KaVo Primus™ 1058 Life
Můžete se spolehnout.

To nejdůležitější
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To nejdůležitější

Spolehlivý v každodenním
použití
Primus 1058 Life byl navržen s důrazem na
funkční spolehlivost a ekonomickou efektivitu
- pro dnešek i pro budoucnost. Získejte za své
peníze vynikající hodnotu a připojte se k tisícům
zubařů po celém světě, kteří tvrdí, že jejich
Primus 1058 „neustále běží a stále pracuje“.

To nejdůležitější:
Křeslo pro pacienta
1. Efektivnější design ve stomatologické bílé barvě
2. Maximální zatížení až do 185 kg
3. Integrovaná Trendelenburgova poloha pro pohodlí pacienta
4. Zvětšený rozsah nejvyšší a nejnižší polohy křesla
5. Optimalizované pohodlí, které nabízí měkký tvar opěrných částí,
volitelné měkké čalounění RELAXline
Pro zubního lékaře a asistenta
6. Vybavení pro lékaře v moderním designu
7. Jednoduché ovládání s větším počtem tlačítek přímé volby
8. Vybavení pro asistenta obsahuje intuitivní foliovou klávesnici a vyšší
komfort obsluhy
Komunikace s pacientem
9. Intraorální kamera KaVo ERGOcam One a KaVo DIAGNOcam
10. Nové obrazovky 19“ a 22“ s vysokým rozlišením.
11. Nový software CONEXIO je kombinací řídícího softwaru pro práci
s pacientem, archivu rentgenových snímků ve 2D a intraorálních
snímků pořizovaných v reálném čase v jedinečném provozním
konceptu.

* Výrobek není zobrazen na obrázku
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Pracoviště zubního lékaře

Verze s horním vedením
Delší a hygienický vodič hadice. Díky tomuto provedení
Vám instrumenty padnou perfektně do rukou.

Verze „cart“
Více mobility v kombinaci s jednoduchým ovládáním.
V případě potřeby jen odsuňte vozík stranou.

Snadno ovladatelné zařízení zubního lékaře:
Sofistikované zjednodušení
Ať již provádíte ošetření v sedě nebo ve stoje, souprava
Primus 1058 Life Vám usnadní práci díky sofistikované
ergonomii. Nebudete se muset natahovat ani kroutit.
Optimalizovaný přístup zajišťuje efektivitu procesů.
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Pracoviště zubního lékaře

Verze se spodním vedením
Ještě větší svoboda pohybu zlepšuje ergonomii
práce při ošetření v jakékoliv poloze.

Použijte nabídku MEMOspeed pro rychlé a spolehlivé
vyvolání uložených parametrů pro jednotlivé násadce.

Jednoduchý, navržený právě pro Vás
Nastavte si své zařízení přesně tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.
Můžete nakonfigurovat pět pozic instrumentů, a tuto konfiguraci později
upravovat, což Vám umožní flexibilitu do budoucna.

Žádná zdržení - přímo k věci
Ušetřete čas díky jednoduššímu nastavení automatických funkcí tlačítek.
Klávesnice a integrovaný displej zaručují zachování přehlednosti.
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Místo, kde se pacienti cítí pohodlně.
Naprostá relaxace.
Pacienti, kteří se cítí v stomatologickém křesle pohodlně,
se uvolní a méně se pohybují, což znamená, že se můžete
plně soustředit na jejich ošetření. Nové měkké čalounění
RELAXline a ergonomický tvar opěrek jsou speciálně
navrženy tak, aby pomohly k dosažení tohoto cíle.

Měkké čalounění RELAXline
Extrémně pohodlná paměťová pěna v měkké imitaci kůže, s ručním prošíváním,
v elegantních barvách, zajišťuje polohování pacienta tak, aby byl uvolněný,
a to i během déle trvajících ošetření.

Pohodlí

Dobré pro Vás. Dobré pro Vaše pacienty.
Flexibilní otočné čalounění a dvoukloubová opěrka hlavy umožňují najít správnou
polohu pro každého pacienta. Vy budete moci ergonomicky a efektivně pracovat.

Opěradlo Progress: správná pracovní

Jednoduše pohodlné: opěrku hlavy

poloha a optimální přístup

s dvojitým kloubem lze snadno ovládat

pro zubního lékaře

jednou rukou a má otočný podhlavník.

Ideální ve všech případech
KaVoPrimus 1058 Life si můžete konfigurovat podle svých osobních požadavků a zkušeností.
Výška křesla pro pacienta, kterou lze plynule nastavovat od 350 mm do 830 mm, zajišťuje
optimální ergonomické podmínky, bez ohledu na to, zda ošetřovaný pacient sedí nebo leží.

830 mm
350 mm

Křeslo COMPACTchair
Umožňuje pohodlné usednutí a vstávání i méně
pohyblivým pacientům. Křeslo KaVo COMPACTchair
lze ohnout ve výšce kolen a zad. Tato funkce přispívá
k pohodlí pacienta, kdy pacient může být v pozici
vsedě, pokud s ním hovoříte, a v pozici vleže při
ošetření.
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Vybavení

Výhoda větší flexibility

Ponechte si ruce volné pro práci.
Čím méně dotyků, tím lepší hygiena při práci. Jednoduché ovládání funkcí
instrumentů i soupravy nohou je účinným opatřením proti kontaminaci. Ovládejte
nožní ovladač Primus 1058 Life horizontálně spíše než svisle jako plynový pedál.
Z dlouhodobého hlediska dojde k uvolnění vašich svalů na nohou a budete moci
pracovat zcela uvolněně.

Váš asistent má vše pod kontrolou.
Vychutnejte si plynulou spolupráci se svými asistentkami. Váš pracovní postup
bude podporován díky stolku asistentky , který lze individuálně umístit. Je také
vybaven konceptem tlačítek přímého ovládání.

Změna stran je snadná.
Pokud jste levák nebo provádíte ošetření sám, oceníte pravotočivý/levotočivý
stolek asistentky. Podpořený enormním rozsahem a možností nastavení výšky.

Zleva nebo zprava? Vždy správně!
Stomatologická souprava Primus 1058 Life je k dispozici pro leváky
i pro praváky. Zažijte se soupravou Primus 1058 Life tu nejvyšší flexibilitu
a bezpečnost investice. Ať si vyberete kteroukoli, můžete si ji přizpůsobit tak,
aby Vám vyhovovala.
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Zubní stolička

Ergonomie a pohodlí v dokonalé harmonii:
Židle pro zubní lékaře KaVo PHYSIO Evo
Zvláště důležité je, aby zubní lékaři zaujali při každém druhu
ošetření zdravé a pohodlné držení těla. Nic neovlivňuje Vaše držení
těla více než pracovní židle, na které sedíte každý den. Proto jsou
židle KaVo PHYSIO Evo a Evo F přesně přizpůsobeny požadavkům
a pracovním postupům zubních lékařů a jejich asistentů.

Ergonomie skrytá v detailu
Díky samostatným seřizovacím funkcím lze
povrch sedáku a opěradlo individuálně přizpůsobit
Vašim anatomickým požadavkům a Vašemu
osobnímu stylu ošetření. Opěradla a sedáky židle
KaVo PHYSIO Evo jsou ergonomicky tvarovány.
Zvedání sedáku uprostřed nabízí stabilní sezení
a zabraňuje sklouznutí, a to i v případě rychlých
a krátkých krouživých pohybů. Zaoblená opěrka
stehna nabízí velkou volnost pohybu. Díky opěradlu
podporovanému silou pružiny jsou zádové svaly
– zejména bederní páteř – aktivně podporovány,
a proto je o ně trvale postaráno. Bezproblémové
pracovní postupy a nejlepší možné pohodlí při sezení
se tak stávají samozřejmostí při každém ošetření.

KaVo PHYSIO
Evo/Evo F

Výjimečný koncept
Ordinační židle KaVo PHYSIO Evo získala ocenění kvality od německé asociace „Kampaň
za zdravější záda“ (AGR). Nezávislá, multidisciplinární odborná komise vychází z přísných
hodnotících kritérií pro ergonomii a zdraví.
- 12 -

recommended

Příslušenství

Zařízení pro větší efektivitu
v ordinaci
Široká škála vybavení Primus 1058 Life
poskytuje řešení, která se vyplatí.

Inovativní režim COMPOsave odfiltruje všechny
modré složky světelného zdroje a zpomaluje tak
nežádoucí polymerizaci kompozitních materiálů.

Dopřejte své praxi to nejlepší světlo
Spolehněte se na 5 bodové dentální světlo KaVoLUX 540 LED.
Přirozené bílé světlo nejvyšší kvality, které zároveň významně
přispívá k hygieně. Světlo lze zapínat, vypínat a nastavovat
bezkontaktně, a to i v režimu COMPOsave. Má utěsněné
Operační světlo MAIA LED

pouzdro, hladké povrchy a odnímatelné rukojeti.

Intraorální rentgenové paprsky
vždy v dosahu
V případě potřeby si můžete snadno nainstalovat KaVo FOCUS ™
na tyč se světlem pomocí adaptéru a pak můžete vytvořit
rentgenové snímky optimálně přizpůsobené radiologické
indikaci přímo na soupravě – vysoce přesné, časově úsporné
a bez nutnosti přesunu pacienta.
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Příslušenství

Nejvyšší výkon je vám k dispozici.
Vyzkoušejte si co motory dokážou.
Rychlost se pohybuje od 100 až 40 000 ot / min při převodovém poměru 1: 1.

KaVo INTRA LUX KL 701 LED:
Kompaktní design, nízká hmotnost.
Minimální údržba a vysoká spolehlivost.

KaVo INTRA LUX KL 703 LED:
Ještě menší a ještě lehčí s perfektním rozložením
hmotnosti. Nekonečná síla, která vás zbaví únavy při práci.

Dva nástroje k dosažení jedinečné rozmanitosti
na Vaší stomatologické soupravě
Pomocí ultrazvukového OZK PiezoLED je odstraňování zubního kamene rychlejší
a jednodušší. Titanové sonotrody s lineárními vibracemi zajišťují vysoce účinné
ošetření. Zuby a dásně zůstávají nedotčeny, a to dokonce i v těsných prostorách.
Emitované kruhové světlo Vám umožní optimální viditelnost a můžete pracovat
bez únavy díky lehkému, ergonomickému designu.
KaVo SONICflex je skutečně všestranný nástroj. S více než 50 hroty, které lze
měnit pouze jedním pootočením, se brzy stane jedním z Vašich nejoblíbenějších
a nejuniverzálnějších nástrojů. Používejte nástroj KaVo SONICflex pro profylaxi,
endodoncii, periodontologii, minimálně invazivní ošetření zubního kazu, chirurgii
nebo preparaci.
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Komunikace s pacientem

CONEXIO
spojuje to, co patří k sobě.
Ovládejte pohodlně komunikaci s pacientem a využijte
možnosti přidávat nové obrázky přímo do digitálního
souboru pacienta. Primus 1058 Life v kombinaci se
systémem CONEXIO vám nabízí nové příležitosti.
Převeďte pacienta ze
Softwaru klientů

Sdílejte
snímky
Přidejte
snímky
s přiřazením
zubu

Zdokumentujte
výsledek ošetření
Definujte stav
klinického
monitorování
Poskytněte pacientovi
komplexní vysvětlení
na obrazovce KaVo

Filtrujte a vybírejte
snímky

Dokonalý přehled: stav klinického monitorování
Každý snímek je při vyšetření přiřazen ke konkrétnímu zubu pacienta, takže můžete definovat
klinický stav od „zdravého“ po „kritický“. Režim porovnání Vám dává možnost provádět
chronologickou kontrolu, a to i během diagnostiky, pomocí starších zobrazení zubu nebo dokonce
pomocí zobrazení z různých zdrojů.

JEDEN
ÚČINNÝ

PRACOVNÍ

POSTUP

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.

Komunikace s pacientem

Kamera KaVo DIAGNOcam.
Několik světelných let před vznikem kazu.
Intraorální senzory a 2D nebo 3D rentgenová zařízení často zobrazují kazy až poté,
kdy zasáhnou sklovinu. Kamera KaVo DIAGNOcam je dokonalým doplňkem
tradiční detekce kazu. Umožní vám detekovat aproximální a okluzální kazy
mnohem dříve a mnohem snadněji. Zobrazuje strukturu zubů a kazy s působivou
čistotou, bez zkreslení kvůli usazeninám plaku nebo překrytí.
— bez čekání nebo rentgenu a přímo na stomatologické soupravě.

KaVo ERGOcam One
– malá kamera, skvělé výsledky
Ukažte svým pacientům skutečný stav jejich zubů pomocí obrázků KaVo ERGOcam
One. S vysokou hloubkou ostrosti a vynikající reprodukcí barev.

Ukažte to svým pacientům.
Obrazovky zapůsobí svou kvalitou obrazu s vysokým rozlišením,
vysokým kontrastem a brilantní reprodukcí barev.

KaVo Screen One
• Plochá obrazovka HD-True
• Poměr stran: 16: 9
• Úhlopříčka obrazovky: 19 palců
• Dva digitální vstupy (mikroskop a PC)
KaVo Screen HD
• Plochá obrazovka Full HD-True
• Poměr stran: 16: 9
• Úhlopříčka obrazovky: 22 palců
• Dva digitální vstupy (mikroskop a PC)
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Hygiena

Moderní hygiena:
snadno a bezpečně
Váš Primus 1058 Life se velmi snadno čistí. Hlavní součásti,
jako je silikonová podložka, podložka nástrojů, držák vedení
hadic a porcelánové plivátko, lze snadno odmontovat pro snazší
dezinfekci. Všechny povrchy a kontaminované části se jednoduše
ošetří.
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Hygiena

Trvalá redukce choroboplodných zárodků pomocí přídavku KaVo OXYGENAL 6
snižuje množení bakterií a choroboplodných zárodků. Hladké povrchy, odnímatelné
ochranné kryty a podložky nástrojů usnadňují čištění. Díky hygienickým nástavcům
lze snadno a bezpečně vyměnit odsávací filtry.

Chraňte hadice před znečištěnou vodou.
Vodní blok s volným přívodem vody splňuje vysoké měřítko standardu DVGW.
Trvalá dezinfekce pomocí KaVo OXYGENAL 6 navíc zajišťuje trvalou redukci
bakterií a choroboplodných zárodků. Díky intenzivnímu programu na snížení
choroboplodných zárodků ochráníte své pacienty před mikroorganismy, které se
mohou tvořit ve zvýšené míře v důsledku nepoužívání zařízení, např. o víkendech
nebo svátcích.

Minimalizujte rizika
použitím programu
oplachování podle
směrnic RKI.

Čistící síla vody –
program HYDROclean

Splňte požadavky současných směrnic

systému Vaší sourpavy pomocí vody.

RKI. Vaše jednotka pro ošetření KaVo
Primus 1058 Life provádí standardní

Spusťte automatizovaný program
HYDROclean pro čištění separace
amalgámu, sacího a odvodňovacího
Snižuje prostoje a náklady na údržbu.

Více ochrany
díky mírnějšímu
zpětnému sání
Automatické blokování zpětného sání
u nástrojů a motorů KaVo zabraňuje
vniknutí kontaminované vody do
soupravy, takže systém přívodu vody
je spolehlivě chráněn.

a automatické oplachování nástrojů
na začátku pracovního dne a po
výkonu na každém pacientovi.

Šetřete čas s předem namíchaným a připraveným KaVo DEKASEPTOL
Gel. Gel navlhčí sací hadice a systémy odsávání a přilne ke znečištěným
oblastem namísto toho, aby přímo těmito místy jen protekl.
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Kvalita

Kvalita, která se vyplatí
Osvědčen v průběhu času, s více než 45 000 prodanými jednotkami, Primus 1058 byl vždy navržen pro stálý
výkon. Vysoce kvalitní komponenty, které do sebe dokonale zapadají, jsou za tímto účelem zpracovávány
s vysokou přesností. Celá souprava, od nejmenšího šroubku po celý korpus, je navržena pro maximální
zatížení a dlouhou životnost. Naše výrobky jsou podrobeny komplexním testům, aby bylo zajištěno, že vydrží
v každodenním pracovním zatížení, což pomáhá zamezit poruchám nebo jiným nákladným komplikacím a zajistit,
že se na nás budete moci i v budoucnu spolehnout.
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Možnosti barev

Metalické barvy laku

Noční modrá

Kouřová

Stříbrná modř

Stříbrná

Borůvková

metalická

modrá

metalická

metalická

metalická

metalická

Purpurově

Čokoládová

červená

hnědá

metalická

metalická

Standardní barvy laku
Zobrazení barev nemusí být přesné kvůli
omezení při reprodukci..
(Objednejte si vzorník barev KaVo)
Oranžová

Zelené jablko

Modrý oceán

Dentální bílá

Barvy čalounění

Černá

Noční obloha

Kouřová modř

Modrý oceán

Máta

Antracit

Perlová šedá

Čokoládově

Purpurová

Borůvková

hnědá

Měkké čalounění RELAXline

Grafit

Kašmír

Přírodní zeleň

Rubínová
červeň

Smaragdová
zeleň

Pomerančová

Edice přírodní zeleň

Přírodní

Agáve

zeleň
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TM S Cart
Křeslo pro pacienta

TM S Cart

		

Pracoviště asistentky

Standard

Velká savka

COMPACTchair

Malá savka

Čalounění standard

Druhá malá savka

Měkké čalounění RELAXline
Opěrka zad

Třífunkční stříkačka
		

Multifunkční stříkačka

		

Polymerizační lampa Satelec MiniLED

Progress

Držák tácku

Comfort 1
Opěrka hlavy

Otočné (doprava/doleva) a výškově
		

nastavitelné rameno na straně asistentky

		

Vodící držák savek

Opěrka hlavy

Dva separátní ventily
		

Dvoukloubová s otočným kolečkem
Tělo soupravy

		

		

Porcelánové plivátko

x

x

x

		

Skleněné plivátko

x

x

x

Dvoukloubová s tlačítkem
Opěrka ruky

VACUstopp

Pravá
Levá
Pracoviště zubního lékaře

		

Trvalá dezinfekce4
		

Intenzivní dezinfekce4

		

HYDROclean

Vzduchová pozice včetně rychlospojky

Ohřev vody
		

Mikromotor INTRA LUX KL701
Mikromotor INTRA LUX KL703 LED™

Přívod vody

		

Třífunkční stříkačka

Vodní blok DVGW

x

x

x

Multifunkční stříkačka

Vodní blok, compact

x

x

x

COMFORTdrive™

Lahev na vodu DVGW

x

x

x

SMARTdrive™

Regulace podtlaku

PiezoLED™ ultrasonic scaler

Připojení k externímu zařízení
		

SONICflex™
Multifunkční displej MEMOdent

Odpadní systém

		

Prohlížeč panoramatických RTG snímků2

Externí odsávání

x

x

x

(na tyči pro světla)

Separátor amalgámu DÜRR CS1

x

x

x

Odlučovač amalgámu DÜRR CAS1

x

x

x

Filtr pevných částic

x

x

x

Prohlížeč panoramatických RTG snímků

–

–

Držák tácku US

x

x

Držák na 1 standardní tácek

x

–

Držák na 2 standardní tácky

3

		

x
Ostatní vybavení

–

Ohřev vody pro instrumenty

Ordinační židlička KaVo PHYSIO Evo/Evo F

Tlačítko s funkcí zvonku

Ordinační židlička KaVo PHYSIO One

		

Světlo KaVoLUX™ 540 LED
Komunikace s pacientem

Světlo MAIA LED

KaVo Screen One

Tyč na světlo

KaVo Screen HD

Adaptér k tyči na světlo

CONEXIO™

Box na ubrousky pro pacienty

Intraorální kamera KaVo ERGOcam™ One

Odkládací stolek 1568

KaVo DIAGNOcam™

Základní sada DEKASEPTOLGel

Standardní vybavení (verze se mohou lišit podle jednotlivé země)

–

–

Volitelné vybavení x Musí být vybráno – Není dostupné

1. Ne ve spojení s křeslem pro pacienta COMPACTchair

4. Ne ve spojení s multimédii

2. Pouze ve spojení s křeslem pro pacienta COMPACTchair

5. Pouze s vodním blokem DVGW nebo lahví na vodu DVGW

3. Není vhodné pro umístění pod stůl

6. Pouze s lahví na vodu DVGW
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Varianty vybavení

