
KaVo, de hoogste kwaliteit, 
voor elk product

KaVo is uw one-stop leverancier van tandheelkundige 
producten. Een complete portfolio van hoogwaardige 
producten voor uw praktijk, om uw patiënten met de 
hoogste kwaliteit te behandelen. Betrouwbaarheid en 
comfort voor u en uw patiënten, tegen de optimale 
prijs. Ontdek uw perfecte praktijkoplossing bij ons.

Instrumenten

•	 Voortreffelijk zicht en optimale  
 toegang dankzij de kleine kop  
 (totale hoogte met 19 mm-boor  
 20,6 mm) zonder verlies van  
 kracht
•	 Superieure betrouwbaarheid  
 dankzij de langere levensduur  
 en hogere prestatieniveau   
 door middel van een   
 kleinere kopbehuizing

Nieuw!

PROPHYflex

SONICflex 2008L

Met dit poederstraalapparaat behaalt u 
fantastische resultaten met een zachte en 
grondige behandeling. 

De universele applicatie mogelijkheden van de SONICflex Scaler 
zijn uniek in de dentale wereld. De SONICflex is de meest efficiënte 
en stille in zijn klasse en biedt een breed aanbod aan toepassingen 
dankzij de meer dan 50 beschikbare tips.

Onze tip: voor de beste resultaten gebuik enkel 
de originele KaVo PROPHYpearls poeders.

EXPERTmatic instrumenten

MASTERmatic instrumenten
•	Maximale precisie dankzij de  
 Triple-Gear technologie   
 wat garant staat voor   
 trillingsarme werking
•	 Verwisselbaar sprayfilter  
•	 14 exclusieve KaVo INTRA   
 kopjes voor ongelimiteerde   
 flexibiliteit

•	Nauwkeurige behandelingen  
 dankzij de kleine kop en   
 keramische kogellagers 
•	Maximale efficiëntie dankzij  
 de interne lucht -en waterspray,  
 de 3 spraygaatjes en de spray  
 microfilter
•	 Ideale verlichting dankzij   
 glasvezel met    
 25.000 LUX

•	 Voldoet aan de hoogste KaVo  
 kwaliteitsnormen
•	 Hoogwaardige, slijtvaste   
 materialen
•	 Voor elke toepassing het   
 juiste instrument

KaVo Product PortfolioLeica Microscoop

Nieuw!CAD/CAM
De KaVo Open Digitale Workflow is het unieke ‘backward planning’ 
concept van KaVo, welke de enige leverancier van producten is 
voor alle stappen van de Open Digitale Workflow. Het combineert 
nauwkeurige diagnostiek en planning met een hoogwaardige, 
tijdbesparende uitvoering voor hoger comfort voor de patiënt, 
hogere implantaat levensduur en meer veiligheid voor de tandarts.

•	 Leica optiek: de nieuwe standaard van  
 zicht
•	 Leica LED-verlichting: een wereldwijde  
 première in de tandheelkunde
•	 Leica High-Definition beeldvorming   
 technologie: de maatstaf voor   
 het delen van beelden en documentatie
•	 Leica ergonomie: gebruiksgemak voor   
 meer efficientie
•	 Leica ontwerp: esthetisch, hygiënisch,  
 innovatief, verfijnd
•	 Optioneel met MultiFoc. Eenvoudige en  
 snelle aanpassing van het focuspunt   
 met één draai aan de knop, zonder   
 herpositionering

Vanaf 
€12.734,-

Voor al uw vragen staan wij altijd voor u klaar. U kunt ons 
bereiken via:
     +31 496 275865
     alex.michils@kavo.com
     www.kavo.be

Joost Pelgrims
Nederlandstalig Specialist Equipment
     +32 (0)491 72 75 49
     joost.pelgrims@equipmentdpi.be

Uw contactpersonen bij DPI:

Bruno Vanderstraeten
Hoofd Technieker
     +32 (0)475 58 60 12
     bvdstechnics@bvdstechnics.be



RadiologieBehandelunits

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!

ESTETICA E70 / E80 Vision

ESTETICA E50 Life

Primus 1058

ESTETICA E30

KaVo OP300 MaXio - 2D/3D Röntgen

Pan eXam - Panoramisch 2D Röntgen 

Scan eXam One - Beeldplaat Scanner

Expert DC -  Intraorale Scanner

•	 Korte belichtingstijd en verminderde     
 straling, met maximale beeldkwaliteit
•	 Brandpunt van 0,4 mm zorgt voor significant scherpere   
 beelden dan andere intraorale systemen
•	 Het bedieningspaneel biedt 21 belichtingsinstellingen plus volledig  
 programmeerbare anatomische presets

•	 Uitstekende beeldkwaliteit
•	 Voldoet aan de hoogste eisen van uw     
 diagnostische behoeften
•	 Ondersteunt occlusaal 4C beeldformaat 
•	 Levert consistente resultaten van hoge    
 kwaliteit

•	 Gepatenteerde V-Shape Beam Technology voor    
 heldere beelden
•	 High-end technologie voor diagnostiek    
 van A tot Z
•	 Intuïtieve bediening dankzij het duidelijke    
 display
•	 Stabiele 5-punts patiënt fixatie

Pan eXam PLUS - 2D/3D Röntgen

•	Modulair 2D/3D concept voor langdurige waarborging   
 van uw investering
•	 Combinbeert Pan, Ceph en 3D röntgen in 1

•	 Low Dose Technology™ (LDT) voor een hoge    
 beeldkwaliteit bij een zeer lage stralingsdosis 
•	Maximale flexibiliteit door 5 Fields of View    
 (FOV): tot 13 x Ø 15 cm
•	 4 individuele afbeelding resolutie opties    
 (High Res, Standaard, Endo, Lage Dosis)
•	 Eenvoudige, intuïtieve bediening     
 dankzij de touchscreen interface
•	 Bewezen modulair concept voor een     
 maximale bescherming van uw investering
•	 Afgestemde FOV voor de gehele maxillofaciale    
 regio. Uitgebreide analyse functies in OnDemand3D

•	 Touchscreen display en   
 bedieningspaneel   
•	 Verstelbare armleuningen
•	Nieuwe hoge resolutie KaVo  
 HD-schermen
•	 Unieke CONEXIO systeemsoftware
•	 Hygiëne-center met automatische  
 reiniging en desinfectie
•	 Geïntegreerde intraorale   
 camera

•	Modern, slank stoeldesign
•	 Ergonomisch kussenvorm
•	Minder motorgeluid dankzij  
  gelijkstroommotoren
•	 Verstelbereik vergroot van min.  
 350 mm tot max. 830 mm
•	Max. patiëntgewicht verhoogd  
 tot 185 kg
•	Nieuwe bekledingskleuren:   
 Marsala-rood en Cognac

•	 Intuïtief artselement 
•	 Eenvoudig te gebruiken   
 assistentelement 
•	 Geautomatiseerd hygiënesysteem 
•	 Ergonomische functies voor  
 de tandarts, assistent en patiënt
•	 Bewezen, betrouwbaar en   
 succesvol in praktijken wereldwijd
•	Meer dan 30.000 keer verkocht  
 over de hele wereld 

•	 Hoge KaVo kwaliteit,   
 betrouwbaarheid en efficiëntie 
•	 Het instapmodel van KaVo   
 tegen de optimale prijs
•	 Eenvoudig en intuïtief te   
 gebruiken
•	 Veilig en zuinig in gebruik
•	 Linkshandige configuratie mogelijk,  
 individueel configureerbaar

Vanaf 
€19.305,-

Vanaf 
€34.837,-

Vanaf 
€15.746,-

Vanaf 
€13.223,- 

Apparatuur
QUATTROcare PLUS

DIAGNOcam

MASTERsurg LUX

EXPERTsurg LUX

SURGmatic instrumenten

De QUATTROcare PLUS is de optimale en meest gebruiksvriendelijke, 
geautomatiseerde reinigings- en smeringsmethode voor uw KaVo 
instrumenten.

•	 Automatische onderhoudscyclus
•	 Eenvoudig te gebruiken
•	 Direct klaar voor gebruik
•	 Bespaart werk, tijd en geld
•	 Vier instrumenten klaar binnen één minuut

•	 Aanzienlijk verbeterde cariësdetectie in   
 onovertroffen beeldkwaliteit
•	 Betrouwbare detectie van occlusale, secundaire,   
 en proximale cariës zonder röntgenstraling
•	 Ideaal voor patiëntinformatie met uitstekende   
 behandelcontrole

•	 Comfortabel touchscreen
•	 Draadloos voetpedaal
•	 Individualiseerbaar met 10    
 programmeerbare stappen

•	 Intuïtieve, programmeerbare    
 bediening
•	 Helder kleurendisplay
•	 Informatieve pictogrammen

De MASTERsurg LUX is de nieuwe premium, draadloze chirurgische 
eenheid van KaVo.

De EXPERTsurg LUX is de efficiënte, betrouwbare chirurgische 
eenheid van KaVo.

•	 Uniek hexagon klemsysteem (Bij XL en XC) 
•	 Geoptimaliseerd kopje en kogellagers
•	 EXPERTgrip voor optimale grip 
•	 Intern koelsysteem


