KaVo turbiner, hånd- og vinkelstykker

KaVo turbiner, hånd- og vinkelstykker

Trendsettende effektivt.
Den nye Expert-serien.
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Ekte eksperter kjenner sine sterke sider.
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KaVo turbiner, hånd- og vinkelstykker
Germany
in

ith
ty w fe!
i
l
a
u
q
li
KaVo g service
a lon
Ma

a
de by K

2. Maksimal arbeidseffektivitet
3. Velprøvd utstyrseffektivitet

Din KaVo kvalitetsfordel.

Din KaVo-innovasjonsfordel.

100 års erfaring og over fem millioner solgte KaVo-instrumenter viser verden dental perfeksjon. Fire fordeler blant
mange:

Med innovasjon fra lidenskap, over 2.200 patenter og et innarbeidet bruksmønster i inn- og utland bidrar vi til din daglige
suksess. Noen spesielt vellykkede eksempler:

>> Ved ferdiggjøring legger vi størst vekt på presisjon og holder de høyeste interne kvalitetsstandardene, som f.eks. vår
støvfrie montering i Biberach.

>> KaVo COMFORTdrive, det første vinkelstykket med integrert
elektromotor kombinerer styrke og enkelthet.

>> Opptil 70 % av instrumentene fra andre produsenter
trenger en større reparasjon i løpet av de første fire årene,
hos KaVo kun 30 %.Det gjør at KaVo er den ypperste på
markedet (kilde: Undersøkelse GfO ZaBus, mars 2009).
>> Gjenkjøpshyppigheten på 98 % forteller om en ytterst
høy tilfredshet blant tannleger når det gjelder kvaliteten
på våre produkter.
>> Regelmessige sertifiseringer garanterer jevnt høy kvalitet.
KaVo er sertifisert iht. EN ISO 9001 og EN ISO 13485.

>> Det utskiftbare KaVo Spray-microfilteret optimerer
skyllekjølingen og reduserer servicekostnadene.
>> Den automatiske trykkreguleringsventilenpå turbinene
sørger for fast drag og lang levetid.

Dra fordelene av perfekt avstemte løsninger med lønnsomhet
og investeringssikkerhet.

Kavo gir deg forutsetninger for den høyeste
behandlingssikkerheten, spesielt med tanke på tannlegens,
assistentens og pasientens sikkerhet for infeksjoner ved hver
behandling Hos KaVo vises dette i praktiske eksempler:

>> Ved hver nyutvikling legger vi spesielt stor vekt på egnede
systemløsninger, slik at det senere blir rimelig for deg å
utvide.
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>> SONICflex Quick-Coupling sørger for raskere og enklere
skifte av spiss ved fjerning av tannstein.

Din KaVo sikkerhetsfordel.

>> Varige, pålitelige reservedeler høyner
investeringssikkerheten betraktelig.

Den nye KaVo.

>> Den patenterte hode- og knevinkelen fra 100° til 19° på
KaVo-instrumentene gir optimal tilgang til prepareringsområdet.

Din fordel innen KaVo-systemløsninger.

>> G
 lem dyre nyanskaffelser, bytt f.eks. ut høytrykkslampen til
dine instrumenter enkelt selv med den nye KaVo MULTI LED.

1. Størst pris/levetid-effektivitet
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Varig, pålitelig kvalitet
produsert av KaVo.
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>> Holdekraften til innspenningstangen ligger med opptil
30 N på hver produktlinje langt over normen og
garanterer med det en svært god holdbarhet for din turbin.
>> Innovative hygieneløsninger som den innebygde tilbakesugstoppen i GENTLEsilence-serien og overflatene som er
enkle å rengjøre og sterilisere, bidrar alle til å beskytte mot
krysskontaminering.
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KaVo turbiner, hånd- og vinkelstykker

18 måneders garanti

Den nye KaVo.

2. Maksimal arbeidseffektivitet

Med KaVo får du mer enn effektivitet - til den beste prisen.
Når får du mest igjen for dine investeringer? Når du kjøper utstyr som har lang levetid.
Den nye KaVo Expert-serien tilbyr akkurat denne pris-levetidseffektiviteten.

>> Høy gjennomsugskraft opptil 18 Watt (turbiner), for rask
og effektiv preparering

Slik bidrar alle våre produkter til å støtte deg i ditt daglige arbeid. Arbeidsflyten er sømløs, og vedlikeholds- og rengjøringskostnader er på et minimum. Med en slik effektivitet i arbeidet, byr enhver ny dag på nye gleder. Expert-serien
dekker hele ditt arbeidsområde og eliminerer overflødig arbeid. Du kan stole på det utstyret som brukes ved millioner av
behandlinger over hele verden.Ekte eksperter kjenner sine sterke sider

>> Rask rengjøring og godt grep takket være KaVo EXPERTgripoverflaten og den nye formen uten kanter
>> Alltid klar til bruk takket være det utskiftbare Spray-mikrofilteret
(turbiner og hurtiggående instrumenter)
>> Små hodemål for enkel, effektiv tilgang til prepareringsområdet

>> Enkelt bytte av instrumenter – du blir raskt klar til å fortsette arbeidet
med fleksibel hvilebøyle og MULTIflex-System

Størst pris/levetid-effektivitet
>> Lengst levetid – produseres etter de høyeste kvalitetsstandardene, de
strengeste toleransekravene; støvfri montering og innlegging i en praktisk,
slitasjefri hardmetallhylse.
>> Best pålitelighet og verdi over tid med 18 måneders garanti og høyverdige
materialer med liten slitasje, som f.eks. keramikk-kulelager (turbiner og hurtiggående instrumenter), svært lav tilbakesugeffekt og hode av edelstål
>> K
 ostnadsbesparende over lang tidpå grunn av KaVos kompatible systemløsninger, f.eks. bytte til KaVo MULTI LED, langvarig leveranse av reservedeler

Velprøvd utstyrseffektivitet
>> KaVo sikkerhetsstandarder ved 3- og 4-delt spray og opptil
30 N holdekraft for innspenningstang
>> Blendingsfri beslysning av prepareringsområdet
fra 25.000 Lux KaVo glasstavlysleder
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KaVo turbiner

KaVo instrumenter med høy hastighet

KaVo EXPERTtorque – bedre arbeidseffektivitet både på kort og lang sikt.

KaVo EXPERTmatic – effektivitet
til punkt og prikke.

EXPERTtorque E680 L
>> Sikkerhet og bedre hygiene med ny, forbedret reduksjon av undertrykket under utgang fra turbinen, internt ledet sprutluft og -vann og det
nye, utskiftbare vannfilteret
>> Effektivt arbeidsforløp og optimal tilgjengelighet med det nye,
lille standardhodet og hode- og knevinkel fra 100° til 19°
>> Effektiv bruk med MULTIflex-kobling og keramikk-kulelager
Mat.-Nr. 1.006.8700 (E680 L) med lys
Mat.-Nr. 1.006.9000 (E680 C) uten lys
Mat.-Nr. 1.006.4600 (E680 LS) med lys, passer til Sirona-kobling
Mat.-Nr. 1.006.4700 (E680 LN) med, passer til NSK-kobling

EXPERTmatic E25 L
>> Hurtiggående, overføring 1:5
>> Avbruddsfritt, nøyaktig arbeid med enda mindre hode, hvilebøyle
og keramikk-kulelager

EXPERTtorque Mini E677

>> Høyeste driftssikkerhet med internt ledet sprutvann og
luft, 3-delt spray og utskiftbart vannfilter

>> Enklere å arbeide i vanskelige behandlingssituasjoner med nytt, enda
mindre miniatyrhodehus og hode- og knevinkel fra 100° til 19°

>> Ideell beslysning med glasstavlysleder med 25.000 Lux

>> Både effektivt og infeksjonsbeskyttende med den nye 3-delte sprayen,
forbedret reduksjon av undertrykk ved utgangen på turbinen
og nytt, utskiftbart sprutvannfilter

Mat.-Nr. 1.007.5550 (E25 L) med lys
Mat.-Nr. 1.007.5551 (E25 C) uten lys

>> Du ser bedre og arbeider mer effektivt takket være det integrerte lyset og
det lille miniatyrhodet
Mat.-Nr. 1.007.3600 (E677 L) med lys
Mat.-Nr. 1.006.0100 (E677 LN) med lys, passer for NSK-kobling

MULTIflex LUX kobling 465 LED )
>> Mer effektiv bruk takket være tilpasset kobling for mange instrumenter
>> Økonomisk og mer kostnadsbesparende – intet nytt LED-utstyr nødvendig, du bytter bare ut høytrykkslampen med KaVo MULTI LED
For alle KaVo-turbiner med MULTIflex-kobling, SONICflex Airscaler, PROPHYflex,
CORONAflex, alle INTRAflex LUX motorinstrumenter, Luftmotor 181 M, RONDOflex
Mat.-Nr. 1.007.3197

NSK® = Registrert varemerke for firma Nakanishi, Japan
Sirona® = Registrerte varemerker for firma Sirona, Bensheim
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KaVo saktedreiende instrumenter

KaVo MULTI LED
alt:
kan nå brukes over leve
Betraktelig lengre
amper
tid enn høytrykksl

KaVo EXPERTmatic hånd- og vinkelstykker –
for enda høyere effektivitet og enda
bedre driftssikkerhet.

EXPERTmatic E10 C
>> Håndstykke, overføring 1:1
>> Effektiv utrustning med enkeltspray og
internt ledet sprutvann og sprutluft
>> Velegnet både for håndstykke- og vinkelstykkebor

> Forsterket innspenningssystem for alle instrumenter med vinkelstykkeboreskaft

Mat.-Nr. 1.007.5560 (E10 C)

> Optimert borekjøling ved adskilt vann- og luftsprut
Trykknappinnspenning

EXPERTmatic E20 L

EXPERTmatic E31 C

>> Overføring 1:1

>> Poleringsvinkelstykke, reduksjon 5,4:1

>> Effektiv utrustning med enkeltspray og
internt ledet sprutvann og sprutluft

>> Beskyttelse mot inntrenging av poleringspasta
med flerlags isolering

>> Effektiv tilgang ved hjelp av mindre hode

>> Med gjenger og knapp

>> Du ser bedre med glasstavlysleder på
25.000 Lux

>> For Screw-In og Snap-On krystall
Mat.-Nr. 1.008.4998 (E31 C)

>> Enkel i bruk med hvilebøyle
Mat.-Nr. 1.007.5540 (E20 L) med lys
Mat.-Nr. 1.007.5541 (E20 C) uten lys

EXPERTmatic E61 C

EXPERTmatic E15 L
>> Reduksjon 5,4:1

>> EVA-Prophy vinkelstykke

>> Alle effektivitetsfordelene fra enkeltspray via
lite hode til hvilebøylen på EXPERTmatic E 20 L

>> Til EVA System
>> Ideellt for polering i interdentale områder,
approksimal smeltereduksjon etc.

Mat.-Nr. 1.007.5530 (E15 L) med lys
Mat.-Nr. 1.007.5531 (E15 C) uten lys

>> Slaghøyde 0,8 mm med dempet slag
>> Nøyaktig feste av filer, mulig
med 36 låseinnstillinger
Mat.-Nr. 1.008.4999 (E61 C)
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KaVo pleie

KaVo andre instrumenter

KaVo QUATTROcare Plus –
god pleie lønner seg.

Andre instrumenter i KaVo Expert-serien.
Profylaks og minimalinvasiv
0.574.0500

DIAGNOdent classic

KaVo QUATTROcare Plus

1.000.4243

SONICflex 2003 L

>> Den prisgunstige pleien for dine instrumenter

1.000.4246

SONICflex 2003

Spesialprodukter og endo
1.002.6141

ENDOstraight E 120

1.002.7561

ENDOstraight E 40

0.524.5600

INTRA kirurgi håndstykke 3610 N1

0.524.5610

INTRA kirurgi håndstykke 3610 N2

0.524.5620

INTRA kirurgi håndstykke 3610 N3

1.000.8072

Kirurgisk motor INTRA S 550

1.001.3440

INTRAsurg 300

>> Optimal pleiekvalitet med QUATTROcare Plus pleiespray
>> Og bekvem bruk og raskere programforløp

Kirurgi

>> Lave anskaffelses- og driftskostnader
Mat-Nr. 1.008.3805

KaVo SPRAYrotor
>> Halvautomatisk pleieprogram - etter rotasjonsprinsippet
>> Mat-Nr. 0.411.7710

KaVo Spray

KaVo CLEANspray / DRYspray startsett

>> Manuelle instrumenter- / turbinpleie

>> Intensivrengjøring for fjerning av restprotein
>> Mat-Nr. 1.007.0573

>> Effektiv og konserverende

1.001.2278

INTRA underdel C 09

1.001.4503

INTRA hode C 3

0.540.8340

0.534.5650

0.534.5660

INTRA reduksjonshode 67 RIC

INTRA kirurgi underdel 3620 N

INTRA kirurgi underdel 3624 N

Mat-Nr. 0.411.9640

0.534.5670

INTRA kirurgi underdel 3630 N

Du vet hva du vil ha.
Vi har det du trenger.
Instrumentseriene fra KaVo - et passende instrument for enhver tanntype.
KaVo

KaVo

Produkter for kjennere - ingen kompromisser

Høyeste behandlingskvalitet

Ekte eksperter kjenner sine sterke sider.

Størst pris/levetid-effektivitet
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Maksimal behandlingskomfort

Maksimal arbeidseffektivitet

Høyest pasienttilfredshet

Velprøvd utstyrseffektivitet

KaVo turbiner, hånd- og vinkelstykker

KaVo turbiner, hånd- og vinkelstykker

Trendsettende effektivt.
Den nye Expert-serien.
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