
KaVo ESTETICA™ E30
Vyrobeno v Německu, vyrobeno pro Vás
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To nejdůležitější

Pracujete uvolněně v komfortní pozici díky nastavitelné výšce vaší soupravy  

 – od 350 mm do 830 mm – zaručující správnou ergonomii práce při všech 

léčebných úkonech.
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To nejdůležitější 

Pokud jste si oblíbili kvalitu 
“Made in Germany”, budete 
ze své nové soupravy  
KaVo ESTETICA E30 nadšeni!

Hledáte stomatologické křeslo, které vyniká 

snadnou obsluhou a zároveň nabízí vysokou 

kvalitu, spolehlivost a funkčnost?  

Tady je: KaVo ESTETICA E30 vnese do vašeho 

každodenního pracovního nasazení  

komfort a efektivitu. Důmyslné technické 

řešení a integrované funkční vybavení jsou 

zárukou ekonomicky výhodného provozu. 

Nazýváme to zhmotnění dokonalosti dentální 

péče za dostupné ceny. Určitě si řeknete: 

Tak tohle je přesně ono!

Přehled toho nejdůležitějšího:

Strana lékaře a asistentky

1. Osvědčená technologie KaVo a jednoduchý provozní koncept

2.  Individuálně konfigurovatelná, aby vyhověla vašim potřebám

3.  Oboustranná souprava - pro leváky i praváky (volitelný prvek)

Křeslo pro pacienty

4. Aerodynamický design

5.  Měkké ergonomicky řešené čalounění

6. Pro pacienty do 180 kg

7. Nejnižší poloha 350 mm, nejvyšší poloha 830 mm

Komunikace s pacientem

8. KaVo ERGOcam One*, intraorální kamera se snadným ovládáním

9. Monitor s vysokým rozlišením: KaVo Screen One 19”

10. CONEXIO kombinuje software pro správu pacientů, archiv 

rentgenových snímků (2D) a živé záběry kamerou a vytváří tak 

unikátní pojetí péče.

* Produkt není na snímku vidět
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Pracoviště zubního lékaře

Verze s dolním vedením nástrojů  

– oceníte více osobního prostoru.

Kompaktní řešení zaručuje volnost pohybu při jednotlivých 

léčebných postupech a umožňuje práci v ergonomické 

a přirozené poloze. 

Verze s horním vedením nástrojů  

– snadný přístup k instrumentům.

Dokonale vyvážené instrumenty okamžitě bezpečně 

uchopíte. Více než dostatečná délka hadic nástrojů je 

zárukou možnosti posunout si stolek na místo, 

které Vám bude nejvíce vyhovovat.

Začněte se těšit na  
dalšího pacienta.

Důvěřujte své intuici - 

Stolek pro zubního lékaře  

je na to připraven.

Na straně lékaře je všechno umístěno přesně tam, kde 

to čekáte. Koncepce je jasná a jednoduchá. Jednotlivé 

násadce, stomatologické křeslo i osvětlení si snadno 

a rychle nastavíte pomocí tlačítek přímé volby 

a jednoduchého barevného schématu KaVo.

Pro lékaře je možné pozice individuálně nakonfigurovat tak, 

aby technicky odpovídaly Vašim potřebám. Na stolku je 

pět držáků pro násadce a držák tácku, který lze umístit na 

pravou nebo levou stranu soupravy.

Ovládací prvky pro lékaře a konfigurace  

– přehled výhod:

• Snadné ovládání jednotlivých funkcí  

díky tlačítkům a intuitivní foliové klávesnici

• Veškeré informace obsáhnete jediným pohledem  

na integrovaný displej

• Rychlá návaznost léčebných postupů a možnost  

zůstat díky krátké vzdálenosti v přirozené poloze 

a pohodlně na vše dosáhnout
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Pracoviště zubního lékaře 

Díky SMARTdrive budete efektivnější.

Přesnost, efektivita a úspora času - to jsou pracovní podmínky, 

které Vám zajistí ovládání motoru SMARTdrive s plným točivým 

momentem a zejména náběhem zcela bez vibrací, a to i při nízkých 

otáčkách na úrovni 100 ot./min. Díky rozšířenému rozsahu otáček 

100 – 40 000 ot./min. je možné všechny přímé a kolénkové násadce 

používat podstatně univerzálnějším způsobem, což rozšiřuje 

možnosti uplatnění každého z nich.

Charakteristika motoru SMARTdrive 
Charakteristika motoru Standard

Rychlost [1000/min.]
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Využijte výhod flexibility při všech léčebných úkonech.

Ergonomické zásady jsou dodrženy při všech léčebných úkonech: modul má na výšku 

pouhých 45 cm, čímž odpadá riziko kolizí s operačním světlem a jinými přístroji, 

výborně vyvážený kladkový mechanismus a maximální dosah hadic nástrojů 90 cm je 

zárukou naprosté volnosti pohybu.



Pro praváky i leváky

KaVo ESTETICA E30 
se naprosto přizpůsobí Vašim potřebám

Být levákem, ve světě který je primárně vymyšlený pro praváky, je 

vždy obtížné. Proto je souprava KaVo ESTETICA E30 navržena tak, 

aby umožňovala práci z obou stran. Soupravu KaVo ESTETICA E30 

je možné během pouhých dvou minut přestavět z pravostranné 

na levostrannou. KaVo ESTETICA E30 je spolehlivým partnerem 

v ordinaci, nemocnici, na univerzitě, prostě všude, 

kde s ní budete pracovat.
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Pro praváky i leváky
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Přestavba za pouhé 2 minuty

Ideální pro praváky ... ... i pro leváky



Komfort
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Perfektní poloha pro pacienty

Do křesla bezpečně a pohodlně usadíte i pacienty s nadváhou. Pacient 

zůstává v příjemně pohodlné poloze na zádech. Výhoda pro vás: při práci 

dosáhnete vyšší efektivity. 

Pacienti Vás za to budou mít rádi.

Uvolněte si ruce s nožním ovládáním KaVo.

Křeslo i funkce instrumentů můžete ovládat nohou – uvolníte si ruce 

a budete moci při práci v ústech pacienta zachovat ještě vyšší hygienický 

standard. Umožní Vám to soustředit se na práci a mít při tom nohy 

v pohodlné poloze. 

Ergonomicky a uvolněně díky ovládání vpravo/vlevo

Standardní čalounění je  

ergonomické i pohodlné. 

Dvoukloubová opěrka hlavy umožňuje snadnou 

a rychlou úpravu polohy jediným pohybem.



Možnosti barev 
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Volitelné otočné  

plivátko – o 225°  

– zvyšuje komfort 

pro Vaše pacienty 

i asistentku.

 

Vaše asistentka bude mít vše  

pod kontrolou a na dosah ruky.

Velký rozsah otočné strany asistentky u soupravy KaVo 

ESTETICA E30 znamená, že je vše v dosahu a je zajištěn komfortní 

a bezproblémový výkon práce.  Kompaktní řešení celého modulu, 

který umožňuje vyklápění o 60°, je zárukou vždy optimálního 

a ergonomicky správného přístupu k pacientovi.

Pro asistentku – snadné 

ovládání pomocí tlačítek 

přímé volby

Dolaďte si svoji praxi 

barevně.

Barvy čalounění

Perlová 

šedá

Kouřová 

modř

Borůvková

Přírodní 

zeleň

Černá

Čokoládově 

hnědá 

Rubínová 

červeň

Modrý 

oceán

Smaragdová 

zeleň

Antracit

Noční 

obloha

Máta

Purpurová

Pomerančová



Komunikace s pacientem
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CONEXIO 
spojuje, co k sobě patří.

Ať už zamýšlíte udělat cokoli, CONEXIO Vám to umožní. Můžete 

nahlížet do karty pacienta přímo z pracoviště lékaře a nové snímky 

přímo přidávat do digitálního souboru. 

Přepínejte z  léčebného režimu do domény digitálních snímků a  zpět 

pouhým jedním kliknutím na straně lékaře. CONEXIO zjednodušuje 

lékaři návaznost jednotlivých úkonů a nepotřebuje k tomu ani myš ani 

klávesnici.

Příslušné podklady pacientů se otevírají automaticky
(přes VDDS z programového vybavení pro vyúčtování)

Sejměte kameru,  
pořiďte snímky
(automatické přiřazení)

Vysvětlete vše pacientovi 
(upravte náhled)

Zdokumentujte výsledky 
(automatické přiřazení)

JEDEN
ÚČINNÝ
PRACOVNÍ 
POSTUP



Komunikace s pacientem
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KaVo ERGOcam One  

– malá kamera  

velká svým výkonem

Ukažte svým pacientům, jak na tom skutečně 

jsou, pomocí snímků z KaVo ERGOcam One, 

které vynikají hloubkou ostrosti a věrnou 

reprodukcí barev.

Ostrý obraz

Udělejte na své pacienty dojem překvapivě ostrými snímky. 

Na monitoru se zobrazí ve vysokém rozlišení, přesvědčivém 

kontrastu a vynikající reprodukcí barev. Vysoký hygienický 

standard je zajištěn ochranným skleněným panelem, 

minimalistickými spárami a jednoručním ovládáním.

KaVo Screen One  

– vysoká kvalita ve verzi HD

• Plochá obrazovka HD-True-Flatscreen

• Poměr stran: 16:9 

• Úhlopříčka obrazovky: 19 palců

Vždy aktuální

Díky nejmodernější pokročilé technologii představuje KaVo ESTETICA E30 výhodnou investici

– nyní i do budoucna. Abyste měli programové vybavení KaVo ESTETICA E30 vždy v nejvyšší 

dostupné verzi, můžete si jednotlivé aktualizace a rozšíření jednoduše stahovat přes centrální 

softwarové aktualizace.



Hygiena
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Absolutní čistota a maximální ochrana

Důkladné a spolehlivé čištění soupravy KaVo ESTETICA E30 

je snadné. To, že jsou jednotlivé komponenty jako plivátko, 

otočné rameno a silikonová podložka snímatelné, je důležité 

pro rychlé vyčištění a zajištění hygienického standardu. 

Snadná výměna filtrů a nenáročnost čištění povrchů jsou 

zárukou hygienické účinnosti a výrazně šetří čas.

Vyrobeno v Německu – na to je vždy spoleh.

Se soupravou KaVo ESTETICA E30 nic neriskujete 

a můžete počítat s kvalitou “Made in Germany”.



Hygiena
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Nekompromisně dokonalou dezinfekci umožňují odnímatelné díly, jako je silikonová 

podložka, držáky násadců či plivátko, a snadná výměna filtru.

Pro potřeby ochrany životního prostředí –

účinné čištění a dezinfekce prostředkem DEKASEPTOL

Biologicky rozložitelný dezinfekční gel DEKASEPTOL je účinný 

a spolehlivý prostředek pro každodenní udržování čistoty 

sacích systémů.

Ambiciózní cíle pro chirurgickou hygienu

Souprava KaVo ESTETICA E30 splňuje nejpřísnější požadavky DVGW. Funkce permanentní dezinfekce 

s vodním blokem a přípravkem KaVo OXYGENAL 6 zajišťuje redukci výskytu choroboplodných zárodků 

a hygienickou bezpečnost při každodenním provozu. Ještě vyššího hygienického standardu dosáhnete při 

použití integrované doplňkové intenzivní redukce choroboplodných zárodků. Využívání obou těchto funkcí 

v kombinaci zajišťuje permanentní redukci výskytu patogenů.

Dokonalá a dlouhodobá ochrana vaší investice

Dlouhou životnost soupravy KaVo ESTETICA E30 zajišťuje vysoká kvalita použitých komponent, 

její univerzálnost a účinné funkční vybavení.

Bezpečnost a hygiena s dodatečnou 

intenzivní redukcí choroboplodných 

zárodků a přípravkem KaVo OXYGENAL 6
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Efektivita a spolehlivost

Komfort a inovativní technologie

Operační světlo MAIA LED

• Technologie LED pro přirozené 

vnímání barev

• Flexibilní, snadné polohování

• Intenzita osvětlení až 35 000 luxů 

s možností ztlumení

* porovnání s KL701

Ultrazvukový odstraňovač  

zubního kamene PIEZOsoft 

• Ultrazvuková technologie pro 

optimální výsledky ošetření

• Vysoce přesné a účinné čištění 

řízenými lineárními vibracemi

• K dispozici jsou 3 různé hroty 

Mikromotor INTRA LUX KL 701

• 100 - 40 000 ot./min.

• Snadná údržba a vysoká  

spolehlivost

Třífunkční stříkačka One

• Kanylu lze odejmout  

a sterilizovat

Operační světlo KaVoLUX 540 LED

• Vysoce kvalitní přirozené světlo 

díky unikátnímu optickému 

systému s mnohobarevnými LED 

a intenzitou až 40 000 luxů

• Rovnoměrné světelné pole, 

přesně vymezené a bez stínů, 

individuálně nastavitelná barva 

světla

• Nově pojatý režim COMPOsave™ 

výrazně brání předčasnému 

vytvrzení výplňového materiálu

Mikromotor INTRA LUX KL 703

• 100 - 40 000 ot./min.

• Komfort a méně námahy díky 

hmotnosti snížené o 30 % *

• Optimální manipulace díky 

dokonale vyváženému těžišti 

(o 25 % kompaktnější design*)

• Snadná údržba plus technologie 

LED = dlouhá životnost

• V případě potřeby lze integrovat 

režim Endo

Třífunkční stříkačka

• Kanylu a objímku rukojeti lze 

odejmout a sterilizovat

• Optimální manipulace

Ultrazvukový odstraňovač 

zubního kamene PiezoLED

• Funkce inteligentní zpětné vazby 

k ovládání výstupního výkonu

• Technologie LED

• 4 různé výkonové křivky pro 

endodontické ošetření

• Široká nabídka hrotů

Příslušenství



Příslušenství
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Polymerizační lampa Satelec 

MiniLED

• Technologie LED s minimální 

intenzitou 1250 mW/cm2

• 3 různé programy: standardní, 

pulsní režim a pozvolný start

Odstraňovač zubního kamene 

SONICflex

• Vysoká univerzálnost díky 

více než 50 hrotům. Skvělý 

pro profylaxi, endodoncii, 

periodontiku, miniinvanzivní 

ošetření zubního kazu, chirurgii 

a preparaci

Další možnosti

Polymerizační lampa Poly One

• Technologie LED s minimální 

intenzitou 800 mW/cm2

• Nastavitelná doba osvitu



  TM S

Tělo soupravy

Porcelánové plivátko  

VACUstop2  

Permanentní dezinfekce3  

Nádoba na intenzivní dezinfekci, manuální    

Otočné plivátko    

Ohřev vody    

Přívod vody

Vodní blok Compact  

Vodní tlaková láhev DVGW    

Odpadní systém

Venturiho odsávací systém x  x

Mokré odsávání s přímým odtokem x  x

Externí mokré odsávání x  x

Ostatní vybavení

Ordinační židlička KaVo PHYSIO Evo    

Ordinační židlička KaVo PHYSIO One    

Přestavitelnost vpravo/vlevo    

Centralizovaná aktualizace softwaru  

Operační světlo MAIA LED    

Operační světlo KaVoLUX™ 540 LED    

Držák operačního světla    

Box na ubrousky pro pacienty    

DEKASEPTOL Gel    

Hygienický balíček    

Komunikace s pacientem

Monitor KaVo Screen One   

CONEXIO™    

Intraorální kamera KaVo ERGOcam™ One   

  TM S

Křeslo pro pacienty

Čalounění standard  

Trendelenburgova poloha  

Opěrka zad

Opěrka Progress  

Opěrka hlavy

Dvoukloubová s otočným kolečkem  

Opěrka ruky

Vlevo   

Vpravo  

Pracoviště zubního lékaře

Přípojka k vzduchovým nástrojům   

Vzduchová pozice včetně rychlospojky  

Mikromotor INTRA LUX KL 701  

Mikromotor INTRA LUX KL 703 LED™  

Třífunkční stříkačka One  

Třífunkční stříkačka  

SMARTdrive™  

INTRA LUX KL 703 LED včetně Endo funkce  

OZK PIEZOsoft  

OZK PiezoLED™   

SONICflex™   

Držák tácku US  

Držák 1 ks standardního tácku   

Držák 2 ks standardních tácků  

Pracoviště asistentky

Venturiho odsávání aerosolu   

Venturiho savka na odsávání slin   

Velká savka1 	 	

Malá savka1 	 	

Třífunkční stříkačka One   

Třífunkční stříkačka   

Polymerizační lampa Poly One   

Polymerizační lampa Satelec MiniLED   

Držák tácku   

Otočná strana asistentky 	 	

1. S mokrým odsáváním s přímým odtokem a externím mokrým odsáváním 

2. S Venturiho a externím odsáváním

3. S vodní lahví DVGW

Varianty vybavení

 Standardní vybavení  Volitelné vybavení x Povinná součást objednávky

KaVo Kerr | Türkova 2319/5b budova Prague Gate 

149 00 Praha 4-Chodov | Česká republika | www.kavo.cz
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