KaVo ESTETICA® E50

De beste dingen in het
leven zijn eenvoudig.

KaVo ESTETICA® E50

Tal van intelligente details,
een eenvoudig doel. Intuïtief werken.

Wat hoort bij een behandeleenheid die door eenvoud overtuigt?
Wie het proces van een tandheelkundige behandeling wil optimaliseren en vereenvoudigen moet allereerst één ding doen:
vragen stellen. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om uw artselement volkomen intuïtief te kunnen bedienen?
Hoe moet een behandelstoel aanvoelen om zeker te zijn dat uw patiënten steeds weer graag bij u terugkomen? Wat maakt van een
voetschakelaar een ergonomisch overtuigend hulpmiddel? Hoe kan uw assistente efficiënter werken en u soepel en vlot
assisteren? Hoe ziet een hygiëneconcept eruit, waarbij u en uw medewerkers dagelijks kostbare tijd besparen en alle
betrokkenen toch optimaal beschermd zijn?
De antwoorden op alle vragen kunt u op de volgende pagina’s vinden.

U concentreert zich volledig op de behandeling van uw patiënt. De nodige steun
wordt door uw behandeleenheid geboden.
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KaVo ESTETICA® E50

KaVo staat synoniem voor ergonomie.
Heel eenvoudig.

Intuïtie pur sang: Alle functies worden
snel en met gemak opgeroepen.

Wij maken de weg vrij
voor meer comfort.

Optimale reikwijdten – voor maximale
efficiëntie bij elke handgreep.

Zet het artsdeel in een positie waarin u het prettigst werkt. Zo
heeft u altijd alles binnen handbereik, ongeacht of u tijdens het
behandelen zit of staat en of u alleen of met een assistent(e) werkt.
Dit geldt voor de tabletversie en voor de zweepversie van de KaVo
ESTETICA E 50. Voor welke ergonomisch volledig doordachte uitvoering u kiest, is geheel afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur.

Het armdesign van uw KaVo ESTETICA E50 is elegant en tegelijkertijd
puur functioneel. Hierdoor is een maximale bewegingsradius mogelijk,
direct voor het grijpen. De intelligente trayhouder voor normtray, dubbele normtray en US-tray kan rechts of links aan de tafel worden
gemonteerd. De tray kan horizontaal worden verschoven. Bij de zwenkarmversie is hij ook in de lengte verstelbaar en kan eenvoudig en snel
aan de gewenste kant worden ingehaakt. Met deze opties en flexibiliteit
wordt u bij elke behandeling optimaal ondersteund.

Eigenlijk logisch, maar zeker niet vanzelfsprekend: Op uw artsdeel
zitten alle functies precies op de plek waar u had gedacht. Geen
lange inwerkperiode, geen bladeren in handboeken en zoeken tijdens de behandeling, dankzij het intuïtieve gebruikersinterface via
directe toetsen, zonder ingewikkelde dubbele functietoewijzing.

Met de vrije keuze van de instrumentatie
blijft u ook in de toekomst volkomen
flexibel.

U kunt meteen aan de slag. Op de achtergrond zorgt de nieuwe,
moderne software voor een vlekkeloos verloop van de behandeling.
De directe toetsen voor standaardfuncties, het overzichtelijke
design en het KaVo kleurenschema maken het u nog gemakkelijker.
Hierdoor bespaart u bij elke behandeling kostbare tijd.

U bent volledig vrij in de keuze van de instrumentatie en dankzij de
koppelingen ook steeds flexibel. Mocht u ooit uw behandel-specialisme willen wijzigen zijn ook naderhand nog modificaties mogelijk.
Dankzij de nu reeds geïntegreerde technologieën zoals de motorbesturing KaVo SMARTdrive bent u optimaal voor de toekomst voorbereid. U heeft de mogelijkheid om de KaVo ESTETICA E50 uit te
rusten met Endo- en HF-chirurgiefuncties of bijv. met innovaties
zoals de ultrasone-scaler PiezoLED en te completeren met de
modernste aandrijving die er op de markt is – KaVo COMFORTdrive.

Dankzij de intuïtieve bedieningsfolie is uw KaVo ESTETICA E50 snel en eenvoudig te bedienen. Bij het opnemen van een instrument zijn alle belangrijke
gegevens in één oogopslag afleesbaar.

Heeft u nog meer wensen? Met MEMOdent haalt u voor elk instrument de in het
geheugen opgeslagen parameters voor repeterende behandelprocessen snel en
precies op. (mogelijk op 3 programma-niveaus voor max. 6 behandelaars).
90 cm

Ook de zweepversie van het artsdeel kunt u daar positioneren
waar het voor u het meest aangenaam is.

Bij aanschaf kunt u uit vijf of zes instrumentenhouders kiezen op het artsdeel en elke positie geheel naar eigen wens
laten configureren - of u breidt simpelweg later van vijf naar
zes houders uit.

Intuïtief artsdeel –
Hoogtepunten en voordelen voor u:
• Intuïtief, efficiënt werken door een logische en
eenvoudige bediening
• Besturing via keuzetoetsen
• Modulair, kan worden geconfigureerd en uitgebreid
• Ontspannen houding, alles is steeds binnen handbereik
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45 cm

Wie veel behandelt, heeft vooral één ding
nodig. Een intuïtief bedienbaar artsdeel.

Optimale ergonomie van de zwenkarmversie dankzij geringe tafelhoogte van 45 cm en
uitgebalanceerde zwenkbeugel. De royale uittreklengte van de instrumentenslangen
van 90 cm geeft veel bewegingsruimte bij de behandeling.
Of u nu alleen of samen
met uw assistente
behandelt,
het artsdeel van de tafelof zweepversie, alsook de
trayhouder en assistentelement kunnen door de
grote actieradius steeds
optimaal worden gepositioneerd.

KaVo ESTETICA® E50

Zo voelen uw patiënten, uw team en uzelf zich op
hun gemak: Eenvoudig plaatsnemen en ontspannen.

Het wordt licht:
verander uw zicht.

Breng uw patiënt
in de beste positie.

U werkgebied bevindt zich op
de ideale plek.

Natuurlijk, innovatief en comfortabel –
het 5-sterren-licht voor uw praktijk.

Wanneer uw patiënten een goede steun hebben in de behandelstoel
en zich ontspannen voelen, zullen ze veel minder gaan bewegen.
Voordeel: u kunt aanzienlijk efficiënter werken en zich volledig op
de behandeling concentreren. Softbekleding, ergonomisch gevormde zitting en lendensteun zorgen voor deze ideale houding.
Bovendien kunt u, bijvoorbeeld voor het behandelen van kinderen,
de zitbank handmatig hoger zetten.

Positioneer uw patiënt, ook met het hoofd, zo dat u het het best
kuntwerken – al naar gelang de indicatie en de individuele
bijzonderheden van de patiënt. Stel hiertoe simpelweg de hoofdsteun met twee scharnieren overeenkomstig in. De flexibele bekleding geeft de nek een goede steun en is speciaal geschikt voor de
behandeling van kinderen.

Een behandellamp die uw zicht zal veranderen: de KaVoLUX 540
LED produceert met 40.000 LUX door een uniek optisch systeem en
vier verschillend gekleurde LED’s een kwalitatief zeer hoogwaardig
natuurlijk wit licht. Het gelijkmatige, schaduwvrije lichtveld zorgt
voor een optimaal behandelingscomfort. De uitstekende kleurweergavewaarde geeft bovendien de mogelijkheid om een exacte compensatie te verkrijgen van tand- en composietkleur met behulp van
de behandellamp direct op uw behandelunit. De kleurtemperatuur
van de KaVoLUX 540 LED kan met vijf standen volledig op uw individuele behoeften worden afgesteld. Daarnaast filtert de innovatieve
COMPOsave modus het complete blauwaandeel in het licht eruit
waardoor het vulmateriaal langzamer uithardt. Zonder dat u het
licht hoeft te dimmen, kunnen hierdoor lichtuithardende materialen
ontspannen worden bewerkt. Met het vergrendelbare 3D-scharnier
is de KaVoLUX 540 LED uiterst variabel instelbaar en door de contactloze bediening zowel comfortabel alsook hygiënisch.

Door het verhogen van de zitbank kunt u patiënten van verschillende grootte steeds in een
comfortabele houding brengen: zonder uitkleedeffect, stuiken van de buikspieren of holle rug.

Behandelstoel en lamp –
Hoogtepunten en voordelen voor u:

Eenvoudig comfortabel: de hoofdsteun met twee scharnieren met
draaibaar hoofdkussen en perfecte nekondersteuning kan met één
hand worden bediend.

Eenvoudig hygiënisch: snelle en grondige desinfectie door afneembare handgrepen
en gladde oppervlakken. Dankzij de contactloze bediening bestaat er een minimaal
risico op kruisbesmetting en kunnen uw patiënten vertrouwen op een maximale
bescherming.

• KaVoLUX 540 LED met de hoogste kwaliteit natuurlijk
licht en een comfortabele, contactloze bediening

Met 395 mm in de laagste stand en 780 mm in de
hoogste stand kan uw behandelstoel op alle behandelsituaties optimaal worden ingesteld.

• Optimale en flexibele houding voor alle patiënten
• Comfortabel ligvlak dankzij de zachte bekleding met ergonomisch gevormde zitting en geïntegreerde lendensteun
• Hoofdsteun met flexibele bekleding voor een hoog
ligcomfort
• De hoogste stand is geschikt voor staand werken

red dot design award: het design van uw
KaVoLUX 540 LED werd perfect uitgekiend.
Het laat ideale werkomstandigheden toe
dankzij de modernste LED-technologie, die
een perfect licht biedt bij zeer hoge vereisten. „red dot“ staat voor innovatieve productoplossingen en een hoge kwaliteit.
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Een highlight, ook op het gebied van veiligheid en
hygiëne: gesloten behuizing met gladde oppervlakken
met afneembare thermo-desinfecteerbare handgrepen.

KaVo ESTETICA® E50

Voor uw assistente worden tal van zaken
gemakkelijker. Voor u wordt alles effectiever.
Met dit element levert uw
assistente optimale prestaties.
Dankzij het uitgekiende zwenkbereik van het bedieningselement is
het altijd goed bereikbaar. Uw assistente kan het in elke gewenste
positie brengen. De optionele hoogteverstelling is hierbij een optimaal hulpmiddel – zo is zelfs een staande behandeling mogelijk.

Nu nog meer flexibiliteit aan uw E50
– assistent-element R/L.

Uitgebreid comfort van top tot teen –
bij het staan en het zitten.

Directe keuzetoetsen voor snelle inwerkperiode en een vlot verloop van de
behandeling.
De sleutel voor de efficiëntie van uw assistente zijn de directe toetsen op het bedieningselement. Zo kan ze met één druk op de toets
alle belangrijke functies oproepen: glasvuller, spittoonspoeling,
intensieve ontsmetting, HYDROclean, lichtdimmer resp. licht en
timer. Er zijn geen overbodige knoppen, alleen maar zinvolle functies.

Om de behandeling voor u als linkshandige, als zelfstandig werkende tandarts resp. voor uw assistent nog comfortabeler te maken,
kunnen wij u nu een naar rechts/links zwenkbaar assistent-element
voor uw KaVo ESTETICA E50 aanbieden.

Assistent-element hoogtepunten en voordelen voor u:

Het 2-delige draaiarm systeem garandeert u maximale bewegingsvrijheid door het grote zwenkbereik. Gelijktijdig blijft voldoende
ruimte voor de voetbediening en de behandelstoel.

• Eenvoudige bediening van het assistent-element door
directe keuzetoetsen.

Opdat zowel grote alsook kleine behandelaars altijd in een ergonomisch optimale behandelpositie kunnen werken, is optioneel een
traploze hoogteverstelling van het assistent-element verkrijgbaar.

• Ergonomisch gezonde werkhouding voor uw assistente,
door het zwenkbare en in hoogte verstelbare assistentelement.

Hier draait alles om uw rug.

Ergonomisch en hygiënisch werken.

Voor u als tandarts is het bijzonder belangrijk een duurzaam ergonomisch gezonde en comfortabele lichaamshouding in te nemen. En
niets beïnvloedt uw lichaamshouding meer dan de werkstoel waarop
u dagelijks zit. Kavo biedt steeds producten aan met een zeer hoge
graad aan ergonomie en comfort. Zo is ook de nieuwe KaVo PHYSIO
Evo exact afgestemd op de noden en werkprocessen van tandartsen
en assistenten.

Bedien alle stoel-, instrumenten- en multimediafuncties gewoon
via de voetschakelaar. Door de rechts-links-beweging van uw voet
worden de beenspieren niet voortdurend belast, ze blijven lekker
ontspannen. Omdat de bediening met de voet gebeurt, verlaagt u
bovendien nog meer het risico op contaminatie.

KaVo PHYSIO Evo en voetschakelaar –
Hoogtepunten en voordelen voor u:
• Perfecte ergonomie en maximaal zitcomfort met de
KaVo PHYSIO Evo
• De KaVo PHYSIO Evo is modern van design en is
verkrijgbaar in aantrekkelijke kleuren
• Ontspannen en eenvoudige bediening van stoel,
instrumenten en multimediafuncties met de voetschakelaar
• Dankzij de rechts-links-beweging geen gevaar voor
vermoeidheid

• Maximale flexibiliteit door naar rechts/links zwenkbaar
assistent-element

• Snoerloze voetschakelaar voor nog meer hygiëne
• Probleemloze exacte toerentalregeling met MEMOdent
Door de bediening via directe toetsen en de
overzichtelijke functies wordt het assistentelement een waar ‘efficiëntie-element’.

Ergonomie en comfort zijn geperfectioneerd:
Met de KaVo PHYSIO Evo zit u altijd in een
gezonde natuurlijke houding.
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Meer tijd en veiligheid met MEMOdent.
De MEMOdentfunctie van de voetschakelaar maakt voor elk instrument een eenvoudige opslag van belangrijke parameters zoals
toerental, koeling en koudlichtintensiteit mogelijk. U hoeft hem
maar zachtjes met uw voet aan te raken en u kunt opgeslagen
behandelprocessen snel en betrouwbaar oproepen.

Alle vrijheid dankzij de draadloze KaVo
technologie.
Uw snoerloze voetschakelaar werkt volledig storingvrij, veilig en
schoon: de sterke accu heeft voor ca. twee maanden energie en de
oplaadduur is zeer gering. Daarbij is er geen zelfontlading noch een
memory-effect. En: hij heeft geen kabel die moeten worden gereinigd.
Met of zonder kabel: positioneer uw draadloze voetschakelaar geheel naar
eigen wens. Met de draadloze versie heeft u alle vrijheid en het ontbreken
van een kabel zorgt voor nog meer gemak met het oog op de hygiëne.

KaVo ESTETICA® E50

Perfecte hygiëne zonder compromis.
Tijdbesparend en eenvoudig.

Veiligheid heeft hoogste prioriteit.
Voor iedereen.

Van buiten bekeken een
schone zaak ...

Met HYDROclean is een goede
functie steeds gewaarborgd.

Bescherm uw leidingen tegen
besmet water.

Het reinigen van uw KaVo ESTETICA E50 is uiterst eenvoudig. Om te
desinfecteren kunnen belangrijke onderdelen, zoals bijv. siliconenmat, instrumententableau, zwenkarmbeugel en spittoonschaal probleemloos worden weggenomen. Alle oppervlakken zijn gemakkelijk
te reinigen, evenals alle gecontamineerde onderdelen met aërosolfunctie. Om te voorkomen dat er vuil in de behandelunit binnendringt is zowel de boven- als onderbehuizing compleet gesloten.

Verstopte filters en storingen in het afzuigsysteem worden voorkomen. Start handmatig het automatische programma voor hydromechanische reiniging van de amalgaamafscheider, de afzuig- en
afvoersystemen binnen en buiten de behandelunit. Vers zuiver
water verdunt veilig en betrouwbaar speeksel en bloed, zodat deze
zich niet in het zuig- en afvoersysteem kunnen afzetten en dichtslibben wordt vermeden. Hierdoor voorkomt u uitvalperioden en
bespaart u kosten die voor het onderhoud van amalgaamafscheiders en separeerautomaten kunnen ontstaan.

De DVGW hanteert bij hygiënestandaards de strengste criteria die
ook door KaVo worden gehanteerd. Het waterblok met vrije watertoevoer van uw KaVo ESTETICA E50 voldoet aan de DVGW-norm en
verhindert een eventuele contaminatie van uw huiswaterleiding.
Bovendien zorgt de continue ontsmetting met KaVo OXYGENAL (6)
voor een permanente reductie van algen en ziektekiemen. Het aanvullende intensieve ontsmettingsprogramma met een sterkere
OXYGENAL-concentratie duurt maar 45 minuten. Het beschermt uw
patiënten tegen micro-organismen die zich in stilstandperioden zoals
het weekeinde of vakanties sterker kunnen vermeerderen. Neem met
de intensieve ontsmetting, ook bijv. na behandeling van risicopatiënten, steeds het zekere voor het onzekere.

... van binnen gezien perfecte hygiëne.
Het eenvoudig te reinigen afzuigfiltersysteem bespaart uw medewerkers nog meer tijd bij de hygiënewerkzaamheden. Het zuigfilter
kan probleemloos en veilig worden uitgewisseld.

Eenvoudig en tijdbesparend: DEKASEPTOL gel.
KaVo DEKASEPTOL gel is gebruiksklaar gemengd en kan direct worden
toegepast. Hierdoor bespaart u kostbare minuten. DEKASEPTOL gel reinigt
afzuigslangen en centrale verzorging volledig en heeft een goede adhesie
op kritische plekken in plaats van gewoon maar even doorspoelen.

Minimaliseer risico’s door het spoelprogramma volgens de RKI-richtlijnen.
U voldoet aan de eisen van de actueel geldende RKI-richtlijnen. Uw
KaVo ESTETICA E50 zorgt voor een gestandaardiseerde en geautomatiseerde spoeling van de instrumenten voor het begin van het
werk en na elke behandeling.

De terugzuigstop beschermt alle
betrokkenen nog eens extra.

Hygiëne is een kinderspel: Alle oppervlakken zijn naadloos
en dus gemakkelijk te reinigen.

Op de KaVo-instrumenten en –motoren bevindt zich een automatische terugzuigstop die het watervoorzieningsysteem betrouwbaar
beschermt. Hierdoor wordt voorkomen dat besmet spraywater in de
behandelunit wordt teruggezogen. Uw patiënten, uw team en uzelf
kunnen zich absoluut veilig voelen.

Handgrepen, siliconenmatten, spittoonschaal, instrumententableaus en zweeparmbeugel zijn eenvoudig afneembaar en desinfecteerbaar. De zuigfilters zijn
dankzij de hygiënehandgreep eenvoudig en veilig uitwisselbaar.

Eenvoudige en veilige hygiëne –
Hoogtepunten en voordelen voor u:
• Geautomatiseerde en gestandaardiseerde hygiëne
• Tijdbesparende en eenvoudige reiniging door afneembare
en makkelijk te reinigen onderdelen
• Hoogste standaard volgens de RKI-richtlijnen
• Extra veiligheid dankzij terugzuigstop
• Verbeterde hygiëne door gesloten bovenen onderbehuizing
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Eenvoudig clever.
Als u vandaag al aan morgen denkt.
Wat valt onder een behandelsysteem, dat u
een hoge mate aan toekomstzekerheid biedt?
Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw systeem zich aan uw behandel-specialismen en -gewoonten aanpast, als deze zich ooit mocht wijzigen. Wat
gebeurt er als er nieuwe behandelmethoden worden ontwikkeld? Welke
technologieën moeten nu reeds beschikbaar zijn? Hoe kunnen multimediafuncties u bij het werk helpen? Welke aandrijvingen zullen ook nog
in de toekomst op uw instrumenten passen? Welke interfaces zijn ook
nog voor latere uitbreidingsopties geschikt?

Bij de keuze van uw behandelunit moet u ook
aan de bruikbaarheid voor de toekomst
denken. Daarom zit u met uw keuze
voor de KaVo ESTETICA E50 helemaal goed.

Het antwoord op al deze vragen vindt u op de volgende pagina’s.
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Sta open voor iets nieuws.
De toekomst ligt nu al in uw handen.
Toekomstzekerheid dankzij het
exclusieve KaVo voordeel.

KaVo INTRA LUX KL 703 LED –
een lichtgewicht voor evenwicht.

Kracht, snelheid en gemak,
gecombineerd in uw COMFORTdrive.

Weet u vandaag al op welke behandeling bij u morgen het accent
zal liggen? U hoeft zich nu nog niet vast te leggen. Want alleen bij
KaVo heeft u de mogelijkheid om van vijf naar zes instrumentenhouders op uw artsdeel over te stappen. U bent volledig vrij in de
keuze van de instrumenten.

Met de nieuwe onderhoudsvrije, collectorloze micromotor KaVo
INTRA LUX KL 703 LED ervaart u maximale prestatie in optima forma.
Hij is geoptimaliseerd voor SMARTdrive. Bovendien beschikt hij over
een toerentalbereik tussen 100 tot 40.000 min1 bij enkelvoudige
overbrenging. Door het 30% lagere gewicht en de 25% kleinere uitvoering ligt deze micromotor uitstekend in de hand en biedt hij een
optimale balans bij een perfecte gewichtsverdeling. Hij beschikt in
elke behandelingspositie over meer dan voldoende vermogen en ligt
daarnaast comfortable in de hand en daarnaast heeft u minder last
van vermoeidheidsverschijnselen. Gemakkelijke hygiëne: de INTRA
LUX KL 703 LED kan worden gesteriliseerd. Verder wordt de INTRA
LUX KL 703 LED geleverd met een duurzame 25.000 LUX LED, die
zorgt voor een perfecte verlichting. Uitstekende prestatiewaarden
voor uitstekende behandelresultaten.

Met de COMFORTdrive heeft KaVo een nieuw tijdperk in instrumenten ingeluid. Deze aandrijving koppelt de voordelen van turbine en
snellopers in een zelfstandige oplossing. Tot 200.000 tpm zonder
versnellingen – geschikt voor alle preparaties. Hierblij ligt
COMFORTdrive uiterst gemakkelijk in de hand. 40% minder gewicht
maakt het werken duidelijk meer ontspannen. Het zwaartepunt van
uw instrument is optimaal uitgebalanceerd. Uw hand en uw vingers
worden aanzienlijk minder belast, waardoor u uiterst nauwkeurig
kunt werken.

SMARTdrive: krachtig en met gevoel naar
de toekomst.
Nauwkeurig, efficiënt en tijdbesparend werken met de nieuwe
motorbesturing SMARTdrive met hoog acceleratievermogen en trillingvrije aanloop, ook in een laag toerentalbereik van 100 t/min.
Door het grotere toerentalbereik kunnen alle hand- en hoekstukken
veelzijdiger worden gebruikt, waardoor het toepassingsgebied voor
elk hoekstuk wordt uitgebreid.

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

Motorkennlinie
Motorkarakteristiek

2
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Blijf via de erkende USB interface
standaard open voor alles.
Sluit via de USBinterface van uw KaVo
ESTETICA E50 uiterst simpel
aanvullende apparatuur aan.
Dat is zo eenvoudig, omdat
bij USB-verbindingen meestal
geen extra instellingen nodig
zijn. Uw behandelsysteem
herkent automatisch wat
voor apparaat wordt aangesloten.

Individuele uitrusting –
hoogtepunten en voordelen voor u:

KaVo INTRA LUX KL 703 LED:
nog kleiner, nog lichter en
met een perfecte gewichtsverdeling.

• Geïntegreerde SMARTdrive voor precisiewerk in een
laag toerentalbereik

Behandel uw patiënten tijdbesparend en
effectief met PiezoLED.

• Verbeterde micromotor INTRA LUX KL 703 LED met een
toerentalbereik tussen 100 tot 40.000 min1
• PiezoLED voor effectieve en tijdbesparende
Patiëntbehandeling

De nieuwe PiezoLED ultrasone-scaler waarborgt bij uw patiënten
een uiterst precieze en effectieve gebitsreiniging. De KaVo CARE
technologie maakt door het sinussignaal een unieke harmonische
vermogenafgifte en optimale lineaire instrumentbeweging mogelijk.
Tanden en tandvlees blijven door het exacte functioneren ook bij
bijzonder fijne bewerkingen onaangetast.

• De nieuwste instrumententechniek
met COMFORTdrive voor nog relaxter en efficiënter
prepareren
• Toekomstzekere, gestandaardiseerde interface
voor probleemloze aansluiting van externe apparatuur

De circulaire lichtemissie van de led biedt u een optimaal zicht, en
in het samenspel met het lichte, ergonomische design behandelt u
uw patiënten steeds onder optimale condities.

• Ruime keuze aan intelligente accessoires,
ook later nog in te bouwen

4

Toerental [1,00/min]
Motorkarakteristiek SMARTdrive
Motorkarakteristiek Standaard

PiezoLED: innovatieve KaVo Care technologie met intelligente feedback-controle
voor de hoogste behandelstandaard.

KaVo COMFORTdrive is een lichtgewicht
instrument met hoog vermogen en een
aangenaam geluid tijdens bedrijf.
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Laat de toekomst u rustig tegemoet komen.
U bent uitstekend voorbereid.

Alles is eenvoudig te overzien.
Uw intrede in de digitale dentale wereld.

Een investering in uw
persoonlijke toekomst.

Servicefuncties besparen u niet alleen nu,
maar ook later tijd en kosten.

Met ERGOcom light verbetert
u snelheid en comfort.

Uw KaVo ESTETICA E50 is zo geconstrueerd dat deze een optimale
ergonomische ondersteuning is en voor een efficiënt arbeidsproces
zorgt. Met zijn beproefde en steeds verder ontwikkelde componenten – zoals bijv. de compleet nieuwe elektronica – beschikt u over
een maximum aan innovativiteit, functionaliteit en vormgevingskwaliteit. Daarmee bent u optimaal toegerust voor de toekomst.

Via de geïntegreerde KaVo MEDIAgateway kunnen software
updates, onderhoudsinspecties en toekomstige uitbreidingen snel,
efficiënt en voordelig worden uitgevoerd.

Combineer eenvoudig uw systemen: praktijkcomputer, behandelunit
en andere mediabronnen. Op deze wijze kunt u o.a. de laatste
onderzoeksbevindingen m.b.t. de patiënt direct op het 17” display
van uw KaVo ESTETICA E50 aflezen – met de bijbehorende
röntgen-, microscoop- en camera- of computerbeelden. Direct, dus
zonder dat u of uw assistente de behandelkamer hoeft te verlaten.
ERGOcom light is hiervoor een eenvoudige optionele oplossing.

Kies voor de modern klassieke stijl.
Uw behandelsysteem moet ook nog over een aantal jaren bij u, uw
team en patiënten in de smaak vallen en optisch te allen tijde aan
de hoogste eisen voldoen. Kies dus nu al, met het moderne design
en de aantrekkelijke nieuwe kleuren, de trends voor uw toekomst.

Uw investering is goed beveiligd.
Uiteraard kan de KaVo ESTETICA E50 met AdViClinic ook voor een
centraal management met serververbinding worden uitgerust.
Bespaar kostbare tijd bij defecten en geniet van de voordelen van
preventief onderhoud.

ERGOcom light multimedia –
Hoogtepunten en voordelen voor u:
• Camerabeelden kunnen ook zonder PC worden
weergegeven
• Er kunnen vier camerabeelden tegelijkertijd worden
weergegeven
• PC-, microscoop- en röntgenbeelden op het
display van de dentale eenheid

Uw multimediasysteem is al
klaar voor gebruik.

• Hygiënische bediening via voetschakelaar

Voor het gebruik van uw ERGOcom light heeft u geen computer
verbinding nodig en evenmin moeten er kabels worden gelegd. De
functies kunnen zowel via de voetschakelaar als via het artsdeel
van uw ESTETICA E50 worden bediend.
De intraorale camera ERGOcam ligt
ergonomisch perfect in de hand en de
40.000 Lux zorgen voor indrukwekkende
beeldresultaten.

Meer licht en scherpte
voor perfecte intra-orale opnamen.
Meer zien, meer herkennen - hierbij helpt de nieuwe intraorale
camera ERGOcam. Vertel uw patiënt over de behandeling aan de
hand van indrukwekkende foto’s of documenteer uw behandelsuccessen. De bediening met schuiftoets en gedefinieerde focusposities
is zeer eenvoudig. Daarnaast is de prima scherptediepte en de uitstekende kleurweergave door de modernste CMOS-chiptechnologie,
met name bij zeer gedetailleerde opnamen van de gingiva, zeer
indrukwekkend.

Praktijkmarketing die bijna als vanzelf gaat.
Overbrug wachttijden en informeer uw
patiënten over uw praktijkaanbod.
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KaVo ESTETICA® E50

Een eenvoudige beslissing:
de hoogste kwaliteit voor de hoogste eisen.
Wat hoort bij een behandelsysteem waar
u 100 procent op kunt vertrouwen?
Welke kwaliteitscriteria moet een fabrikant hanteren om u volkomen tevreden te
stellen? Wat zijn de onmisbare eigenschappen die ervoor zorgen dat u de juistekeus voor een behandelunit neemt? Is het mogelijk om ondanks alle ‚hygiënevoorschriften aan strenge milieurichtlijnen te voldoen? En welk design geeft uw patiënten het gevoel dat ze zich te allen tijde op hun gemak kunnen voelen?
Het antwoord op al deze vragen vindt u op de volgende pagina’s.
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Soepel werken zonder onderbrekingen,
dag in dag uit, ook nog na vele jaren net
als nieuwe apparatuur: daarvoor zijn de
behandelunits van KaVo bekend.

KaVo ESTETICA® E50

Gewoon perfect gemaakt.
KaVo kwaliteit gaat gewoon verder.
KaVo staat voor beproefde en hoogste
kwaliteit.
We stellen extreem hoge eisen aan KaVo producten. Want alleen zo
kunnen we aan de even hoge eisen van onze klanten voldoen.
En om dit doel te bereiken worden onze producten steeds met
uiterste precisie en van een solide constructie gemaakt. Beproefde
hoogwaardige materialen en componenten die hun voortreffelijke
eigenschappen in de praktijk hebben bewezen, zorgen voor de
betrouwbaarheid van uw KaVo ESTETICA E50. Bovendien wordt elke
behandelunit afzonderlijk gecontroleerd en aan uitgebreide
100%-tests onderworpen. Zo speelt u met uw keuze voor uw
KaVo ESTETICA E50 in elk geval op zeker.

Het totale concept van de
KaVo ESTETICA E50 is voor u een lonende
investering.
Dit behandelsysteem is het product van de jarenlange ervaring van
KaVo en bevat hoogwaardige, beproefde componenten. Ons motto
luidt dan ook dat het goed is op beproefde kwaliteit te vertrouwen,
maar ook steeds naar verbetering te streven. Zo zal uw KaVo
ESTETICA E50 probleemloos aan toekomstige eisen voldoen. Een
uitermate zinvolle investering voor u.

• Solide constructie met materialen van de hoogste kwaliteit
• Nauwkeurige bewerking volgens hoogste kwaliteitsnormen
• Hoogste betrouwbaarheid door uitgebreid langdurig testen
• Optimale prijs-kwaliteitverhouding

Voorbeeld DEKASEPTOL gel: Er kleven geen ecologische
bezwaren aan en volgens de OECD-richtlijnen biologisch afbreekbaar. Vrij van aldehyde, fenol en chloor
en het valt ook niet onder de categorie gevaarlijke
stoffen.

Tijdloos design, in de praktijk beproefde componenten
en hypermoderne functies zorgen voor de uitzonderlijke
betrouwbaarheid van uw KaVo ESTETICA E50.
Optioneel ook met zwenkbaar assistent-element R/L
verkrijgbaar.

KaVo kwaliteit –
hoogtepunten en voordelen voor u:

Begin al in de praktijk met de
bescherming van het milieu.
Wie het over milieubescherming heeft doet er goed aan te bedenken dat deze bij jezelf begint en dat ook de mensen tegen schadelijke invloeden moeten worden beschermd. Daarom ligt het voor de
hand om de materialen en stoffen eens nader te bekijken, waarmee
u en uw medewerkers dagelijks in aanraking komen. KaVo garandeert dat uw medewerkers ook in dit opzicht optimaal beschermd
zijn. Onze producten worden in Duitsland gefabriceerd en voldoen
aan de strenge Duitse milieuvoorschriften. Hierbij komt nog de
bovengemiddelde levensduur en de RoHS-conforme afvalverwijdering van de elektronica, waardoor ook later nog wordt voorkomen
dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen.
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Daarop kunt u vertrouwen:
Gecontroleerde kwaliteit
volgens de wereldwijd hoogste
standaards.

KaVo ESTETICA® E50

U hebt de keuze:
Kleur en accessoires voor uw praktijk.

Maak gebruik van de mogelijkheden:
Ontwerp uw individuele behandelunit.

Kleuren die echte trendsetters zijn.
Om het even hoe u uw praktijk wilt inrichten, uw KaVo ESTETICA E50 is in de passende kleur verkrijgbaar.
Combineer de kleur van de bekleding en de apparatuur geheel naar eigen wens of veredel uw behandelunit
door keuze van de nieuwe Chroom Edities in chocoladebruin of nachtblauw.
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Hoofdsteun
Dubbel scharnierend met drukknop
Magneetkeilstuk (voor dubbel scharnierend
druktoets)
blauw metallic

blauwzilver
metallic

zilver metallic

champagne
metallic

rosé metallic

bessen metallic

purperrood
metallic

Armleuning
Rechts
Links

chocoladebruin
metallic

De KaVo trendkleuren

Lakkleuren uni

artsdeel
1e turbineslang

oranje

appelgroen

rietgroen

dental wit

Chroom Editie
chocoladebruin

1. KL-motor 701
1. KL-motor 703 LED
Driefunctiehandstuk
Multifunctioneel handstuk

Chroom Editie
nachtblauw

2. Turbineslang

2. KL-motor 701
2. KL-motor 703 LED

NI
EU
W

Bekledingkleuren

nachtblauw
nr. 39

koningsblauw
nr. 43

oceaanblauw
nr. 64

mint
nr. 38

rietgroen
nr. 61

bessen
nr. 60

purperrood
nr. 52

antraciet
nr. 46

parelgrijs
nr. 45

chocoladebruin
nr. 62

oranje
nr. 59

NI
EU
W

zwart
nr. 33

SMARTdrive
Geïntegreerde draaimomentregeling (Endo)
COMFORTdrive
PiezoLED ultrasone-scaler
Multifunctioneel display Memodent
Kleine röntgenbeeldviewer
Panorama-röntgenviewer 1
(aan de lampmontagestang)
Tabletondersteuning US-tray
Tabletondersteuning voor 1 normtray
Tabletondersteuning voor 2 normtrays
Sprayverwarming voor instrumenten
Fysiologische zoutoplossing
Terugzuigstop voor instrumenten
HF-elektrochirurgie
USB-interface
ERGOcam

robijnrood
nr. 63

Bij de elegante Chroom Edities zijn, behalve de sierlijst van
chroom, ook de behandelstoel en de basis van de stoel in de
nieuwe trendkleuren uitgevoerd.

l Serie-uitvoering (kan per land afwijken)
m Optionele uitvoering x Moet gekozen worden – Niet leverbaar
1 Niet in combinatie met Multimedia
2 Alleen met waterblok DVGW en waterfles DVGW.
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Assistent-element
met Comfort bedieningseenheid
Spraynevelafzuiging
Speekselafzuiger
Tweede speekselafzuiger
Driefunctiehandstuk
Multifunctioneel handstuk
Polymerisatieverlichting Satelec MiniLED
Trayhouder voor tabletopname
Trayhouder voor DIAGNOdent
Zwenkbaar assistent-element
Zwenkbaar en in hoogte verstelbaar
Assistent-element
Naar rechts/links zwenkbaar assistentelement
Naar rechts/links zwenkbaar en in de hoogte
verstelbaar assistent-element
Zuigslanggeleiding
Selectieve houder
Romp van het apparaat
Porseleinen spittoonschaal
Glazen spittoonschaal
VACUstop
Permanente ontsmetting 2
Intensieve ontsmetting
HYDROclean
Warmwaterboiler
MEDIAgateway
Draadloze voetschakelaar
Toevoersysteem
Waterblok DVGW
Waterblok Compact
Waterfles DVGW
Onderdrukregelaar
Aansluiting extra apparatuur
Afvoersysteem
Externe afzuiging
DÜRR amalgaamafscheider
DÜRR separeerautomaat
Opvangbak voor vaste bestanddelen
Diversen
KaVo PHYSIO Evo
KaVoLUX 540 LED
Behandellamp EDI
Lampmontagestang
Patiëntenservicebox
ERGOcom light
DEKASEPTOL Gel-basisset
Hygiënepakket
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