
Dragoste  
la prima vedere.
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KaVo ESTETICA® E30 –  
tot ce vă doriţi, la dispoziţia dvs.

KaVo ESTETICA® E30 – arată bine şi vă 
face să vă simţiţi bine.
KaVo ESTETICA E30 vă oferă o dimensiune exactă a excelenţei KaVo: 
esenţa în ceea ce priveşte înalta calitate, fiabilitatea şi eficienţa 
KaVo, toate la un preţ foarte competitiv. 

Uşor de utilizat şi intuitiv, sigur şi economic în funcţionare - acest 
unit de tratament vă asigură profesionalismul şi confortul în practi-
ca zilnică.

Tehnologie inteligentă şi dragoste faţă de 
detalii.
Fiecare detaliu KaVo ESTETICA E30 este orientat către eficienţă, flexi-
bilitate şi uşurinţă de utilizare. Interrelaţia perfectă între compo-
nente asigură operare cost-eficientă şi înaltă fiabilitate. Funcţiile 
de service integrate asigură un nivel redus al costurilor şi siguranţa 
în operare. 

Posibilităţi atractive, pentru flexibilitatea 
dvs.
A fi stângaci este o problemă numai acolo unde lumea a fost creată 
pentru dreptaci. De aceea KaVo ESTETICA E30 este un unit de trata-
ment conceput pentru a putea fi deservit de pe ambele părţi. În 
mai puţin de două minute, KaVo ESTETICA E30 este convertibil de la 
stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga. 

KaVo ESTETICA E30 este partenerul dvs. flexibil, fie că este vorba 
despre utilizare în cabinet, în clinică sau mediul universitar.

Atractiv şi versatil - pentru a fi pe gustul 
dumneavoastră.
În acest scop, KaVo ESTETICA E30 vă oferă două linii de dotare:  
linia Essential, cu o configuraţie de bază de înaltă calitate şi linia 
Evolution, pentru cerinţe mai specializate şi sofisticate.

Alegeţi între două variante constructive: varianta de masă 
(TM-table) sau varianta pivotantă (S-table) - oricare dintre varian-
tele KaVo ESTETICA E30 se adaptează optim stilului dumneavoastră 
de tratament.

Versiunea de masă (TM-table) - bucuraţi-vă de mai mult spaţiu 
liber.

Elementul medicului compact vă oferă o libertate deosebită de miş-
care în procedurile individuale de tratament şi în acelaşi timp asi-
gură o poziţie naturală, sănătoasă a corpului. Afişajul integrat vă 
permite să menţineţi imaginea de ansamblu a tuturor funcţiilor.

Versiunea pivotantă (S-table) - bucuraţi-vă de acces uşor la pie-
sele de mână.

Piesele de mână vor ajunge imediat şi în siguranţă în mâna opera-
torului. Lungimea de extindere a furtunurilor pentru instrumente vă 
oferă o flexibilitate crescută, pentru a vă aşeza elementul pentru 
medic în acea poziţie, care este cea mai confortabilă pentru dvs.

O libertate mare de mişcare pentru stilul dumneavoastră individual 
de tratament - versiunea de masă (TM-table) a KaVo ESTETICA E30.

Ideal pentru dreptaci ... ... şi pentru stângaci.

De
 la 

dreapta la stânga în max. 2 min.

KaVo ESTETICA® E30

Totul, în permanenţă, la îndemâna dvs. - versiunea pivotantă 
(S-table) a KaVo ESTETICA E30.
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Bucuraţi-vă cu gândul la  
următorul tratament.

Urmaţi-vă intuiţia – elementul medicului 
de la unitul dvs. o face de asemenea.
La elementul medicului al KaVo ESTETICA E30 găsiţi totul, exact 
acolo unde vă aşteptaţi să fie. Conceptul de operare este clar şi 
simplu. Utilizaţi taste directe şi schema de culori KaVo, pentru a 
controla piesele de mână, fotoliul pacientului şi iluminarea.

Elementul pentru medic poate fi configurat individual în conformi-
tate cu cerinţele dvs. tehnice. În acest scop, linia  Essential vă oferă 
calitatea dovedită a micromotorului INTRA LUX KL 701 şi modalita-
tea eficientă de îndepărtare a tartrului, cu ajutorul scaler-ului con-
fortabil PIEZOsoft. Vă bucuraţi de şi mai mult confort la linia 
Evolution, cu micromotorul de foarte mici dimensiuni, fără perii, 
INTRA LUX KL 703 LED cu funcţie endo opţională şi scalerul 
PiezoLED, pentru îndepărtarea eficientă şi rapidă a tartrului. 

Fiecare dintre variantele de dotare vă oferă cinci module pentru 
instrumente, ce pot fi configurate, un spaţiu de depozitare tip tavă, 
care poate fi montat pe partea stângă sau dreaptă.

•	Uşurinţa în controlul funcţiilor, datorită tastelor directe  
şi foliei de operare intuitivă

•	Toate informaţiile dintr-o privire, cu ajutorul  
afişajului integrat

•	Proceduri de tratament rapide şi o poziţie relaxată, datorită 
distanţelor scurte de manipulare.

Efectuaţi tratamentul exact aşa cum vă 
este convenabil.
Fie că efectuaţi tratamentul şezând sau în picioare: elementul 
medicului al KaVo ESTETICA E30 vă ajută prin caracteristicile sale 
de ergonomie.

În cazul versiunii de masă, ca şi la versiunea pivotantă, sunt dispo-
nibile variante flexibile de poziţionare, care să vă susţină în etapele 
tratamentului, într-un mod cursiv şi eficient, mulţumită conceptu-
lui ergonomic al unitului.

Experimentaţi flexibilitatea la fiecare  
tratament.
Lugimea de extragere generoasă a furtunurilor pentru instrumente, 
vă oferă o mare libertate de mişcare, iar mecanismul de fixare inte-
grat (opţional pentru fiecare instrument), vă oferă un confort deo-
sebit în operare. Braţele de pivotare sunt optim echilibrate. 
Coliziunile cu lumina pentru tratament sau alte dispozitive, ţin deja 
de trecut, datorită înălţimii reduse a mesei.

O excelentă ergonomie în tratament: cu o înălţime redusă a mesei, de 45 cm, un etrier de pivotare echilibrat şi o lungime maximă de extindere a 
furtunurilor pentru instrumente de 90 cm.

Elementul medicului – avantajele 
dvs. dintr-o singură privire:

Elementul medicului poate fi configurat individual 
şi este uşor de operat.

Deţineţi controlul - cu ajutorul SMARTdrive.
Lucrul eficient, precis şi rapid este oferit de sistemul de comandă 
SMARTdrive, aflat în dotarea de serie a KaVo ESTETICA E30; este 
posibil sa folosiţi cuplul maxim de rotaţie şi funcţionarea fără 
vibraţii chiar de la turaţii mici, de 100 rot/min. Domeniul de turaţie 
mai larg permite utilizarea  într-o manieră mult mai versatilă, care 
extinde gama de aplicaţii a fiecărei piese de mână.

Utilizaţi valoarea înaltă a cuplu-
lui de rotaţie şi comportamentul 
de funcţionare lipsit de vibraţii, 
al dispozitivului dvs. KaVo 
SMARTDRIVE, cu un domeniu de 
turaţie extins, de 100 - 40.000 
rot/min.

Fie că este vorba despre varianta de masă (TM-table) sau pivotantă (S-table), 
plasaţi elementul medicului acolo unde este cel mai convenabil pentru dvs.

KaVo ESTETICA® E30

Caracteristica motorului SMARTdrive
Caracteristica motorului standard

Turaţie [1.000/min]
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Exprimaţi-vă personalitatea şi aduceţi  
culoare în cabinetul dvs.
Pentru dorinţele şi stilul dvs. personal, KaVo vă oferă o multitudine 
de culori, care sunt optim evidenţiate de nuanţa strălucitoare „den-
tal white” a corpului aparatului. 

Pacienţii dvs. au găsit adresa potrivită.
Pacientul dvs. are o poziţie comodă, se simte bine, motiv pentru 
care se mişcă mult mai puţin. Avantajul dvs.: Puteţi lucra într-un 
mod mult mai eficient şi puteţi să vă concentraţi în totalitate asu-
pra tratamentului. Şi pacienţii dvs. cu o greutate corporală mai 
mare stau comod şi sigur pe fotoliul de pacient.

Şi poziţia dvs. de lucru este confortabilă şi relaxată: Înălţimea sca-
unului ce poate fi reglată flexibil de la 350 mm până la 830 mm vă 
asigură o poziţie ergonomică pe parcursul efectuării tratamentului.

Confortul pacienţilor este asigurat şi de tapiţeria moale, ergonomică.

Pacienţii dvs. o să vă iubească. Şi mai 
mult...

albastru nocturnalbastru regal

Culorile tapiţeriei

negru

roşu rubiniu

albastru ocean antracit

purpuriu portocaliufructe de pădure

NOU

NOU

mentă verde trestiemaro ciocolată

gri perlat

Cu ajutorul celei mai joase poziţii 
posibile de 350 mm şi a unei poziţii 
maxime de 830 mm, fotoliul pacientu-
lui poate fi reglat în mod optim pentru 
orice fel de situaţie de tratament.

KaVo ESTETICA® E30

Tetiera dublu articulată poate fi 
reglată rapid, cu o mişcare simplă a 
butonului rotativ.

Tapiţeria moale este ergonomică şi 
confortabilă pentru pacienţii dvs.

ESTETICA E30 - o bucurie pentru dvs. şi 
asistenta dvs.

Mâinile dvs. au altceva de făcut.
Punctele pozitive ale pedalei de comandă multifuncţionale KaVo: 
igienă sigură şi lucru concentrat. Uşor şi cu o ergonomie de invidi-
at; aşa operaţi pedala de comandă, cu ajutorul unei mişcări dreap-
ta-stânga. Puteţi munci concentrat şi să aveţi în acelaşi timp o 
poziţie sănătoasă şi naturală a piciorului. 

Toate funcţiile scaunului şi ale instrumentelor pot fi comandate cu  
piciorul - iar mâinile dvs. lucrează concentrat şi igienic în cavitatea 
bucală a pacientului.

Puteţi lucra ergonomic şi relaxat, dato-
rită mişcărilor de stânga-dreapta.

Corpul compact, pivotabil al aparatului permite asistentei un acces mai bun la pacient. Pacientul dvs. poate benefi-
cia de mai mult confort cu scuipătoarea pivotantă cu aprox. 225° (opţional).

Asistenta dvs. are totul sub control şi are 
toate instrumentele la îndemână - sigur 
şi rapid.
Datorită domeniului mare de pivotare, elementul asistentei este la 
KaVo ESTETICA E30 întotdeauna uşor accesibil şi oferă proceduri de 
lucru confortabile şi cursive. 

Corpul compact al aparatului poate pivota cu 60° şi îi permite 
întotdeauna asistentei dvs. acces la pacient într-un mod optim şi 
sănătos ergonomic.

Elementul asistentei - proceduri de lucru 
cursive, simple, cu funcţii uşor vizibile şi 
taste de selecţie directă.
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... total protejat.

Curăţenie în orice moment.
Curăţenia de profunzime este uşor de executat la aparatul KaVo 
ESTETICA E30. Numeroasele componente detaşabile, cum sunt scui-
pătoarea, braţele pivotante şi elementul de silicon care susţine pie-
sele de mână, permit o igienizare rapidă şi îmbunătăţită. 
Schimbarea cu uşurinţă a filtrului şi suprafeţele uşor de curăţat 
asigură o eficienţă crescută a igienizării şi o semnificativă econo-
mie de timp.

Cerinţe înalte referitoare la igiena 
din cabinet.
KaVo ESTETICA E30 îndeplineşte exigenţele înalte ale 

DVGW. Funcţia de îndepărtare continuă a bacteriilor cu sticlă de apă şi 
KaVo OXYGENAL 6 asigură securitatea igienei în utilizarea zilnică. 
Pentru o igienă şi mai bună, folosiţi soluţia adiţională manuală inte-
grată de reducere intensă a germenilor. Utilizate în combinaţie, cele 
două funcţii asigură o reducere sigură şi permanentă a bacteriilor.

Cu grijă pentru mediu - curăţare şi dezin-
fectare eficientă cu DEKASEPTOL.

Dezinfectantul biodegradabil DEKASEPTOL asigură igiena 
sigură şi eficientă zilnică a sistemelor de aspiraţie. 

•	Siguranţă zilnică, fără consum de timp, prin funcţii de 
igienă de încredere, pentru o reducere intensă a germenilor, 
conform cu DVGW

•	 Igienă de încredere chiar şi după perioade de inactivitate 
mai îndelungate, mulţumită funcţiei de reducere intensă a 
germenilor

•	Piese detaşabile, pentru o igienizare mai bună şi mai rapidă

Funcţii de igienă –  
Avantajele dvs. dintr-o privire:

Complet curat ...

Dezinfectarea fără compromisuri, datorită componentelor detaşabile,  
cum sunt elementul de silicon, suportul instrumentelor şi scuipătoarea,  
precum şi schimbarea cu uşurinţă a filtrului.

Reducerea intensă a germenilor cu sti-
cla de apă şi KaVo OXYGENAL 6. 

Bine ambalat: igienă sigură, datorită 
soluţiei adiţionale de reducere 
intensă a germenilor.

Cu sistem de blocare a aspirării în sens opus, 
pentru evitarea contaminării încrucişate.
Pentru ca pe parcursul tratamentului să nu fie aspirată apă conta-
minată înapoi în KaVo ESTETICA E30, toate instrumentele şi motoa-
rele KaVo dispun de un sistem inteligent de oprire a reaspirării. 
Acesta protejează în mod fiabil întregul sistem de alimentare cu 
apă, şi implicit pe dvs., echipa dvs. şi pe pacienţi. 

Investiţia dvs. este bine protejată.
KaVo ESTETICA E30 este un unit cu o lungă durată de funcţionare prin 
intermediul calităţii înalte a componentelor, a flexibilităţii şi funcţiilor 
eficiente de service. În plus, KaVo ESTETICA E30 poate fi echipat pentru 
un sistem central de management cu o conexiune la server. Economisiţi 
timp valoros în caz de defecţiuni şi vă bucuraţi de avantajele mente-
nanţei preventive.

Made in Germany – pe aceasta  
vă puteţi baza.
Pariaţi pe varianta sigură KaVo ESTETICA E30 şi vă veţi baza  pe cali-
tatea „Made in Germany”.

În permanenţă la cel mai nou nivel.
Datorită celei mai moderne tehnologii, KaVo ESTETICA E30 este o 
investiţie rentabilă - acum, la fel ca şi în viitor. Şi pentru a menţine 
dispozitivul dvs. KaVo ESTETICA E30 în permanenţă la cel mai nou 
nivel, noutăţile şi dezvoltările viitoare pot fi încărcate eficient şi  
economic prin intermediul actualizări centrale software.

KaVo ESTETICA® E30
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Linia Essential –  
Eficienţă şi fiabilitate.

Linia Evolution –  
Confort şi tehnologie inovatoare

KaVo ESTETICA® E30

Un concept de 
unit care răspun-
de la cerinţe 
multiple! 
Dr. Juan Guilherme Gonzales 
s-a decis la dotarea cabine-
tului în favoarea configura-
ţiei KaVo ESTETICA E30 
Evolution. Pentru că aşa este 
în măsură să ofere pacienţi-
lor săi maxim de plus-valoa-
re: un tratament stomatolo-
gic individualizat, conforta-
bil, cu o dotare tehnică de 
vârf. 

1. 2. 3. 4. 5. 

Excelenţa de care 
trebuie să vă 
bucuraţi!
Nycole Starenka are un nivel 
ridicat de aşteptări, atât din 
partea propriei persoane, cât 
şi a echipamentului şi doreş-
te să îşi structureze cât mai 
economic cabinetul propriu. 
De aceea s-a decis la dotarea 
cabinetului, în favoarea liniei 
KaVo ESTETICA E30 Essential. 
Astfel aveţi posibilitatea de a 
începe munca, într-un mod 
eficient şi profitabil, oferind 
pacienţilor cel mai înalt grad 
de profesionalism.

Prin configuraţia liniei Essential, a unitului dvs. KaVo ESTETICA E30 vă decideţi în favoarea unei soluţii 
eficiente şi profesioniste pentru cabinetul dvs.

Configuraţia Evolution a unitului dvs. KaVo ESTETICA E30 vă oferă o gamă de caracteristici de vârf, moderne 
astăzi, dar şi în viitor (care asigură un nivel crescut de flexibilitate şi pe viitor).

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Lampa operatorie MAIA LED
•	Tehnologie modernă LED pentru percepţia 

culorilor naturale
•	Poziţionare flexibilă, simplă
•	Intensitate a luminii de până la 35.000 LUX, 

reglabilă continuu

2. Lampa operatorie EDI
•	Tehnologia halogen, testată, pentru o bună 

vizibilitate 
•	Câmp vizual uniform
•	Intensitate a luminii de până la 25.000 LUX, 

reglabilă continuu

3. Micro-motor INTRA LUX KL 701
•	Operare economică, confortabilă, datorită  

modalităţii constructive compacte şi a greutăţii 
reduse

•	Un concept de motor fără perii, ce nu necesită 
întreţinere, pentru o fiabilitate crescută

4. Scaler PIEZOsoft
•	Tehnologie inovatoare cu ultrasunete, pentru rezul-

tate optime ale tratamentului
•	Curăţarea de eficienţă si înaltă precizie prin inter-

mediul vibraţiilor liniare controlate
•	Disponibile trei anse diferite

5. Lampa de fotopolimerizare Poly One
•	Tehnologie modernă LED, cu un randament de 

aprox. 800 mW/cm2

•	Durată reglabilă a luminii

6. Seringa trei funcţii One
•	Canula detaşabilă şi sterilizabilă.

1. Lampa operatorie KaVoLUX 540 LED
•	Lumină albă naturală, la cel mai înalt nivel de 

calitate, datorită sistemului optic unic, cu LED-uri 
multicolore, şi iluminare de până la 40.000 LUX

•	Câmp iluminat uniform, delimitat exact şi lipsit 
de umbre, cu o culoare a luminii reglabilă individual

•	Libertate de manipulare a materialelor compozite 
de obturaţie datorită modului inovator 
COMPOsave

2. Micro-motor INTRA LUX KL 703 LED
•	Operare confortabilă, fără semne de oboseală, 

datorită greutăţii reduse cu 30 %* 
•	Manipulare optimă, datorită unui centru de greu-

tate perfect echilibrat (design compact, redus cu 
25 % *)

•	Un concept de motor fără perii, ce nu necesită 
întreţinere, dotat cu tehnologia LED, pentru o 
durată de exploatare îndelungată

•	Mod endo ce poate fi opţional integrat, pentru  
un flux de lucru îmbunătăţit
* faţă de INTRA LUX KL 701

3. Scaler PiezoLED
•	Tehnologie inovatoare cu ultrasunete, pentru  

rezultate optime ale tratamentului
•	Curăţarea eficientă şi de înaltă precizie înaltă, 

eficientă, prin intermediul vibraţiilor liniare controlate
•	Funcţie inteligentă de feedback, pentru  

controlarea puterii consumate
•	Tehnologie modernă LED
•	4 curbe diferite de putere, speciale  

pentru tratamentele endo
•	O gamă largă de anse
•	
4. Lampa de fotopolimerizare Satelec
•	Tehnologie modernă LED, cu un randament 

 de aprox. 1.300 mW/cm2

•	3 programe diferite: Standard, mod de pulsare  
şi softstart

5. Seringa trei functii
•	Canula şi manşonul de prindere sunt detaşabile 

şi sterilizabile.
•	Manipulare optimă
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Elementul asistentei
cu modul de comandă Comfort
Aspirator aerosoli, High Volume Venturi
Aspirator de salivă Venturi
Aspirator aerosoli, High Volume
Aspirator de salivă
Seringă trei functii One
Seringă trei funcţii
Lampă fotopolimerizare Poly 600
Lampă fotopolimerizare Satelec MiniLED
Suport tăviţă
Element pentru asistentă pivotant

Corpul unitului
Scuipătoare din porţelan
VACUstop
Reducerea intensă a germenilor
Sticlă pentru reducerea intensă a 
germenilor, manuală
Scuipătoare pivotantă
Boiler de apă caldă
Capac acoperire sticlă

Sistem de alimentare
Bloc de apă compact
Sticlă de apă DVGW

Sistem de aspiraţie
Sistem de aspiraţie uscată Venturi
Sistem de aspiraţie umedă cu 
scurgere directă
Sistem de aspiraţie umedă extern

Altele
Sistem convertibil stânga/dreapta
Actualizare centrală software
Lumpă operatorie EDI
Lampă operatorie MAIA LED
Lampă operatorie KaVoLUX 540 LED
Bară de susţinere pentru lampă
Casetă service pacient
Gel DEKASEPTOL
Pachet igienă

Fotoliu pacient
Tapiţerie soft
Mişcare Trendelenburg

Spătar
Spătar Progres

Tetieră
Tetieră dublu articulată cu buton rotativ

Cotieră
Stânga
Dreapta

Elementul medicului
Primul furtun turbină cu lumină
Micro-motor INTRA LUX KL 701
Micro-motor INTRA LUX KL 703 LED
Seringă trei functii One
Seringă trei funcţii
Al doilea furtun turbină cu lumină 
Al doilea micro-motor INTRA LUX KL 701
Al doilea micro-motor INTRA LUX KL 703 
LED
SMARTdrive
Sistem integrat de comandă a turaţiei 
(Endo)
Scaler PIEZOsoft
Scaler PiezoLED
Negatoscop mic 
Suport tăviţă US-Tray
Suport tăviţă 1 Norm-Tray
Suport tăviţă 2 Norm-Trays

1 Cu aspiratie umeda cu evacuare directa si aspiratie umeda externa
2 În combinaţie cu Venturi şi sistemul de aspiraţie umedă extern
3 Împreună cu sticla de apă DVGW
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Opţiuni pentru KaVo ESTETICA® E30.

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

