
Zamilujete se.
KaVo ESTETICA® E30
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KaVo ESTETICA® E30 –  
na co si jen vzpomenete.

KaVo ESTETICA® E30  
– vypadá krásně, umí hodně.
KaVo ESTETICA E30 Vám nabízí nový rozměr systému Dental Excellence: 
esenci vysoké kvality výrobků KaVo, spolehlivosti a výkonnosti za 
výhodnou pořizovací cenu. 

Jednoduché a intuitivní ovládání, bezpečný a hospodárný provoz – 
tím zajišťuje tato ošetřovací souprava každodenní pohodlí a efektiv-
ní vykonávání pracovních úkonů.

Chytré technické řešení 
– s láskou ke každému detailu.
Každý z detailů soupravy KaVo ESTETICA E30 je zaměřen na dosaho-
vání efektivity, flexibility a zajištění uživatelsky příjemného ovládání. 
Díky výbornému vzájemnému sladění jednotlivých součástí je pro-
voz nákladově efektivní a vysoce spolehlivý. Integrované servisní 
funkce zaručují nízké náklady a provozní spolehlivost. 

Možnost změny levo/pravostranného 
 provedení Vám dává velkou flexibilitu.
Levorukost je problémem všude tam, kde je svět uzpůsoben pro pra-
váky. Souprava KaVo ESTETICA E30 je však zařízení vhodné pro obě 
strany! Za méně než dvě minuty lze soupravu KaVo ESTETICA E30 
pomocí několika málo úkonů stranově obrátit, zleva doprava – 
zprava doleva. 

Ať ji použijete v soukromé ordinaci, na velké klinice nebo v univer-
zitní praxi,  souprava KaVo ESTETICA E30 bude vždy flexibilním 
partnerem.

Vždy podle Vás 
- jsou připraveny různé varianty vybavení
KaVo ESTETICA E30 má dvě řady výbavy:  Essential Line -vysoce 
hodnotná základní výbava Evolution Line - pro ještě vyšší nároky.

KaVo ESTETICA E30 má připraveny obě verze vedení hadic nástrojů: 
dolní vedení hadic nástrojů horní (bičové) vedení hadic nástrojů

Dolní vedení hadic nástrojů 
– užijte si více volného prostoru.

Kompaktní pracoviště lékaře nabízí rozsáhlou volnost pohybu pro 
Vaše individuální postupy při ošetřování a pro zdravé, přirozené 
držení těla. Díky integrovanému displeji máte všechny funkce ideál-
ně pod dohledem.

Horní (bičové) vedení hadic nástrojů 
– zkratka k Vašim zubařským nástrojům.

Vyvážené zubařské nástroje jsou k dispozici na dosah ruky. 
Velkoryse pojatá délka vytažení hadic nástrojů Vám poskytuje větší 
pružnost při polohování Vašeho stolku lékaře tak, aby se nacházel 
na místě, jež Vám nejvíce vyhovuje.

Volnost pohybu plně umožní uplatnění Vašeho stylu ošetřování   
– verze s dolním vedením hadic nástrojů.

Ideální pro praváky ... ... i pro leváky.

zm
ěna zabere max. 2 min.

KaVo ESTETICA® E30

Neustále vše na dosah 
– verze s horním (bičovým) vedením hadic nástrojů.
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Těšte se na  
příští ošetření.

Spoléháte na svou intuici 
 – Vaše pracoviště lékaře to dělá také.
Na stolku lékaře soupravy KaVo ESTETICA E30 se nachází vše tam, 
kde to potřebujete. Logika ovládání je naprosto jasná a jednoduchá. 
Pomocí tlačítek přímé volby a jednoznačného barevného schématu 
KaVo ovládáte své zubařské nástroje, křeslo a osvětlení rychle a 
snadno.

Stolek lékaře lze po technické stránce individuálně konfigurovat v 
souladu s Vašimi přáními. Pro tyto účely Vám řada Essential Line 
nabízí osvědčenou kvalitu s mikromotorem INTRA LUX KL 701 a s 
účinným odstraňovačem zubního kamene Scaler PIEZOsoft. Ještě 
vyšší úroveň komfortu nabízí řada Evolution Line s mimořádně 
malým, bezuhlíkovým mikromotorem INTRA LUX KL 703 LED s voli-
telnou endofunkcí a přístrojem LED-Scaler PiezoLED pro účinné a 
časově úsporné odstraňování zubního kamene. 

Každá z variant výbavy nabízí pět individuálně konfigurovatelných 
nástrojových držáků a odkládací tácek, jenž může být namontován 
na pravé nebo na levé straně.

•	Jednoduché ovládání funkcí díky intuitivním tlačítkům 
přímé volby na ovládacím panelu

•	Všechny informace přehledně a na první pohled  
- díky integrovanému displeji 6 x 3 cm

•	Snadný průběh ošetření a uvolněné držení těla díky krátkým 
trasám při úchopu

Ošetřujte jednoduše tak, jak jste zvyklí.
Nezávisle na tom, zda ošetřujete vsedě nebo ve stoje - pracoviště 
lékaře soupravy KaVo ESTETICA E30 Vám vždy bude pomáhat svojí 
dobrou ergonomií.

Obě verze stolků Vám díky své ergonomické koncepci a pružným 
možnostem polohování zaručí vždy jednoduchý, plynulý a účinný 
postup při ošetřování .

Vždy připraveno 
– pro jakýkoli způsob ošetření.
Velkoryse pojatá délka vytažení hadic zubařských nástrojů Vám 
poskytuje rozsáhlou volnost pohybu, integrovaný zarážkový mecha-
nismus (volitelný pro konkrétní zubařský nástroj) zajišťuje komfort 
při ošetření. Otočná ramena jsou optimálně vyvážená. Střet s rame-
nem nesoucím světlo nebo s jinými zařízeními jsou díky malé výšce 
stolku minimalizovány.

Dobrá ergonomie při každém ošetření: díky malé výšce stolku, jež činí jen 45 cm, vyváženému otočnému ramenu a maximální délce 90cm vytažení 
hadic zubařských nástrojů.

Stolek lékaře a jeho vybavení –  
Vaše výhody přehledně:

Pracoviště lékaře lze individuálně konfigurovat a 
snadno se ovládá.

Se SMARTdrive Vás nic nevytočí.
Přesný, efektivní a časově úsporný výkon práce Vám nabízí nové 
řízení motoru SMARTdrive s plnou trakční silou a s mimořádně bez-
vibračními rozběhovými vlastnostmi (i při nízkém rozsahu otáček od 
100 ot./min) Díky širšímu rozsahu otáček lze nyní všechny násadce 
a kolénka použít podstatně variabilněji, což rozšiřuje oblast použití 
na každé kolénko.

Využijte vysoké trakční síly a 
bezvibračních rozběhových 
vlastností svého motoru KaVo 
SMARTdrive s rozšířeným 
rozsahem otáček 
100 – 40 000 ot./min.

Ať už se jedná o verzi se spodním vedením hadic nebo o verzi s horním 
(bičovým) vedením, jednoduše své pracoviště lékaře vždy můžete umístit tam, 
kde je to pro Vás nejpříjemnější.

KaVo ESTETICA® E30

Charakteristika motoru SMARTdrive
Charakteristika motoru Standard
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Dopřejte své ordinaci barvy.
Pro splnění Vašich individuálních přání a uplatnění Vašeho vlastní-
ho stylu nabízí KaVo výběr z mnoha barev. Vzniká tak maximální 
rozmanitost a vynikne kontrast se zářivě světlou dentální bělostí 
těla soupravy. 

Dopřejte komfort i svým pacientům.
Vašemu pacientovi se dobře leží, cítí se příjemně a v důsledku toho 
se podstatně méně hýbe. Vaše výhoda: můžete pracovat výrazně 
efektivněji a dokážete se plně soustředit na průběh ošetření. Rovněž 
pacienti s vyšší tělesnou hmotností leží bezpečně a pohodlně.

Pohodlné a uvolněné je i Vaše držení těla při práci: nastavitelná výška 
Vašeho křesla pro pacienty v rozsahu od 350 mm do 830 mm zaruču-
je ergonomický průběh práce v jakékoli poloze během ošetření.

O mimořádné pohodlí Vašich ležících pacientů se stará ergonomické 
měkké polstrování.

Vaši pacienti ji budou také milovat.

noční 
modř

královská 
modř

Barvy polstrů

černá

rubínově 
červená

oceánská 
modř

antracitová

purpurová oranžováBerry  
(ostružinová)

NEW

mátová Reed Green 
(rákosová)

čokoládově 
hnědá

Pearl Grey 
(perlově šedá)

S nejnižší polohou 350 mm a nejvyšší 
polohou 830 mm můžete své křeslo 
pro pacienty nastavit optimálně pro 
každou situaci při ošetření.

KaVo ESTETICA® E30

Opěrku hlavy se 2 klouby lze rychle a 
jednoduše nastavit jednou rukou 
pomocí otočného knoflíku.

Měkké polstrování je ergonomické 
a pohodlné.

Zamiluje si ji i Váš personál 

Vaše ruce mají jinou práci
Veškeré funkce křesla a zubařských nástrojů ovládáte nohou – a 
Vaše ruce se mohou soustředěně a s plnou hygienou věnovat ošet-
ření v pacientových ústech.

Nožní ovladač pracuje pouze pomocí pohybů zprava doleva. Takto 
můžete soustředěně pracovat a máte při tom zdravé a přirozené 
postavení nohou

Ergonomický a uvolněný výkon práce 
díky pohybu zprava doleva.

Kompaktní blok s plivátkem lze odklopit a umožnít tak Vaší asistentce lepší přístup k pacientovi. Plivátko otočné v 
rozsahu cca 225° (volitelné vybavení) nabízí Vašim pacientům zvýšený komfort.

Vaše asistentka má vše pod kontrolou 
- vše je rychle a bezpečně po ruce.
Díky svému velkému rozsahu otáčení je pracoviště asistenta u sou-
pravy KaVo ESTETICA E30 vždy snadno dostupné a zajišťuje tak poho-
dlný a plynulý průběh práce. 

Díky možnosti otočení bloku s plivátkem o 60° má asistentka vždy 
optimální a ergonomicky zdravý přístup k pacientovi.

Pracoviště asistentky – hladký, snadný 
průběh práce díky přehledným funkcím 
a tlačítkům přímé volby.

NEW
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... jistota všude, kam se podíváte.

Čistota, vždy a všude.
Důkladné a bezpečné čištění Vaší soupravy KaVo ESTETICA E30 je 
tak snadné, jak je to jen možné. Četné odnímatelné součásti, jako je 
plivátko, otočné rameno a silikonová podložka, umožňují rychle a 
bezpečně dosáhnout optimální hygieny. Jednoduchá výměna filtru a 
snadno čistitelné povrchy zaručují účinnost hygienických opatření a 
šetří Váš čas.

Vysoké nároky na hygienu 
ve Vaší ordinaci.

Souprava KaVo ESTETICA E30 splňuje vysoké nároky německé plynáren-
ské a vodohospodářské organizace DVGW. Funkce trvalé dezinfekce 
pomocí roztoku antibakteriálního přípravku KaVo OXYGENAL 6 se stará 
o bezpečné hygienické podmínky každodenního provozu. Ještě vyšší 
úroveň zabezpečení hygienických podmínek nabízí přídavná ruční funk-
ce intenzivní dezinfekce. Kombinace obou dezinfekčních funkcí zaruču-
je trvalou redukci choroboplodných zárodků.

Pro lepší životní prostředí 
 – účinné čištění a dezinfekce 
pomocí přípravku DEKASEPTOL.
DEKASEPTOL účinně a spolehlivě pečuje o každodenní 
hygienu odsávacích systémů. DEKASEPTOL je biologicky 
odbouratelný. 

•	Každodenní perfektní hygiena bez nároků na čas díky spo-
lehlivé funkci trvalé dezinfekce - vyhovuje požadavkům 
organizace DVGW

•	 Spolehlivá hygiena je zaručena i při delších prostojích díky 
vestavěné intenzivní dezinfekci

•	Odnímatelné díly pro rychlou a snadnou údržbu a hygienu

Hygienické funkce –  
Vaše výhody přehledně:

Čisto všude, kam se podíváte ...

Dezinfekce bez kompromisů díky odnímatelným součástem,  
jako je např. silikonová podložka, nástrojový držák a plivátko, a díky snadné 
výměně filtru.

Bezpečná trvalá dezinfekce pomocí 
roztoku přípravku KaVo OXYGENAL 6. 

Bezpečná přídavná intenzivní dezin-
fekce zaručí dokonalé hygienické 
podmínky.

Blokování zpětného sání 
- chrání Vás i pacienty před kontaminací.
Aby při ošetření nemohlo dojít ke zpětnému nasátí kontaminované 
vody do KaVo ESTETICA E30 , mají všechny zubařské nástroje a 
motory KaVo k dispozici inteligentní blokování zpětného sání. Takto 
je spolehlivě chráněn celý systém zásobování vodou a tím i Vy, Váš 
tým a Vaši pacienti. 

Vaše investice je dobře ochráněna.
Souprava KaVo ESTETICA E30 zaručuje díky vysoké kvalitě svých  
součástí, své flexibilitě a efektivním servisním funkcím trvalou jistotu 
použití. Soupravu KaVo ESTETICA E30 je samozřejmě rovněž možno 
vybavit pro připojení k serveru centrální správy. Tento způsob umožňuje 
využít výhod preventivní údržby a zkrátit tak čas, o který by jste přišli v 
důsledku poruchy. 

Made in Germany 
– na to se můžete spolehnout.
Vsaďte na jistotu, nákupem soupravy KaVo ESTETICA E30 dostáváte 
kvalitu tu nejlepší kvalitu.

Vždy na úrovni 
- díky aktualizaci softwaru.
Díky nejmodernější technologii, kterou je souprava KaVo ESTETICA 
E30 vybavena, je možno inovace a budoucí rozšíření vkládat přímo do 
soupravy prostřednictvím aktualizace softwaru. 
To zaručí, že Vaše souprava bude vždy na výši a Vaše investice je tak 
ochráněna i do budoucnosti.

KaVo ESTETICA® E30
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Essential Line –  
účinnost a spolehlivost.

Evolution Line –  
komfort a inovativní technologie.

KaVo ESTETICA® E30

Když chcete víc 
Dr. Juan Guilherme Gonzales 
Zvolil jsem se pro soupravu 
KaVo ESTETICA E30 s vyba-
vením Evolution Line. Chci 
nabídnout svým pacientům 
přidanou hodnotu: zcela 
komfortní ošetření zubů. 
Sobě pak chci dopřát vysoce 
hodnotné a zcela moderní 
technické vybavení.

1. 2. 3. 4. 5. 

Začátek s nejvyšší 
kvalitou
Nycole Starenka 
Při zařizování ordinace se 
rozhodla pro soupravu KaVo 
ESTETICA E30 s vybavením 
Essential Line. To jí umožňuje 
již od počátku efektivně a 
spolehlivě pracovat a svým 
pacientům nabízet služby na 
nejvyšší profesionální úrovni. 
Klade sama na sebe i na 
vybavení, které používá, 
vysoké nároky a chce také 
učinit krok ke své vlastní 
praxi co možná nejhospodár-
něji.

Svoji ESTETICA E30 Essential Line si můžete vybavit řadou doplňků, které jsme pro Vás připravili. 
Některé z nich jsou již v základním vybavení, některé můžete dokoupit.

V základní výbavě ESTETICA E30 Evolution Line najdete řadu z těchto doplňků, další si pak můžete doobjenat.

1. 2. 3. 4. 

1. Světlo MAIA LED
•	Teplota barvy 5.000 K velmi blízká denním světlu
•	Světelné pole 170 x 85 mm
•	Intenzita osvětlení 3.000 až 35.000 LUX

2. Mikromotor INTRA LUX KL 701
•	Pohodlný výkon práce díky nízké hmotnosti  

a kompaktnímu tvaru 
•	Bezkomutátorová koncepce pro vysokou  

spolehlivost a snadnou údržbu

3. PIEZOsoft Scaler
•	Vestavěný ultrazvukový odstraňovač zubního  

kamene
•	Vysoce přesné a účinné čištění zubů pomocí  

kontrolovaných lineárních vibrací 
•	Výběr ze 3 různých hrotů

4. Polymerizační lampa Poly One
•	LED lampa se světelným výkonem 800 mW/cm2

•	Nastavitelná délka polymeračního procesu

5. Třífunkční stříkačka
•	Odnímatelná a sterilizovatelná kanyla

1. Světlo KaVoLUX 540 LED
•	Přirozeně bílé světlo díky jedinečnému optickému 

systému s  pěti nestejnobarevnými LED
•	Intenzita osvětlení 8.000 až 40.000 LUX 

Rovnoměrné, přesně ohraničené světelné pole bez 
stínů. Volitelná teplota barev 4.000 až 6.000 K

•	Inovativním COMPOsave režim zabraňuje před-
časnému vytvrzování světlem polymerujících 
výplňových materiálů

2. Mikromotor INTRA LUX KL 703 LED
•	Pohodlná a neunavující práce díky o 30 %* nižší 

hmotnosti 
•	Optimální manipulace díky dokonale vyváženému 

těžišti (tělo motoru je o 25 % *menší)
•	Bezkomutátorová koncepce pro snadnou údržbu a 

vysokou spolehlivost doplněná LED osvětlením s 
dlouhou životností

•	Volitelně - integrovaný endorežim
* srovnání s modelem INTRA LUX KL 701

3. PiezoLED Scaler
•	Vestavěný ultrazvukový odstraňovač zubního kamene 

s LED osvětlením
•	Vysoce přesné, účinné čištění zubů pomocí  

kontrolovaných lineárních vibrací 
•	Funkce inteligentní zpětné vazby pro kontrolu výkonu
•	Rozsáhlý sortiment hrotů
•	4 různé výkonnostní křivky speciální program pro 

endoošetření

4. Polymerizační lampa Satelec
•	LED lampa se světelným výkonem 1.300 mW/cm2

•	3 různé polymerační programy: standardní, pulzní 
režim a soft start

5. Třífunkční stříkačka
•	Odnímatelná a sterilizovatelná kanyla i objímka
•	Ergonomický tvar pro optimální manipulaci
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Pracoviště asistenta
S ovládacím prvkem Comfort
Venturiho Odsávání aerosolu 
Malá Venturiho savka 
Odsávání aerosolu 
Savka na odsávání slin
Třífunkční stříkačka One
Třífunkční stříkačka
Polymerizační lampa One
Polymerizační lampa Satelec
Držák tácu pro uchycení podnosu
Otočné pracoviště asistenta

Těleso přístroje
Porcelánové plivátko 
VACUstop
Láhev na intenzivní dezinfekci, ruční
Otočné plivátko
Boiler na teplou vodu 
Kryt láhve

Systém napájení
Vodní blok, compact

Systém odpadu
Venturiho systém suchého odsávání
Mokré odsávání s přímým odtokem
Externí mokré odsávání

Ostatní
Otáčivost doprava/doleva 
Centrální aktualizace softwaru
Dentální světlo MAIA LED
Dentální světlo KaVoLUX 540 LED
Nástavbová tyč pro osvětlení
Servisní box pro pacienty
DEKASEPTOL Gel
Hygienický balíček

Křeslo pro pacienty
Měkké polstrování
Trendelenburg

Opěradlo
Progress

Opěrka hlavy
2-kloubová s otočným knoflíkem

Opěrka ruky
Vlevo
Vpravo

Pracoviště lékaře
1. Turbínková hadice 
1. Mikromotor INTRA LUX KL 701
1. Mikromotor INTRA LUX KL 703 LED
Třífunkční stříkačka One
Třífunkční stříkačka
2. Turbínková hadice 
2. Mikromotor INTRA LUX KL 701
2. Mikromotor INTRA LUX KL 703 LED
SMARTdrive
Integrované řízení krouticího momentu 
(Endo)
PIEZOsoft Scaler
PiezoLED Scaler 
Malý prohlížeč rentgenových snímků 
Uchycení podnosu US-Tray
Uchycení podnosu 1 Norm-Tray
Uchycení podnosu 2 Norm-Trays

1 Ve spojení s mokrým odsáváním s přímým odtokem a externím mokrým sáním
2 Ve spojení s mokrým odsáváním na principu Venturi a s externím mokrým odsáváním
3 Ve spojení s vodní láhví
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Volitelné vybavení pro soupravu 
KaVo ESTETICA® E30.

KaVo ESTETICA® E30
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http://www.facebook.com/KaVoGlobal
http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH

