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*dotyczy najtańszej sztuki z zestawu

Końcówki i sprzęt specjalistyczny
- precyzja i komfort Twojej pracy.

Promocje
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TERAZ
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• czterodrożny spray

•  szerokokątny światłowód

•  ceramiczne łożyska

Turbina  
SMARTtorque 
S619 L

866 zł

1 505 zł

E20 L 
• przełożenie 1:1

• wewnętrzny dwukanałowy spray 

•  szerokokątny światłowód

2 450 zł

•  kątnica na wiertła turbinowe

•  przełożenie 1:5

•  trójdrożny spray

•  ceramiczne łożyska

•  szerokokątny światłowód

•  wymienny mikrofiltr wody

• czterodrożny spray

•  ceramiczne łożyska

•  podłączenie bezpośrednio  

na rękaw „Midwest”

Turbina  
SMARTtorque 
S609 C

•  czterodrożny spray

•  szerokokątny światłowód 

•  ceramiczne łożyska

•  wymienny mikrofiltr wody

•  system „anti-suck-back”

Turbina 
EXPERTtorque 
E680 L

Kątnica  
EXPERTmatic

Kątnica 
przyspieszająca  
EXPERTmatic E25 L

2 956 zł

409 zł

Złączki 

MULTIflex 460 E
•  szybkozłączka bez światła

•  zawór antyretrakcyjny

493 zł

MULTIflex 460 LE
• szybkozłączka ze światłem

• zawór antyretrakcyjny

720 zł

MULTIflex 460 LED
• szybkozłączka ze światłem LED

•  zawór antyretrakcyjny

3 429 zł

E20 C
• przełożenie 1:1 

• wewnętrzny dwukanałowy spray 

1 968 zł
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4 028 zł

Mikrosilnik chirurgiczny 
KaVo EXPERTsurg 
•  duża wydajność i moc (moment obrotowy do 80 Ncm)

•  pełna nawigacja z poziomu sterownika nożnego

•  intuicyjne, łatwe w obsłudze menu

•  możliwość indywidualnego programowania etapów zabiegu

Nowa kątnica SURGmatic S201 L/XL PRO ze światłem w zestawie!

13 950 zł

m
ax

. m
oment obrotowy 80 N

cmNowa kątnica 
chirurgiczna

Umów prezentację w swoim gabinecie 
  +48 601 484 881

Technologia Direct Stop - wiertło zatrzymuje się 
w ciągu 1 sekundy, co zwiększa bezpieczeństwo
zabiegu.

DST

Zawór zwrotny - zapobiega przenikaniu
nieczystości do wnętrza główki.

Maksymalna moc - do 23 W zapewnia
wydajną pracę.

Optymalna widoczność - dzięki małej główce
i jej unikalnemu kształtowi świtało idealnie
oświetla pole pracy nawet przy
rozpylającym się spray’u.

Niski poziom hałasu - zaledwie 57 dB(A) 
zapewnia większy komfort dla lekarza  
i pacjenta podczas zabiegu.

Turbina MASTERtorque 
M9000 L/LS/COLOR 
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11 700 zł

• Niezawodna diagnostyka próchnicy
• Jakość obrazowania rentgenowskiego 

bez promieniowania

KaVo DIAGNOcam

Wczesne wykrywanie próchnicy

Wypróbuj
w swoim  

gabinecie!
 +48 601 484 881



Piaskarka PROPHYflex 4
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• niewielkie pylenie 

• 3 poziomy regulacji mocy

• 2 uchwyty do mniejszych i większych dłoni 

• niezwykle lekka, idealnie wyważona rękojeść 

4 075 zł

dysza POWER GRATIS

NOWOŚĆ

PROPHYflex 4 dysza Power
Do bardziej opornych plam i przebarwień.

Zestaw startowy PERIO
do piaskarki PROPHYflex 3 lub 4 do zabiegów 

poddziąsłowych.

846 zł

6 300 zł

QUATTROcare PLUS
Automatyczny system czyszczenia i pielęgnacji 
instrumentów. 

• proces czyszczenia i pielęgnacji  
4 instrumentów w czasie 1 minuty

• automatyczne, zaprogramowane  
procesy pielęgnacyjne

• optymalne smarowanie dzięki  
automatycznemu dozownikowi oleju

• łatwa obsługa zapobiega błędom w pielęgnacji

• przedmuchiwanie wnętrza końcowki sprężonym 
powietrzem w ramach funkcji oczyszczającej

• brak wycieku nadmiaru oleju  
po zakończonej pielęgnacji 
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Sterylizacja
Sterylizacja w 135°C w autoklawie 
poprzedzona konserwacją produktami  
KaVo nie ma negatywnego wpływu na 
jakość i trwałość instrumentów.

Dezynfekcja systemów ssących
W pełni zautomatyzowane czyszczenie 
systemu ssącego i odpływowego oraz 
dezynfekcja z automatycznym dozowaniem 
żelu DEKASEPTOL.

5

Kontrola ssania w turbinach 
MASTERtorque
 Natychmiastowe przerywanie ssania 
dzięki Direct Stop Technology. Optymalne 
zachowanie higieny.

Ochrona przed zakażeniem 
krzyżowym
Wewnętrzna dezynfekcja prostnic, kątnic  
i turbin z pomocą sprayu CLEANspray™️  
i DRYspray™️.

3

4

Gładkie powierzchnie 
instrumentów
Wszystkie powierzchnie wykonano  
bezszczelinowo – dzięki temu są łatwe  
w czyszczeniu.

2

Instrumenty KaVo odporne na 
wielokrotną sterylizację
Wysokiej jakości materiały i niezwykle 
precyzyjna obróbka są gwarancją 
wielokrotnego sterylizowania bez ryzyka. 

1

Złącza MULTIflex
Wbudowany zawór antyretrakcyjny 
zapobiega efektowi zasysania zwrotnego 
podczas pracy.

6

W pełni zautomatyzowane 
czyszczenie wewnętrzne
Automatyczny system konserwacji 
instrumentów QUATTROcare PLUS 
zapewnia szybkie czyszczenie i nie 
pozostawia śladów oleju.

7

8

Higiena z KaVo.



Nasze instrumenty w Twoim gabinecie!
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TESTUJ
przez 

TYDZIEŃ
za darmo!

Zadzwoń!   +48 601 484 881
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Kontakt

Magdalena Januszkiewicz
+48 601 48 48 81 

magdalena.januszkiewicz@kavokerr.com

Instrumenty

Zasady promocji

KaVo Polska Sp. z o.o. | Sala pokazowa | Biuro | Serwis
al. Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa 

+48 22 395 54 60

KaVoKerr Professional Education 

Promocja obowiązuje w terminie listopad-grudzień 2020 r.
Przedstawione ceny zostały przeliczone według orientacyjnego kursu EUR równego 4.50 zł. Ceny na fakturze zostaną 
przeliczone na zł według kursu celnego NBP obowiązującego w dniu sprzedaży.
Wszystkie podane ceny są w złotówkach i zawierają podatek VAT. 

Szczegóły na www.kavo.pl, w zakładce Edukacja

Nasze szkolenia

Ergonomia pracy zespołu stomatologicznego przy zabiegach w powiększeniu mikroskopowym.

Stomatologia mikroskopowa na co dzień.

Endodoncja w powiększeniu - powiększenie w przybliżeniu.

Rozwiązywanie problemów w trakcie i po leczeniu endodontycznym.


