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NOVINKA

DEXIS IS
Intraorální skener 
z řady Carestream

IS 3600
CHYTRÝ ZPŮSOB 

SKENOVÁNÍ

IS 3800 Wireless
NAPROSTÁ VOLNOST 

POHYBU

IS 3700
PŘESNÝ
RYCHLÝ

Je vašim cílem rychlejší a plynulejší pracovní postup? Hledáte nové možnosti pro 
plánování zákroků: Odpovědí Vám může být nová řada intraorálních skenerů Carestream 
Dental™, které jsou nyní součástí nabídky řady DEXIS™. Skenery nabízí rychlost, 
jednoduchost a přesnost Vaší práce v ordinaci.

Řada tří skenerů je vhodná pro protetické, ortodontické nebo implantologické případy, každý 
skener je spárovaný se softwarem CS ScanFlow. Tento výkonný a intuitivní software 
umožňuje přesné pořizování snímků v pouhých několika krocích.

ZRYCHLETE SI SVOU PRÁCI

Jan Edl
 Specialista IO skenování
 +420 720 073 043
 edl@specialcare.czPředvede Vám:

 Specialista IO skenování
 +420 720 073 043
 edl@specialcare.cz

*Produkty pro intraorální skenování Carestream Dental jsou v roce 2022 nově prodávány 
pod značkou DEXIS. Do vyprodání stávajících skladových zásob mohou být produkty 
Carestream Dental stále ještě dodávány jako značkový produkt Carestream Dental.
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ROKY ZÁRUKY 
NAVÍC ZDARMA

Platí do 18. 11. 2022.

LIMITOVANÁ NABÍDKA
Na modely stomatologických souprav 
KaVo uniQa, KaVo Estetica E70 Vision.

 2013 – 2021

N
EJ

LE

PŠÍ DISTRIBUTO
R

KaVo Diamond Award 
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AKČNÍ NABÍDKA
Na modely stomatologických souprav 
KaVo Primus 1058 Life, KaVo Estetica E50 Life

 2013 – 2021

N
EJ

LE

PŠÍ DISTRIBUTO
R

KaVo Diamond Award 

Vlastimil Menoušek
 Specialista na KaVo soupravy
 +420 777 010 180
 menousek@specialcare.cz

 Specialista na KaVo soupravy
 +420 777 010 180
 menousek@specialcare.czPředvede Vám:
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OP 3D Vision

QuickScan+ pro rentgenové expozice 3D s dobou cyklu pouhých 4,8 sekundy a mimořádně nízkou 
dávkou záření.

Visual iQuality pro optimální kvalitu a jasnost 3D snímku.

Dotykový displej SmartScan STUDIO s rychlým a jednoduchým ovládáním s uživatelsky přijemným 
designem.

Ergonomický systém stability (ESS) vyrovnává polohu pacienta a předchází vzniku pohybových artefaktů.

3D snímky optimální kvality s technologií nízké dávky záření (LTD)

Maximální fl exibilita FOV (Field of View) až 9 velikostí (od 5× Ø 8 cm do 17× Ø 23 cm)  

Upgradovatelný 3D rentgenový systém, který uspokojí 
i ty nejnáročnější požadavky. 
Jedinečný přístroj se zabudovaným sedátkem. 

* Produkty KaVo OP 3D jsou v roce 2022 nově prodávány pod značkou DEXIS. Do vyprodání 
stávajících skladových zásob mohou být produkty OP 3D stále ještě dodávány jako značkový 
produkt KaVo.
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OP 3D
Fast Scan pro rychlé skenování 2D panoramatických snímků za pouhých 9 sekund.

ORTHOfocus™ pro automatické rozpoznání nejvhodnější vrstvy v 2D panoramatických snímcích bez 
ohledu na polohu pacienta.

Optimální kvalita zobrazení díky algoritmu redukce kovových artefaktů (MAR).

Funkce QUICKcompose™ pro rychlý náhled snímků po dokončení skenování.

Přístroj ze série ORTHPANTOMOGRAPH™ , který neobsahuje olovo.

SMARTVIEW™  2.0 výběr velikostí FOV a možnost individuálně přizpůsobit jeho výšku od 5 do 9 cm 
v krocích po 5 mm z náhledového snímku. ORTHOselect™ pro intuitivní výběr pole vidění.

Maximální fl exibilita FOV (Field of View) až 4 velikosti (od 5× 5 cm do 9× 14 cm)

Panoramatický rentgen 2D/3D s možností rozšíření 
o kefalostat.

OP 3D PANORAMIC
akční cena na zákazníka

449.900,-
původní cena 533.924,-

OP 3D
akční cena na zákazníka

1.349.900,-
původní cena 1.646.859,-

Tomáš Kraina
 Specialista na zvětšovací technologie
 +420 777 070 658
 kraina@specialcare.cz

v krocích po 5 mm z náhledového snímku. ORTHOselect™ pro intuitivní výběr pole vidění.

Maximální fl exibilita FOV (Field of View) až 4 velikosti (od 5× 5 cm do 9× 14 cm)

 Specialista na zvětšovací technologie
 +420 777 070 658
 kraina@specialcare.czPředvede Vám:
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DEXIS FOCUS
+ senzor DEXIS IXS vel. 1

akční cena na zákazníka

209.900,-
původní cena 244.419,-

RTG balíčky

DEXIS FOCUS
+  DEXIS Scan eXam One

akční cena na zákazníka

229.900,-
původní cena 268.149,-

Cena za balíček při současném nákupu 
RTG + RVG + OP 3D Panoramic

Cena za balíček při současném nákupu 
RTG + RVG + OP 3D Panoramic

659.900,-

639.900,-



9

Intraorální mód

Transiluminační mód

Fluorescenční mód

NOVINKA

DIAGNOcam Vision Full HD
Moderní snímkování s chytrými funkcemi

Diagnostika tři v jednom na jediné kliknutí:
intraorální, transiluminační nebo fl uorescenční 
snímky v jediné expozici

Nepřetržité ostření: Bez ohledu na snímek 
je vždy automaticky zaostřeno ve Full HD 
rozlišení 

Jednoduché ovládání: spuštění závěrky pomocí  
expozičního tlačítka, myši nebo nožního pedálu

Jediný násadec pro všechny módy: Patentovaný 
hrot DIAGNOcam Vision Full HD se přizpůsobí 
velikosti zubu bez nutnosti výměny

Zaměření na to podstatné: Jednoduché 
a intuitivní ovládání, které je individuálně 
nastavitelné, lehké a ergonomické

Snadno použitelný hygienický koncept
s praktickými jednorázovými obaly lze hroty 
tepelně dezinfi kovat a sterilizovat až do 135 °C

159.990,-
191.710,-

Jan Edl
 Specialista IO skenování
 +420 720 073 043
 edl@specialcare.cz

 Specialista IO skenování Specialista IO skenování
 +420 720 073 043 +420 720 073 043
 edl@specialcare.cz edl@specialcare.czPředvede Vám:
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LUPOVÉ BRÝLE

HDL™ 4.5x

LUPOVÉ BRÝLE

HDL™ 2.5 MACRO

Lupové brýle Orascoptic HDL 4.5x Prisms jsou brýle prizmatického typu. I přes již poměrně velké 
zvětšení disponují příjemnou velikostí zorného pole i hloubky ostrosti. Většina uživatelů si brýle 
vybírá pro endodontické výkony, příliš se nehodí na celodenní užití. 

MOŽNOSTI RÁMEČKŮ:

• Tempo™ 

• Victory™

• XV1™

Lupové brýle galilejského typu, které poskytují vysokou kvalitu obrazu a nabízejí velkou šířku 
zorného pole. Velké zorné pole i hloubka ostrosti tak umožňují snadnou práci s nástroji. Jedná 
se o ideální lupové brýle na celodenní práci pro začínající uživatele i zkušené lékaře.

MOŽNOSTI RÁMEČKŮ:

• Tempo™ 

• Victory™

• XV1™

Série: Zvětšení: Šířka pole: Hloubka ostrosti: Pracovní vzdálenost: Hmotnost*:

HDL™ Macro 2.5 × 10.40 cm 12.70 cm přizpůsobená uživateli 50.7 g

Série: Zvětšení: Šířka pole: Hloubka ostrosti: Pracovní vzdálenost: Hmotnost*:

HDL™ 4.5 × 7.50 cm 6.1 cm přizpůsobená uživateli 71.5 g

*Měřeno na modelu Orascoptic™ Victory™

*Měřeno na modelu Orascoptic™ Victory™

SLEVA 6.500,-

SLEVA 4.500,-

Tomáš Kraina
 Specialista na zvětšovací technologie
 +420 777 070 658
 kraina@specialcare.cz

 Specialista na zvětšovací technologie
 +420 777 070 658
 kraina@specialcare.czPředvede Vám:
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KaVo Kerr | Türkova 2319/5b budova Prague Gate | 149 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: +420 272 090 201 | info@kavo.cz
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MIKROSKOP

Leica M320D 4K
Zaznamenávejte své postupy digitálně pro optimalizovanou komunikaci s pacienty a kolegy. 
Využijte pokročilé možnosti zobrazování a streamování zubního live videa z mikroskopu M320 
díky integrované 4K kameře.

VŠE V JEDNOM
Zaznamenejte každý 

chirurgický zákrok 
pro důkladnou 

dokumentaci pomocí 
plně integrované, 

bezdrátové 4K kamery

FLEXIBILNÍ 
MOŽNOSTI

Spusťte nahrávání 
videa nebo obrázků 

pohodlně pomocí 
dálkového ovládání 

nebo přímo na 
mikroskopu

SNADNÝ PŘENOS
A UKLÁDÁNÍ

Ukládejte obrázky 
a videa ve 4K kvalitě 

pohodlně na
SD kartu nebo do PC

BEZDRÁTOVÝ 
PŘENOS
Profitujte 

z bezdrátového 
streamování obrazu 
z mikroskopu M320 
do vašich mobilních 

zařízení pomocí 
aplikace Leica View

Tomáš Kraina
 Specialista na zvětšovací technologie
 +420 777 070 658
 kraina@specialcare.cz

 Specialista na zvětšovací technologie
 +420 777 070 658
 kraina@specialcare.czPředvede Vám:
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MASTERsurg LUX set

Nejvyšší třída KaVo chirurgických jednotek MASETRsurg LUX. Jedná 
se o moderní zařízení s dotykovou obrazovkou a bezdrátovým nožním 
ovládáním. Ovládání je intuitivní, takže si jednoduše můžete uživatelsky 
nastavit až 10 programů s možností 10 různých kroků. Software 
umožňuje uložení dokumentace o jednotlivých zákrocích a zobrazení 
kroutícího momentu v reálném čase.

EXPERTsurg LUX set

Chirurgická jednotka od prověřeného výrobce KaVo. Disponuje 
automatickou kalibrací motoru, ale i kolénka nebo hlavičky. Její ovládání 
je intuitivní i díky velké barevné obrazovce a jednoduchému tlačítkovému 
systému. Snadno si tak můžete naprogramovat pracovní postup, který 
může mít až 10 jednotlivých kroků

Kód:  KA1.009.1200AKCE 

226.501,-   149.990,-
Kód: KA1.008.3500AKCE

185.296,-   119.990,-

+ +

Balení: MASTERsurg LUX, SURGmatic S201 L PRO, proplachovací 
hadičky sterilní 10 ks

Balení: EXPERTsurg LUX, SURGmatic S201 L PRO, proplachovací 
hadičky sterilní 10 ks

Balení: MASTERsurg LUX, SURGmatic S201 L PRO, proplachovací Balení: EXPERTsurg LUX, SURGmatic S201 L PRO, proplachovací 



Servisní služby 
Poskytujeme služby záručního i pozáručního servisu po celé ČR prostřednictvím našich 
techniků a smluvních servisních partnerů. Dbáme na vysokou odbornost, a proto jsou všichni 
servisní technici proškoleni a certifikováni k provádění servisu. Specializujeme se na značky 
KaVo, Diplomat, Ekom, Durr, Mocom a další. 

info@specialcare.cz
www.specialcare.cz

Olomouc

Praha

Jablonec n. Nisou

  

 

 

Produkty jsou zdravotnickými prostředky. Čtěte pečlivě návod k použití, které naleznete na: www.kavo.com, 
 www.dexis.com, www.orascoptic.com nebo na našich webových stránkách www.specialcare.cz.

 

Naši technici jsou tu 
pro Vás!

Provádíme servis  
po celé ČR

Nově v Ostravě!

Servisní dispečink
+420 776 278 676

servis@schafferova.cz

po - pá        8:00 - 16:00


