KaVo Primus® 1058

Betrouwbaarheid
die overtuigt.

KaVo Primus® 1058

De bestseller KaVo Primus® 1058.
Betrouwbaarheid voor generaties.

U weet wat u wilt.
Het juiste behandelconcept.

In de praktijk beproefde betrouwbaarheid, sinds jaren succesvol.

Voor iedereen de passende oplossing –
onze drie beproefde varianten.

De KaVo Primus 1058 is één van de vele succesmodellen van de D
 uitse kwaliteitsfabrikant KaVo. Waarom is deze behandelunit zo
gevraagd? Zijn enorme betrouwbaarheid en degeijkheid. Alle componenten en functies zijn ideaal op elkaar afgestemd, geen overbodige
tierelantijnen. Op deze manier is uw KaVo Primus 1058 bijzonder economisch in gebruik – niet alleen nu, maar ook in de toekomst.
Dat weten inmiddels duizenden tandartsen zeer te waarderen.

Wie voor de KaVo Primus 1058 heeft gekozen, heeft duidelijke
prioriteiten. Een behandelunit moet soepel en foutloos functioneren, veilig in gebruik zijn en voor overtuigende behandelresultaten
zorgen. Het goed doordachte artselement, de eenvoudig te bedienen
assistente-unit, de geautomatiseerde hygiënefuncties, ergonomie
voor arts, assistente en patiënt en en nog veel meer eigenschappen
van de KaVo Primus 1058 staan hiervoor garant. Dankzij de drie
beschikbare varianten kan de behandelunit optimaal op uw behandelsysteem en uw praktijkruimte worden afgestemd.

• De tafelversie.

De compacte tandartsunit biedt nog meer bewegingsvrijheid voor
perfect, ergonomisch werken in elke houding bij de behandeling.

• De zweepversie.

De uitgebalanceerde instrumenten liggen meteen perfect in de
hand en hygiënisch werken is gemakkelijker door de slanggeleiding en de gesloten behuizing.

• De cartversie.

Geniet ook bij de cartversie van de comfortabele bediening,
profiteer van de extra mobiliteit van de tandartsunit en zet hem
zo nodig aan de kant.

Alles binnen handbereik
efficiënt werken.
Om het even of u zittend of staand behandelt, de tandartsunit van
uw KaVo Primus 1058 ondersteunt u op ergonomische wijze. U hoeft
zich dus niet meer uit te rekken en te verdraaien. U kunt steeds in
een volkomen natuurlijke houding werken en zich daarbij bewegen
zoals u gewend bent.

Cartversie Kavo Primus 1058 C.

Zweepversie KaVo Primus 1058 S.

Tabletversie KaVo Primus 1058 TM.
In hoogte verstelbare behandelstoel van
395 mm tot 780 mm.
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KaVo Primus® 1058

Hier zijn artsen in hun element.
Ontspannen werken, elke dag.

Beproefd bij miljoenen behandelingen.
Maximaal ligcomfort voor alle patiënten.

Alle instrumenten die u nodig heeft.

Gemakkelijke houding, rustige patiënten.

Dubbel comfort met KaVo Memospeed. Voor indicatieafhankelijk
opslaan van het toerental op drie
niveaus voor twee behandelaars.

Afhankelijk van de individuele behandelbenodigdheden stellen we
uw tandartsunit exact naar wens samen. U kunt vijf instrumentenhouders vrij configureren*. Met de uitbreidingsmodule kan bovendien
bijv. een intraorale camera worden aangesloten. Mocht u later eventueel iets willen veranderen, is dat uiteraard mogelijk. Zo blijft u ook
in de toekomst flexibel.

Elke dag weer ontdekken patiënten op de KaVo Primus 1058, hoe
relaxt een bezoek bij de tandarts kan zijn. Dat komt onder andere door de ergonomisch gevormde zitting van de behandelstoel
met de geïntegreerde lendensteun. Ook voor de behandeling van
kinderen en patiënten met rugproblemen, b.v. een holle rug, kan de
stoel dankzij de geïntegreerde zitbankverhoging individueel worden ingesteld. Een ontspannen houding van de patiënt is ook een
voordeel voor de behandelaar, want als een patiënt gemakkelijk ligt
zal hij zich automatisch minder bewegen. Hierdoor kunnen u en uw
assistente zich veel beter op het eigenlijke werk concentreren. Een
belangrijk pluspunt wat betreft veiligheid en efficiëntie.

* Vraag advies bij uw depot.

Tandaanslag efficiënt verwijderen
tanden en tandvlees besparen.
Ultrasone-scaler met KaVo Care-technologie.
Met de nieuwe PIEZO ultrasone-scalers PIEZOsoft en PiezoLED
waarborgt u bij uw patiënten een uiterst precieze en effectieve
gebitsreiniging. De KaVo CARE technologie maakt door het sinussignaal een unieke harmonische afgifte van vermogen en optimale
lineaire instrumentbeweging mogelijk. Tanden en tandvlees blijven
door het exacte functioneren ook bij bijzonder fijne bewerkingen
onaangetast.

SMARTdrive: uw krachtige en gevoelvolle
begleider naar de toekomst.

Nooit alleen aan de top.
Zo behandelt u individueel met PiezoLED ultrasone-scalers.
17 beschikbare tips dekken de belangrijkste tandheelkundige
toepassingsgebieden: prophylaxe, paradontologie, preparatie,
endodontie en implantaatreiniging. Hiermee wordt uw tandsteenverwijderingsapparaat een multitalent. 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.

Draaimoment (Ncm)

PiezoLED: innovatieve ultrasone technologie voor de
hoogste behandelstandaard.

COMPACTchair schept ruimte.

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.

Motorkarakteristiek
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Als u voor uw praktijkruimte een comfortabele behandelstoel met
geringere afmetingen wenst is de COMPACTchair van uw KaVo P rimus
1058 een voor de hand liggende keus. Hij kan omlaag worden geknikt,
zodat vooral ook oudere mensen zonder moeite plaats kunnen nemen
en weer opstaan. De stoel kan traploos vanuit de 80°-zitpositie in ligpositie worden gebracht. Eerst adviseert u uw patiënt, terwijl hij zit en
vervolgens behandelt u hem in liggende positie.

Maak gebruik van het
hoge acceleratievermogen en de trillingvrije aanloop van uw
KaVo SMARTdrive met
het grotere toerentalbereik van
100 – 40.000 t/min.
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Meer zitcomfort dankzij de
softbekleding met ergonomisch gevormde zitting en
geïntegreerde lendensteun.

Behandelstoel COMPACTchair.
In hoogte verstelbaar van 390 mm tot 740 mm.

Voor kind of volwassene – met de zitbankverhoging liggen alle patiënten
in elke behandelsituatie comfortabel en ontspannen.

Artselement en behandelstoel –
Hoogtepunten en voordelen voor u:
• Altijd een ergonomisch ontspannen werkhouding
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• Efficiënter werken en alles binnen handbereik

Toerental (1.000/min)

• Comfortabele softbekleding met ergonomisch gevormde
zitting en geïntegreerde lendensteun

Motorkarakteristiek SMARTdrive
Motorkarakteristiek Standard

• Geconcentreerd behandelen dankzij ontspannen patiënten
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KaVo Primus® 1058

Wie hem heeft, zit goed. De comfortabele
KaVo voetbediening.
Ergonomisch ontspannen
entspanntes Arbeiten
dank Rechts-Links-Bewegung
werken
met de
links-rechts voetbediening
• Keine Überdehnung
der Sehnen und Muskeln
• Keine Stauchung
der Muskulatur

Ondersteun uw team.
De flexibele assistente-unit.

Houd uw handen vrij voor belangrijke zaken.
Hoe minder u hoeft aan te raken, hoe hygiënischer het werk.
Om dit te bereiken gebruikt u de functioneel en ergonomisch uitgekiende voetbediening. Hij is een echte praktische hulp bij de behandeling, terwijl u met uw handen geconcentreerd en hygiënisch in de
mondholte werkt. Een efficiënte voorzorg tegen kruiscontaminatie.

Ideale werkomstandigheden
voor uw hele team.

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 Primus 1058 aanbieden.

Uw assistente heeft nu meteen alles bij de hand. De assistente-unit
van uw KaVo Primus 1058 is met het geoptimaliseerde zwenkbereik
steeds goed bereikbaar en de optionele hoogteverstelling bevordert
bovendien een ergonomisch gezonde werkhouding. De patiënt is zo
steeds binnen bereik van uw assistenten, waardoor een soepel en
storingsvrij verloop van het behandelproces gegarandeerd is.

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

De rechts-linksbeweging zorgt voor een
ontspannen houding.

De voetbediening maakt een gezonde en natuurlijke beenhouding mogelijk.

Nu nog meer flexibiliteit aan uw 1058
– assistent-element R/L.

Opdat zowel grote alsook kleine behandelaars altijd in een ergonomisch optimale behandelpositie kunnen werken, is optioneel een
traploze hoogteverstelling van het assistent-element met 135 mm
verkrijgbaar.

In plaats van een op-en-neerbeweging zoals bij een gaspedaal
beweegt u uw voet bij de voetbediening van uw KaVo Primus 1058
horizontaal. Hierdoor hoeven de beenspieren niet voortdurend krampachtig gespannen blijven en kunt u soepel en ontspannen werken. Op
deze manier regelt u de instrument-, stoel- en multimediafuncties.

Voetbediening en assistente-unit–
Hoogtepunten en voordelen voor u:
• Vrije handen en ontspannen beenspieren door de
KaVo voetbediening met rechts-linksbeweging.
• Ergonomisch gezonde werkhouding voor uw assistente, door
het zwenkbare en in hoogte verstelbare assistente-unit.
•Eenvoudige bediening van het assistentelement door directe
keuzetoetsen.
• Maximale flexibiliteit door naar rechts/links draaibaar
assistent-element

Draagbeugel met schakelaar voor
veiligheidsuitschakeling
Kruisschakelaar voor de bediening van de behandelstoel
Geprogrammeerde behandelstoelposities

Geprogrammeerde behandelstoelposities

Sprayvoorkeuze

Perslucht

Voorkeuze motor linksom
Pedaal om de instrumenten te starten
en toerental en intensiteit te regelen en
opnames met de camera te maken

Alleen zinvolle functies, zonder overbodige poespas: het assistente-unit.

Alleen actief bij
instrumenten in de houder
Alleen actief bij
instrumenten in de hand
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Eenvoudig, veilig en tijdbesparend.
KaVo perfectioneert de hygiëne.

Geautomatiseerde bescherming.
Uw complete gezondheidsmaatregelen.
Kruiscontaminatie vermijden.
Om te voorkomen dat bij de behandeling gecontamineerd water in
uw KaVo Primus 1058 kan worden teruggezogen, beschikken alle
KaVo instrumenten en motoren over een intelligente terugzuigstop.
Dat beschermt uw watervoorziening volledig en daarmee natuurlijk
ook uzelf, uw team en uw patiënten.

- Spoelprogramma volgens Kiwa-richtlijn.
Het Robert-Koch-Institut heeft bepaald aan welke normen een
behandelunit moet voldoen om op betrouwbare wijze infecties te
voorkomen. Het geautomatiseerde spoelprogramma van uw KaVo Primus
1058 – voor het begin van het werk en na elke patiënt – voldoet
volledig aan deze eisen.

Hygiëne een kinderspel: De continue ontsmetting vermindert door toevoeging van KaVo OXYGENAL 6 de ontwikkeling van algen en kiemen. Gladde oppervlakken
en afneembare afdekkingen en instrumententablets vergemakkelijken het reinigen.

Gemakkelijk te reinigen componenten.

HYDROclean voorkomt functieuitval.

De reiniging van uw KaVo Primus 1058 kan assistente gemakkelijk
van de hand gaan. Voor het desinfecteren kunnen belangrijke onderdelen zoals bijv. de siliconenmat en het instrumententablet worden
afgenomen. De spittoonschaal kan eveneens worden afgenomen en
thermisch gedesinfecteerd. Alle oppervlakken zijn zo gevormd dat ze
eenvoudig en snel kunnen worden schoongemaakt. U profiteert elke
dag opnieuw van deze tijdbesparing.

Het automatische HYDROclean-programma van uw KaVo Primus
1058 verhindert verstoppingen, bijv. door bloed of slijm, en zorgt
voor een hydromechanische reiniging van amalgaamafscheider,
zuig- en afvoersystemen. In combinatie met KaVo DEKASEPTOL gel
kunt u zo van een duurzame functionaliteit verzekerd zijn.

Waterblok voldoet aan de DVGW-eisen.
Door de vrije watertoevoer verhindert uw KaVo Primus 1058 een
eventuele contaminatie van uw waterleiding. Daarmee voldoet uw
behandelunit ook aan de hoge eisen van de Duitse Vereniging van
het Gas- en Watervak e. V. (DVGW).

Eenvoudig tijd besparen met
DEKASEPTOL Gel.

Tijdbesparende hygiëne –
hoogtepunten en voordelen voor u:
• Meest actuele hygiënenormen
• Geautomatiseerde hygiënefuncties voor minder tijdverlies bij
de hygiëne
• HYDROclean-functie voor het vermijden van eiwitcoagulatie
in de interne zuigleidingen
• Constante en intensieve ontsmetting voor een continue
vermindering van algen en ziektekiemen
• Afneembare onderdelen voor snelle en betere hygiëne
• Veiligheid voor arts, assistente en patiënten

Filtersysteem: Eenvoudig de hygiënegreep openen en het zuigfilter
kan probleemloos en veilig worden
verwisseld.

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.
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KaVo Primus® 1058

25.000 maal beproefd.
Een veilige investering voor uw toekomst.

Mooie uitzichten.
Kostenefficiëntie op alle gebied.
Flexibel aansluitpunt bespaart tijd en kosten.

100% getest – 1.000 maal beproefd.
Om te garanderen dat uw KaVo Primus 1058 duurzaam en betrouwbaar functioneert stellen we de hoogste eisen aan materiaal en afwerking. Alle onderdelen en componenten zijn met uiterste precisie
verwerkt, perfect op elkaar afgestemd en op hoge belasting en langdurig gebruik berekend.

• Voordelig in de aanschaf
• Kostenefficiëntere bedrijfsvoering

Klassiek design voor uw toekomst.

Om 100 % zeker te zijn dat al onze producten daadwerkelijk aan uw
eisen en wensen voldoen moeten ze uitgebreide tests ondergaan.
Dat geldt voor elke behandelunit. Zo bent u gevrijwaard van uitval
of andere dure ongemakken.

Van begin af aan perfect doordacht – horizontale projectie van de
KaVo Primus S.

Vertrouw met uw KaVo Primus 1058 op een tijdloos design. Dat
heeft voor medewerkers en patiënten ook nog jaren later een uitstraling van degelijkheid en voortuitstrevendheid. Een klassieker onder
de behandelunits.

• Hoge bedrijfszekerheid en levensduur

Kleuren en optionele accessoires.

• Breed productassortiment, afgestemd op uw
behandelconcept

• Tijdbesparende procedures
• Grote integreer- en combineerbaarheid

Met de kleurcollectie en tal van accessoires speelt de KaVo Primus
1058 ideaal in op uw behoeften.

Red-dot award: Het design van uw
KaVo Primus 1058 houdt rekening met
en bevordert ergonomische, efficiënte
arbeidsprocessen. ‚Red dot‘ staat voor
hoge innovativiteit, functionaliteit en
vormgevingskwaliteit.

Lakkleuren metallic

nachtblauw blau
metallic
metallic

Lakkleuren uni

blauwzilber
metallic

zilver
metallic

champagner
metallic

rosé
metallic

bessen
metallic

purperrood
metallic

chocoladebruin
metallic

oranje

appelgroen

rietgroen

dentalwit
(standaard)

NI
EU
W

Bekledingkleuren
NI
EU
W

En dat KaVo kwaliteit „made in Germany“ ook voor u de moeite
waard is, bewijzen de wereldwijd inmiddels ruim 25.000 geïnstalleerde KaVo Primus 1058 behandelunits.

Economie en voordelen –
Hoogtepunten en voordelen voor u:

Om ervoor te zorgen dat u uw KaVo Primus 1058 snel en gunstig
kunt installeren hebben we de nodige maatregelen getroffen. Zo
moet er minder worden omgebouwd en kunt u een reeds aanwezig
aansluitpunt gebruiken. Dit belangrijke voordeel wordt alleen door
KaVo geboden.

zwart
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nachtblauw

koningsblauw

oceaanblauw

mint

rietgroen

Kleine röntgenviewer

Panorama röntgenviewer

ERGOcom light +
ERGOcam

PiezoLED
Ultraschall-Scaler

PIEZOsoft
Ultraschall-Scaler

Uitbreidingsmodule
ERGOcam

oranje

robijnrood

Behandellamp
EDI

bessen

purperrood

antraciet

Behandellamp
KaVoLUX 540 LED

parelgrijs

chocoladebruin

Stoel
PHYSIO 5007

KaVo Primus® 1058

Uw complete assortiment.
Opties voor de KaVo Primus® 1058.
TM

S

Cart

Behandelstoel
Standaard
COMPACTchair
In hoogte verstelbare zitbank
Soft bekleding

l
x
x
l
l

l
x
x
l
l

l
x
x
l
l

Rugleuning
Comfort
Progress

l
x
x

l
x
x

l
x
x

Hoofdsteun
Dubbel scharnierend met draaiknop
Dubbel scharnierend met drukknop

l
x
x

l
x
x

l
x
x

Mat.-Nr. 1.008.0939 03/13 nl Technische wijzigingen voorbehouden. Geringe druktechnische kleurafwijkingen. © Copyright KaVo Dental GmbH.

Armleuning
Rechts
Links
Artselement
1e turbineslang
1e LUX motor KL 701
1e LUX motor KL 703 LED
Driefunctiehandstuk
Multifunctiehandstuk
2e turbineslang
2e LUX motor KL 701
2e LUX motor KL 703 LED
COMFORTdrive
SMARTdrive
PIEZOsoft
PiezoLED
Memospeed display indicatieafh.
Kleine röntgenviewer
Panorama-röntgenviewer
(aan de lampmontagestang)
Panorama-röntgenviewer
(aan het tafelelement)
Tabletondersteuning US-tray
Tabletondersteuning voor 1 normtray
Tabletondersteuning voor 2 normtrays
Sprayverwarming voor instrumenten
Fysiologische zoutoplossing
ERGOcam

l Serieuitvoering
1
2
3
4
5
6

m Optionele uitvoering

1

2

2

3

l
l

l
l

l
l

l
l
x
x
l
m
m
m
m
m
l
m
m
m
m

l
l
x
x
l
m
m
m
m
m
l
m
m
m
m

l
l
x
x
l
m
m
m
m
m
l
m
m
m4
m4

m

m

m
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–
x
x
m
m
m
m

–
x
–
m
m
–
m

m4
x
x
–
m
–
m
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TM

S

Cart

Assistente-element
met Comfort bedieningselement
Spraynevelafzuiging
Speekselafzuiger
Tweede speekselzuiger
Driefunctiehandstuk
Multifunctioneel handstuk
Polymerisatieverlichting Satelec MiniLED
Trayhouder voor tabletopname
Trayhouder voor DIAGNOdent
Zwenkbaar assistentie-element
Zwenkbaar en in hoogte verstelbaar
assistentie-element
Naar rechts/links draaibaar assistent-element
naar rechts/links draaibaar en in de hoogte
verstelbaar assistent-element
Zuigslanggeleiding
Selectieve houder

l
l
l
l
m
m
m
m
m
m
l
m

l
l
l
l
m
m
m
m
m
m
l
m

l
l
l
l
m
m
m
m
m
m
l
m

m
m

m
m

m
m

m
m

m
m

m
m

Apparaathuis
spittoonschaal porselein
VACUstop
Permanente ontsmetting
Intensieve ontsmetting
HYDROclean (spoelsysteem)
Warmwaterboiler

l
l
l
l
m
l
m

l
l
l
l
m
l
m

l
l
l
l6
m
l
m

Centrale verzorging
Waterblok DVGW
Waterblok Compact
Waterfles DVGW
Onderdrukregelaar
Aansluiting extra apparatuur

l
x
x
x
m
m

l
x
x
x
m
m

l
x
x
x
m
m

Afvoersysteem
Externe afzuiging
DÜRR amalgaamafscheider
DÜRR separeerautomaat
Opvangbak voor vaste bestanddelen

l
x
x
x
x

l
x
x
x
x

l
x
x
x
x

Diversen
KaVoLUX 540 LED
Behandellamp EDI
Montagestang voor lamp
Patiëntenservicebox
Servicetablet 1568
ERGOcom light
DEKASEPTOL Gel-basisset
Hygiënepakket

m
m
m
m
–
m
l
m

m
m
m
m
–
m
l
m

m
m
m
m
m
m
l
m

x Moet gekozen worden

– Niet leverbaar

Niet bij behandelstoel COMPACTchair
Alleen bij behandelstoel COMPACTchair
Optioneel bij behandelstoel COMPACTchair
Niet geschikt om onder een werkblad te worden aangebracht
Niet in combinatie met Multimedia
Alleen met waterblok DVGW en waterfles DVGW
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