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131 250 zł 
27 925 € 

PAKIET START
• system wody destylowanej

• podstawa tacki z tackami

• lampa diodowa KaVo 540 LED

• mikromotor KaVo INTRAmatic LUX 703 KL

• złączka KaVo MULTIflex LUX 465 LED

• turbina KaVo EXPERTmatic E680 L

• kątnica KaVo EXPERTmatic E20 L

• zawór spluwaczkowy

• płyta montażowa

• systemy higieny

• Dekamat

Tapicerka RELAXline
dostępna jako opcja 



BESTSELLER
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KaVo Primus 
1058 Life

PAKIET START
• lampa KaVo 540 LED

• system wody destylowanej

• podstawa tacki z tackami

• mikromotor KaVo INTRAmatic LUX 703 KL

• złączka KaVo MULTIflex LUX 465 LED 

• turbina KaVo SMARTtorque S619 L

• kątnica KaVo EXPERTmatic E20 L

• skaler PiezoSoft

• osadnik ciężkich odpadków

97 290 zł 
20 700 €

Tapicerka RELAXline
dostępna jako opcja 
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KaVo ESTETICA 
E50 Life

Tapicerka RELAXline
dostępna jako opcja

PAKIET START
• system wody destylowanej

• podstawa tacki z tackami

• lampa diodowa KaVo 540 LED

• mikromotor KaVo INTRAmatic LUX 703 KL

• złączka KaVo MULTIflex LUX 465 LED 

• turbina KaVo EXPERTtorque E680 L

• kątnica KaVo EXPERTmatic E20 L

• skaler PiezoLed

• osadnik ciężkich odpadków

• sterownik nożny bezprzewodowy

111 390 zł 
23 700 € 

BESTSELLER



3 obrazy diagnostyczne 
uzyskane w jednym ujęciu

• Połączenie kamery wewnątrzustnej, 

transiluminatora do wykrywania próchnicy 

oraz narzędzia do końcowej kontroli pod 

kątem próchnicy w jednym urządzeniu.

• Czułe przyciski sterowania 

• Dwa panele dotykowe u góry i dołu  

ułatwiają rejestrowanie obrazów górnej 

i dolnej szczęki — możliwość dostosowania  

do wielkości dłoni, indywidualnych 

preferencji oraz lateralizacji. 

• Lekka i doskonale wyważona

• Wygoda i ergonomia obsługi oraz 

bezproblemowe rejestrowanie obrazów 

KaVo DIAGNOcam™ Vision Full HD
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26 000 zł  
5 532 €

Kamera diagnostyczna 
DIAGNOcam 
Wczesne wykrywanie próchnicy dzięki 
transiluminacji

12 000 zł / 2 553 €

Luigi Ciacci 

lekarz dentysta, Casinalbo, Włochy

„Im częściej mogę stosować DIAGNOcam, tym lepiej. Stosuję DIAGNOcam do wczesnego 

wykrywania próchnicy u każdego pacjenta przy każdym leczeniu. Dzięki temu 

wyjątkowemu narzędziu do transiluminacji mogę bardzo wyraźnie dostrzec próchnicę 

i inne problemy na wczesnym etapie leczenia. Kiedy pokazuję swoim pacjentom, jak 

wygląda ich własna sytuacja kliniczna, wykorzystując DIAGNOcam, chętniej godzą się na 

moje sugestie dotyczące leczenia. Odbija się to także na moich dochodach: Od czasu kupna 

urządzenia DIAGNOcam wykonuję znacząco więcej wypełnień niż dotychczas. Dla mnie 

DIAGNOcam to doskonałe wsparcie we wczesnym wykrywaniu próchnicy”.

Przekonująca komunikacja

16 000 zł / 3 404 €

Mikrosilnik chirurgiczny  
EXPERTsurg 

w pakieciez kątnicą S201 XL P
ro

• Duża wydajność i moc  

(moment obrotowy  

do 80 Ncm)

• Pełna nawigacja z poziomu 

sterownika nożnego

• Intuicyjne, łatwe w obsłudze menu

• Kątnica SURGmatic S201 XL PRO  

ze światłem w zestawie!

• Oszczędność czasu dzięki intuicyjnemu programowaniu 

czynności i parametrów

• Podczas zabiegów: „Gwintowanie”, „Wkręcanie implantu” 

oraz „Zakładanie śruby zamykającej” wyświetlana jest 

osiągnięta maksymalna wartość momentu obrotowego.

• Bezwibracyjna praca

• Łatwość czyszczenia
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Turbina 
EXPERTtorque E680 L

• czterodrożny spray

• szerokokątny światłowód 

• ceramiczne łożyska

• wymienny mikrofiltr wody

• system „anti-suck-back”

3 600 zł / 766 €

4 800 zł / 1 021 €

Turbina MASTERtorque  
M9000 L/LS/COLOR

• technologia Direct Stop –

zatrzymanie wiertła w 1 sek.

• zawór zwrotny – nieczystości 

nie przenikają do główki

• mała główka – optymalna 

widoczność

• niski poziom hałasu
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Turbiny i kątnice 

High
Quality

Niski poziom hałasu

(zaledwie 57 dB(A)) 

eliminuje nieprzyjemne dźwięki

z otoczenia pacjenta i personelu

Szklany światłowód

natężenie do 25 000 luksów

dla bezpiecznej identyfikacji

granicy preparacji

3-drożny spray  

ultradrobny spray zapewnia

optymalne chłodzenie

24-miesięczna

gwarancja

Powierzchnia EXPERTgrip™ 

gwarantuje pewny uchwyt

i doskonałą higienę

Mały rozmiar główki 

ułatwia dostęp

do pola zabiegowego

Ceramiczne łożyska  

zapewniają cichą pracę

bez wibracji

Gwarancja trwałości  

dzięki uchwytowi wierteł FG

z prowadnicą ze spiekanego węglika

Termodezynfekcja  

i sterylizacja w temperaturze

do 135°C

System mocowania

KaVo push-button 

wytrzymujący siłę nacisku

do 30 N gwarantuje pewne

mocowanie wiertła

Złącze mikrosilnika

KaVo INTRAmatic

pasuje do wszystkich

unitów stomatologicznych

Wymienny mikrofiltr  

zapewnia skuteczne

i bezproblemowe chłodzenie

Niezależny, wewnętrzny

przewód spray’u 

dla optymalnego chłodzenia
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Turbina
SMARTtorque S619 L

• czterodrożny spray

• szerokokątny światłowód

• ceramiczne łożyska

Kątnica  
EXPERTmatic E20 C 

• przełożenie 1:1

• wewnętrzny dwukanałowy spray 

Turbina  
SMARTtorque S609 C

• czterodrożny spray

• ceramiczne łożyska

• podłączenie bezpośrednio  

na rękaw „Midwest”

Kątnica  
EXPERTmatic E20 L 

• przełożenie 1:1

• wewnętrzny dwukanałowy spray 

• szerokokątny światłowód

Kątnica przyspieszająca  
EXPERTmatic E25 L

• kątnica na wiertła turbinowe

• przełożenie 1:5

• trójdrożny spray

• ceramiczne łożyska

• szerokokątny światłowód

• wymienny mikrofiltr wody

1 350 zł / 287 €2 500 zł / 532 €

Złączki 
MULTIflex 460 E
• szybkozłączka bez światła
• zawór antyretrakcyjny

500 zł / 106 €

MULTIflex 460 LE
• szybkozłączka ze światłem
• zawór antyretrakcyjny

600 zł / 128 €

MULTIflex 460 LED
• szybkozłączka ze światłem LED
• zawór antyretrakcyjny

900 zł / 191 €

3 000 zł / 638 € 4 200 zł / 894 € 1 850 zł / 394 €

Turbiny

High
Quality

Gwarancja trwałości  

dzięki uchwytowi wierteł 

FG z prowadnicą ze  

spiekanego węglika

Maksymalna moc

do 23 W zapewnia wydajną pracę

Optymalna widoczność  

pola zabiegowego 

dzięki odpowiedniemu umieszczeniu 

oświetlenia i ujścia spray’u

Zawór zwrotny 

skutecznie zapobiega przenikaniu 

skażonej wody i powietrza do 

wnętrza instrumentu

DST

Technologia Direct Stop 

wiertło zatrzymuje się w mniej 

niż 1 sekundę, co zwiększa  

bezpieczeństwo zabiegów

Termodezynfekcja  

i sterylizacja w temperaturze  

do 135°C

System mocowania KaVo 

push-button  

wytrzymujący siłę nacisku 

do 30 N gwarantuje pewne 

mocowanie wiertła

Wymienny mikrofiltr  

zapewnia skuteczne 

i bezproblemowe chłodzenie

Niski poziom hałasu  

(zaledwie 57 dB(A)) 

eliminuje nieprzyjemne dźwięki 

z otoczenia pacjenta i personelu

Szklany światłowód

natężenie do 25 000 luksów  

dla bezpiecznej identyfikacji  

granicy preparacji

4-drożny spray  

ultradrobny spray zapewnia 

optymalne chłodzenie

24-miesięczna gwarancja

sprawdzona jakość

Powłoka Plasmatec™ 

gwarantuje pewny 

uchwyt i doskonałą higienę

Mały rozmiar główki   

wysokość 13,1 mm (wersja standard) 

lub 12,1 mm (wersja mini) zapewnia 

dobry dostęp i widoczność pola 

zabiegowego

Ceramiczne łożyska   

zapewniają cichą pracę  

bez wibracji

Optymalny dostęp

dzięki opatentowanemu  

kątowi nachylenia główki  

do rękojeści 100°/19
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Piaskarka PROPHYflex 4 
Bardzo lekka, idealnie wyważona i ergonomiczna.
Do zabiegów naddziąsłowych i poddziąsłowych. 

Dysza Power

Do bardziej opornych  

plam i przebarwień.

Dysza Perio 

Zestaw Perio Kit do obszaru poddziąsłowego oraz 

czyszczenia mostów,  implantów i koron.

Dysza Standard 

Mniejsza ilość rozpylanej 

mgiełki z wody i proszku 

dzięki wysoce precyzyjnemu 

strumieniowi. Wąska dysza 

zapewnia dobrą widoczność 

podczas oczyszczania 

naddziąsłowego.

Więcej oznacza lepiej 

Trzy stopnie regulacji – pierwszy z nich umożliwia 

irygację zębów w celu usunięcia pozostałości 

proszku. Poziom 2 i 3 pozwalają dostosować moc 

czyszczenia w zależności od pacjenta i wskazania.

Odpręż się i pracuj swobodnie 

Niezwykle lekka, idealnie wyważona rękojeść 

z możliwością indywidualnego doboru długości 

zapewnia komfortową obsługę i bezstresowe 

przeprowadzenie zabiegu.

Lepsza kompatybilność 

Podłączenie za pomocą złączki  

KaVo albo Sirona.

Precyzyjna, niewielka dysza do czyszczenia kieszonek 

Opcjonalny zestaw Perio przeznaczony do przeprowadzania precyzyjnych i łagodnych  

zabiegów poddziąsłowych, jak również czyszczenia mostów, implantów i koron.

Gwarancja bezpieczeństwa 

Stabilna pozycja przy napełnianiu proszku dzięki 

płaskiej podstawie zbiorniczka. Aby uniknąć 

przerywania zabiegu, pojemnik można napełnić 

wcześniej, a następnie zamknąć go gumowym 

wieczkiem z oznaczeniem wybranego wskazania.

Dostosowana do Ciebie 

Dwa uchwyty różnej długości pozwalają 

idealnie dopasować narzędzie do dłoni.
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4 900 zł / 1 043 € 1 150 zł / 245 € 

Zestaw startowy PERIO
do piaskarki PROPHYflex 3 lub 4 
do zabiegów poddziąsłowych.



Albo?
Powiedz, które z naszych instrumentów chcesz wypróbować  

w swoim gabinecie, a my dostarczymy je do Ciebie!

Zadzwoń! +48 601 484 881

• Piaskarka profilaktyczna PROPHYflex 4

• Skaler powietrzny SONICflex 2008 L

• Piaskarka abrazyjna RONDOflex

• Kątnica oscylacyjna E61 C

• Kątnica profilaktyczna S33

TESTUJ przez 7 dni za darmo!

Twoje życie.   
Twoja praca. 

Twój styl. 

Zmień na lepsze.  
TESTUJ KaVo. 



www.kavo.pl
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Kontakt

Zasady oferty

Biuro | Sala pokazowa | Serwis KaVo
al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa 
+48 22 395 54 60

Oferta obowiązuje w terminie styczeń-luty 2023 r.
Przedstawione ceny zostały przeliczone według orientacyjnego kursu EUR równego 4.70 zł. Ceny na fakturze zostaną przeliczone  
na zł według kursu celnego NBP obowiązującego w dniu sprzedaży.
Ceny podane w złotówkach i euro zawierają podatek VAT.

Magdalena Januszkiewicz
+48 601 484 881 
magdalena.januszkiewicz@kavo.com

Instrumenty Unity

Zbigniew Kantyka
+48 601 212 965
zbigniew.kantyka@kavo.com


