro | Sala pokazowa | Service KAVO
al. Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa 

+48 22 395 54 60

Promocje obowiązują w terminie kwiecień-czerwiec 2022 r.
Promocja 2+1 obowiązuje tylko w dniach 1-29 kwietnia br. 
Przedstawione ceny zostały przeliczone według orientacyjnego kursu EUR równego 4.70 zł. Ceny na fakturze zostaną 
przeliczone na zł według kursu celnego NBP obowiązującego w dniu sprzedaży.
Ceny podane w złotówkach i euro zawierają podatek VAT.
Regulamin promocji dostępny na stronie www.kavo.pl, zakładka Promocje. 

Magdalena Januszkiewicz
+48 601 484 881 

magdalena.januszkiewicz@kavo.com

Instrumenty Unity

Zbigniew Kantyka
+48 601 212 965

zbigniew.kantyka@kavo.com


