KaVo ESTETICA® E30

U zult het geweldig
vinden.

KaVo ESTETICA® E30

De KaVo ESTETICA® E30 –
wat uw hart zich wenst.
De KaVo ESTETICA® E30 – ziet er goed
uit, voelt uitstekend aan.

Intelligentie techniek met
liefde voor detail.

Charmante veelvoud voor uw
persoonlijke smaak.

Aantrekkelijke mogelijkheden voor uw
flexibiliteit.

De KaVo ESTETICA E30 biedt u een nieuwe dimensie in Dental
Excellence: de essentie van hoogwaardige KaVo kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie tegen een gunstige instapprijs.

Elk detail van de KaVo ESTETICA E30 is gericht op efficiëntie,
flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid. Met de goed op elkaar
afgestemde componenten richt u zich op kostenbesparend gebruik
gecombineerd met een hoge betrouwbaarheid. De geïntegreerde
servicefuncties zorgen voor beperkte nevenkosten en voor
bedrijfsveiligheid.

Hiervoor biedt de KaVo ESTETICA E30 twee series: de Essential serie
met de hoogwaardige basisuitvoering of de Evolution Line voor nog
hogere vereisten.

Linkshandigheid is altijd een probleem in een wereld die is geschapen
voor rechtshandigen.Daarom heeft u met de KaVo ESTETICA E30 een
behandelunit die geschikt is voor zowel links- als rechtshandigen.
In minder dan twee minuten en met slechts enkele handelingen kan
de KaVo ESTETICA E30 optioneel, van links naar rechts, resp. van
rechts naar links worden gedraaid.

Eenvoudig en intuïtief in bediening, veilig en zuinig in gebruik –
deze behandelunit zorgt voor dagelijks comfort en efficiënte
behandelprocedures.

Kies uit twee uitvoeringsvarianten: de KaVo ESTETICA E30 past zich
optimaal en betrouwbaar aan uw behandelstijl aan of dit nu de
tablet- of de zweeparmversie betreft.
De tabletversie - geniet meer van de vrije ruimte.
Het compacte artselement biedt veel bewegingsvrijheid voor uw
individuele behandelprocedures en voor een gezonde, natuurlijke
lichaamshouding. Met het geïntegreerde display heeft u alle functies van uw artselement in één overzicht.

De KaVo ESTETICA E30 is uw flexibele partner of dit nu voor
gebruik in de praktijk, de kliniek of in de universiteit is.
Om

n
zwe

ken in max. 2 m
in.

Met de zweeparmversie neemt u de korte route tot
uw instrumenten.
De uitgebalanceerde instrumenten liggen direct veilig en goed in
uw hand. De ruime uittreklengte van de instrumentenslangen biedt
u meer flexibiliteit om uw artselement telkens in een positie te
brengen, waarin u het prettigst werkt.

Veel bewegingsvrijheid voor uw individuele behandelingsstijl, de
tabletversie van de KaVo ESTETICA E30.

Ideaal voor rechtshandigen...

Altijd alles binnen bereik – de zweeparmversie
van de KaVo ESTETICA E30.
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.... en voor linkshandigen.

KaVo ESTETICA® E30

Verheug u op de
volgende behandeling.

Het artselement kan individueel naar uw technische wensen
worden geconfigureerd. Hiervoor biedt de Essential serie u de
aantoonbare kwaliteit met de micromotor INTRA LUX KL 701 en
efficiënte tandsteenverwijdering met de comfortabele scaler
PIEZOsoft. Nog meer comfort ervaart u bij de Evolution serie met
de ultrakleine, collectorloze micromotor INTRA LUX KL 703 LED met
optionele endofunctie en de LED-scaler PiezoLED voor effectieve en
tijdbesparende tandsteenverwijdering.

• Eenvoudige aansturing van de functies dankzij de
sneltoetsen en intuïtief bedieningspaneel

90 c

• Alle informatie in één overzicht op basis van het
geïntegreerde display

45 cm

Op het artselement van de KaVo ESTETICA E30 vindt u alles, waar u
dit verwacht. De bedieningslogica is heel duidelijk en eenvoudig.
Met sneltoetsen en een uniek KaVo kleurenschema bestuurt u de
instrumenten, behandelstoel en verlichting snel en eenvoudig.

Tandartsunit en uitrusting –
uw voordelen in één overzicht:

m

• Snelle behandelprocedures en een ontspannen houding
door korte reikwijdtes.
Goede ergonomie bij elke behandeling met geringe tafelhoogte van 45 cm, uitgebalanceerde zweepbeugel en maximale uittreklengte van de
instrumentenslang van 90 cm.

Elke uitvoeringsvariant biedt vijf afzonderlijk configureerbare
instrumentenhouders en een tray die rechts of links kan worden
gemonteerd.

Behandel ze simpelweg, zoals ze zijn.
Om het even of u zittend of staand behandelt, de tandartsunit van
uw KaVo ESTETICA E30 ondersteunt u op ergonomische wijze.

Het artselement is afzonderlijk configureerbaar en
eenvoudig te bedienen.

Ongeacht of u de tabletversie of de zweeparmversie gebruikt,
dankzij de ergonomische vervaardiging en flexibele positioneringsmogelijkheden zijn uw behandelingen telkens eenvoudig,
probleemloos en efficiënt.

Ervaar flexibiliteit
bij elke behandeling.

Plaats uw artselement eenvoudig daar waar u het prettigste werkt, ongeacht
of dit de tablet- of zweeparmversie betreft.

De ruimte uittreklengte van de instrumentenslangen biedt u veel
bewegingsvrijheid, het geïntegreerde vergrendelmechanisme
(selecteerbaar per instrument) biedt u bijzonder behandelcomfort.
De zweeparmbeugels zijn optimaal uitgebalanceerd. Botsingen met
de behandellamp of andere apparatuur behoren door de geringe
tafelhoogte tot het verleden.
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Met SMARTdrive beschikt u over een
breed bereik.
Nauwkeurig, efficiënt en tijdbesparend werken met de nieuwe,
standaard motorbesturing SMARTdrive met hoog acceleratie
vermogen en trillingvrije aanloop, ook in een laag toerentalbereik
van 100 t/min. Door het grotere toerentalbereik kunnen alle handen hoekstukken veelzijdiger worden gebruikt, waardoor het
toepassingsgebied voor elk hoekstuk wordt uitgebreid.
4
Draaimoment (Ncm)

Volg uw intuïtie,
uw artselement doet dit ook.

Maak gebruik van het hoge
acceleratievermogen en de
trillingvrije aanloop van uw KaVo
SMARTdrive met het grotere
toerentalbereik van
100 – 40.000 t/min.

Motorkarakteristiek
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Toerental [1.000/min]
Motorkarakteristiek SMARTdrive
Motorkarakteristiek Standaard

KaVo ESTETICA® E30

Doe uzelf en uw assistent
een plezier.

Toon persoonlijkheid en breng
kleur in uw praktijk.

Uw handen hebben wel wat anders te doen.

robijnrood

bessen

purperrood chocoladebruin

oceaanblauw nachtblauw koningsblauw

Hier liggen uw patiënten goed.

oranje

mint

De pluspunten van de multifunctionele KaVo voetbediening: veilige
hygiëne en geconcentreerd werken. Eenvoudig en ergonomisch
vormgegeven, bedient u de voetbediening met een rechts-linksbeweging. Hierdoor kunt u geconcentreerd werken en kunt u uw
benen in een gezonde en natuurlijke positie houden.

rietgroen

NI
EU
W

Voor uw individuele wensen en uw eigen stijl biedt de KaVokleurenkeuze maximale veelvoud en komt het stralendhelder
tandenwit van de romp van het apparaat optimaal tot uiting.

NI
EU
W

Uw patiënten zullen u geweldig
vinden.

zwart

antraciet

parelgrijs

Alle stoel- en instrumentfuncties kunt u aansturen met uw voet en
uw handen kunnen geconcentreerd en hygiënisch in het mondbereik van de patiënt werken.

Bekledingkleuren

Uw patiënt ligt goed, voelt zich goed en beweegt zich daardoor
aanzienlijk minder. Voordeel: u kunt aanzienlijk efficiënter werken
en zich volledig op de behandeling concentreren. Ook patiënten
met een hoger lichaamsgewicht liggen op de behandelstoel veilig
en comfortabel.

Uw assistent heeft alles onder controle
en heeft alles snel en veilig binnen
handbereik.
Met het grote zweeparmbereik is de assistent-element van de KaVo
ESTETICA E30 altijd goed bereikbaar en biedt comfortabele, probleemloze behandelingen.
Dankzij de compacte en 60° zwenkbare romp van het apparaat
heeft uw assistent altijd een optimale en ergonomisch gezonde
toegang tot de patiënt.

Comfortabel en ontspannen is ook uw werkhouding: de flexibel
instelbare hoogte van uw behandelstoel van 350 mm tot 830 mm
zorgt voor ergonomisch werken in elke behandelsituatie.
De zachte bekleding zorgt voor bijzonder ligcomfort van uw
patiënten.

De zachte bekleding is ergonomisch
en aangenaam voor uw patiënten.

De hoofdsteun met twee scharnieren
is snel en flexibel instelbaar met één
hand aan de draaiknop.

De rechts-linksbeweging zorgt voor
een ergonomische en ontspannen
houding.

Met 350 mm in de laagste stand en
830 mm in de hoogste stand kan uw
behandelstoel op alle behandelsituaties optimaal worden ingesteld.

De compacte en zwenkbare romp van het apparaat geeft uw assistent de mogelijkheid om beter toegang tot de patiënt
te verkrijgen. Daarnaast biedt de ca. 225° zwenkbare spittoonschaal (optioneel) meer comfort voor uw patiënt.

De assistent-element – probleemloze,
eenvoudige behandelprocedures met
overzichtelijke functies en sneltoetsen.
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KaVo ESTETICA® E30

Rondom hygiënisch...

... rondom beschermd.

Hygiëne, te allen tijde.

Met terugzuigstop tegen kruisbesmetting.

Altijd conform de nieuwste stand.

De grondige en veilige reiniging van uw KaVo ESTETICA E30 is
uiterst eenvoudig. De vele afneembare componenten zoals
spittoonschaal, zweeparmbeugel en siliconenmat maken een
snellere en betere hygiëne mogelijk. De eenvoudige vervanging van
het filter en de onderhoudsvriendelijke oppervlakken zorgen voor
hygiënische efficiëntie en effectieve tijdbesparing.

Om te voorkomen dat bij de behandeling vervuild water in
uw KaVo ESTETICA E30 kan worden teruggezogen, beschikken alle
KaVo instrumenten en motoren over een intelligente terugzuigstop.
Dat beschermt op betrouwbare wijze uw algehele watervoorziening
en daarmee natuurlijk ook uzelf, uw team en uw patiënten.

Dankzij de meest moderne technologie is de KaVo ESTETICA E30 een
investering die zich terugbetaalt - nu en ook in de toekomst. En
opdat uw KaVo ESTETICA E30 altijd up-to-date blijft, kunnen vernieuwingen en toekomstige uitbreidingen efficiënt en kostenbesparend middels de centrale softwareupdate worden bijgewerkt.

Hoge eisen voor uw
praktijkhygiëne.

Veilige permanente ontkieming met
waterfles en KaVo OXYGENAL 6.

Goed verpakt: veilige hygiëne
dankzij betrouwbare intensieve
desinfectie.

Uw investering is goed beveiligd.
De KaVo ESTETICA E30 zorgt met haar hoge componentenkwaliteit,
flexibiliteit en de efficiënte servicefuncties voor een continu veilig
gebruik. Uiteraard kan de KaVo ESTETICA E30 ook voor een centraal
management systeem met serververbinding worden uitgerust. Bespaar
kostbare tijd bij defecten en geniet van de voordelen van preventief
onderhoud.

De KaVo ESTETICA E30 voldoet aan de hoge vereisten van de DVGW. De
permanente desinfectiefunctie met waterfles en KaVo OXYGENAL 6
zorgt voor hygiënische veiligheid tijdens dagelijkse gebruik. Nog meer
veiligheid bij de hygiëne biedt de aanvullende handmatige intensieve
desinfectiefunctie. De combinatie van beide desinfectiefuncties garanderen een permanente bacteriereductie.

Made in Germany – daar kunt u
op vertrouwen.

Uit milieuoverwegingen wordt een
efficiënte reiniging en desinfectie
bewerkstelligt met DEKASEPTOL.
Het biologisch afbreekbare desinfectiemiddel DEKASEPTOL
zorgt efficiënt en betrouwbaar voor de dagelijkse
hygiëne van de afzuigsystemen.

Neem geen risico en vertrouw op de ‘made in Germany’ kwaliteit met
uw KaVo ESTETICA E30.

Desinfectie zonder compromissen door afneembare componenten,
zoals bijv. siliconenmat, instrumentenhouder en spittoonschaal en
het eenvoudig vervangen van het filter.

Hygiënefuncties –
uw voordelen in één overzicht:
• Dagelijkse veiligheid zonder kostbare tijd te verliezen met
de betrouwbare hygiënefuncties voor DVGW conform
permanente ontkieming.
• Betrouwbare hygiëne ook na langere standtijd
dankzij intensieve ontkieming.
• Afneembare onderdelen voor snelle en betere hygiëne
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KaVo ESTETICA® E30

De Essential serie –
efficiënt en betrouwbaar.

1.

Zo veel
Excellence moet
er zijn!
Nycole Starenka stelt hoge
eisen aan zichzelf en haar
apparatuur en wil de stap tot
een eigen praktijk zo snel
mogelijk rendabel vormgeven. Daarom heeft zij bij de
praktijkinrichting besloten
om gebruik te maken van de
KaVo ESTETICA E30 Essential
serie. Zo is het voor haar
mogelijk om gelijk vanaf het
begin efficiënt en betrouwbaar te kunnen werken en
haar patiënten de hoogste
professionaliteit te bieden.

2.

3.

De Evolution serie –
comfort en innovatieve technologie.

4.

5.

1.

Met de Essential serie voor haar KaVo ESTETICA E30 richt ze zich op een efficiënte en
professionele praktijkoplossing.
1. Behandellamp MAIA LED
• Moderne LED-technologie voor een natuurlijke
kleurervaring.
• Flexibele, eenvoudige positionering
• Lichtsterkte tot 35.000 LUX met traploos
dimbare lichtintensiteit
2. Behandellamp EDI
• Bewezen halogeen-technologie voor betrouwbaar
goed zicht
• Gelijkmatig lichtveld
• Lichtsterkte tot 25.000 LUX met traploos
dimbare lichtintensiteit

3. Micromotor INTRA LUX KL 701
• Zuinig, comfortabel werken dankzij de compacte
constructie en het geringe gewicht
• Onderhoudsvriendelijk, collectorloos motorconcept
voor een hoge betrouwbaarheid
4. PIEZOsoft scaler
• Innovatieve ultrasone technologie voor optimale
behandelresultaten
• Uiterst nauwkeurige, effectieve tandreiniging door
gecontroleerde lineaire trillingen
• 3 verschillende tips selecteerbaar

Er zit meer voor
u in!
Dr. Juan Guilherme Gonzales
heeft voor zijn praktijkinrichting besloten om de
KaVo ESTETICA E30 met
Evolution serie te gebruiken.
Zo kan hij zijn patiënten een
meerwaarde bieden: een
betrouwbare en comfortabele tandheelkundige
behandeling met een
hoogwaardige en modern
technische uitrusting.

5. Polymerisatielamp Poly One
• Moderne LED-technologie met een lichtvermogen
van ca. 800 mW/cm2
• Instelbare lichtduur
6. Driefunctiehandstuk One
• Canule afneembaar en steriliseerbaar.

2.
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4.

5.

De Evolution serie voor uw KaVo ESTETICA E30 biedt u optimale behandelomstandigheden en zorgt voor
grote flexibiliteit, ook in de toekomst.
1. Behandellamp KaVoLUX 540 LED
• Natuurlijk wit licht in de hoogste kwaliteit
dankzij het unieke, optische systeem met
verschillende kleuren-LED’s tot 40.000 LUX
• Gelijkmatig lichtveld, nauwkeurig begrensd en
vrij van schaduwen, met afzonderlijk instelbare
lichtkleur
• Sterk vertraagde uitharding van het vulmateriaal
met de innovatieve COMPOsave modus
2. Micromotor INTRA LUX KL 703 LED
• Comfortabel werken zonder vermoeidheid dankzij
een 30% lager gewicht en perfect
uitgebalanceerd zwaartepunt*
• Optimale bediening door perfect uitgebalanceerd
zwaartepunt (25% compactere constructie*)
• Onderhoudsvriendelijk, collectorloos motorconcept
alsook LED-technologie voor een lange
levensduur
• Optioneel geïntegreerde
endomodus voor een
verbeterde workflow
* ten opzichte van de INTRA LUX KL 701
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3.

3. PiezoLED scaler
• Innovatieve ultrasone technologie voor
optimale behandelresultaten
• Uiterst nauwkeurige, effectieve tandreiniging door
gecontroleerde lineaire trillingen
• Intelligente feedback-functie voor een
gecontroleerd vermogenafgifte
• Moderne LED-technologie
• 4 Verschillende vermogencurves speciaal
voor endo-behandelingen
• Omvangrijk assortiment aan tips
4. Polymerisatieverlichting Satelec
• Moderne LED-technologie met een lichtvermogen
van ca. 1.300 mW/cm2
• 3 Verschillende programma’s: Standaard, Pulsmodus
en Softstart
5. Driefunctiehandstuk
• Canule en greep afneembaar en steriliseerbaar.
• Optimale bediening

KaVo ESTETICA® E30

Opties voor de KaVo ESTETICA® E30.
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Behandelstoel
Soft bekleding
Trendelenburg-beweging

l
m

l
m

Rugleuning
Progress

l

l

Hoofdsteun
Dubbel scharnierend met draaiknop

l

l

Armleuning
Links
Rechts

l
m

l
m

Artselement
1. Turbineslang
1. Micromotor INTRA LUX KL 701
1. Micromotor INTRA LUX KL 703 LED
Driefunctiehandstuk One
Driefunctiehandstuk
2. Turbineslang
2. Micromotor INTRA LUX KL 701
2. Micromotor INTRA LUX KL 703 LED
SMARTdrive
Geïntegreerde draaimomentregeling
(Endo)
PIEZOsoft scaler
PiezoLED scaler
Kleine röntgenbeeldviewer
Tabletondersteuning US-tray
Tabletondersteuning voor 1 normtray
Tabletondersteuning voor 2 normtrays

l Standaard

m Optioneel

m
m
m
l
m
m
m
m
l
m

m
m
m
l
m
m
m
m
l
m

m
m
m
x
x
x

m
m
m
x
x
x

Assistent-element
met comfort bedieningselement
Venturi spraynevelafzuiging
Venturi speekselafzuiger
Spraynevelafzuiging
Speekselafzuiger
Driefunctiehandstuk One
Driefunctiehandstuk
Polymerisatielamp One
Polymerisatieverlichting Satelec
Trayhouder voor tabletopname
Zwenkbaar assistent-element

TM

S

l
l
l
l
l
m
m
m
m
m
l

l
l
l
l1
l1
m
m
m
m
m
l

Romp van het apparaat
Porseleinen spittoonschaal
VACUstop
Permanente ontsmetting
Fles voor intensieve ontsmetting,
handmatig
Zwenkbare spittoonschaal
Warmwaterboiler
Flesaansluiting

l
l
l
l

l
l2
l3
l

m
m
l

m
m
l

Toevoersysteem
Waterblok, compact
Waterfles DVGW

l
m

l
m

Afvoersysteem
Venturi droogafzuiging
Afzuiging van vocht met directe afvoer
Externe afzuiging van vocht

x
x
x

x
x
x

Diversen
Rechts-/linkszwenkarm
Centrale softwareupdate
Behandellamp EDI
Behandellamp MAIA LED
Behandellamp KaVoLUX 540 LED
Montagestang voor lamp
Patiëntenservicebox
DEKASEPTOL Gel
Hygiënepakket

m
l
m
m
m
m
m
m
m

m
l
m
m
m
m
m
m
m

x moet worden gekozen

1 Afzuiging van vocht met directe afvoer en externe afzuiging van vocht
2 In combinatie met Venturi en externe afzuiging van vocht
3 In combinatie met waterfles
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