Nová prémiová
kompaktní třída.

JSTE JEDINEČNÍ – jde o vás.
Moderní stomatologická ordinace není pouze místem

Souprava KaVo uniQa tvoří srdce ordinace a dokonale

pro ošetření zubů.

splňuje všechny tyto požadavky – z technického
i emocionálního hlediska. Inteligentní funkce,

Je vyjádřením jedinečné osobnosti zubního

proslulá přesnost a celkově vysoká kvalita

lékaře – její design, vybavení, nabízené služby a typ

značky KaVo dlouhodobě pomáhají dosahovat

konzultací a ošetření vtiskují ordinaci nezaměnitelný

každodenních úspěchů v léčbě. KaVo uniQa přitom

rukopis. V podobě ordinace se odrážejí také velmi

ponechává dostatek prostoru pro individuální

osobní představy o tom, jak nalézt rovnováhu mezi

vyjádření osobnosti svého majitele a podtrhuje jeho

pracovním a soukromým životem, jak být efektivní

jedinečnost.

a těšit se ze života.
KaVo uniQa – když Dental Excellence získává
Pacienti dnes také očekávají více než rutinu – chtějí

osobní rozměr.

mít pocit, že je lékař chápe, a cítit se pohodlně
a bezpečně.
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ZTĚLESNĚNÍ
ZNAČKY KaVo V JEJÍ
NEJKRÁSNĚJŠÍ PODOBĚ.
Design, přesnost, technologie
a využitelnost do posledního detailu –
nový standard KaVo je jediný svého druhu.

Inteligentní a jedinečné produkty lze vytvářet jen s jasným
cílem, nadšením pro věc, důsledným zaměřením na správné
oblasti a velkou porcí týmového ducha. Produkty, které splňují
požadavky moderní stomatologické praxe. Produkty, které vám
přinášejí radost. Produkty jako nová KaVo uniQa.
Armin Imhof, Technický ředitel KaVo, a Jürgen Hinderhofer,
designér a výkonný ředitel společnosti SLOGDESIGN, uspořádali
moderovanou diskusi o tom, čím přesně je nová KaVo uniQa
jedinečná – a nabízejí vzrušující pohled do zákulisí práce na vývoji
a designu.
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Jürgen Hinderhofer (JH): Na úrovni designu šlo
především o to nabídnout více technologií v ještě
kompaktnější sestavě. Na mnoha součástech jsme
například použili otočné zkosení, které zmenšuje
objem a vytváří přesné hrany. To tomuto produktu
dodává vysoký stupeň individuality a ztělesňuje
známou přesnost značky KaVo.
AI: Přestože má souprava mnoho technologických
funkcí, v zásadě můžeme říci, že se jedná
o intuitivní, inteligentní, snadno použitelný
koncept spojený s vysoce kvalitním, kompaktním
designem, který hovoří srozumitelným jazykem.
Během vývoje jsme do tohoto konceptu organicky
začlenili špičkové funkce a osvědčené systémy
a chytře implementovali i nové produkty a inovace.
Celek je prostě jedinečný – z technologického
i designového hlediska.
Čas je cenná komodita – a ve

ARMIN IMHOF

stomatologické praxi tomu není jinak.
Efektivní práce a dobrá využitelnost jsou

Celek je prostě jedinečný –

u stomatologických souprav důležitými

z technologického i designového

kritérii. Jak se s těmito požadavky

hlediska.

ve společnosti KaVo vypořádáváte?
AI: Ve společnosti KaVo považujeme za svou
odpovědnost nacházet pro naše zákazníky chytré
odpovědi na otázky týkající se efektivity. Pozorně

Mluvil jste o kvalitě. Co podle vás dělá

sledujeme, jak pracují týmy v ordinacích, a snažíme

dobrou kvalitu a jak se to odráží v soupravě

se jim usnadnit život. Jedním z příkladů jsou

KaVo uniQa?

magnetické uzávěry pro vkládání hygienických
tekutin: souprava uniQa používá magnetický

JH: Kromě zmíněných problémů využitelnosti

systém k vystředění a vkládání krytů. Tyto funkce

a hygieny spolu s technickými vlastnostmi

Co podle vás dělá z nové KaVo uniQa

AI: Souprava uniQa přináší prémiovou kvalitu

nejenže usnadňují a urychlují pracovní postupy,

hraje roli také to, jak přirozeně produkty působí.

„pravou“ stomatologickou soupravu

do střední cenové kategorie. Funkce této naší nové

ale jsou také jednoduše zábavné. A nakonec jsou

Jak jsou například příjemné na omak povrchy nebo

značky KaVo?

stomatologické soupravy byly dříve dostupné

nejdůležitější právě tyto malé detaily.

nástroje, když je vyndám z držáku? Jak je příjemný

pouze ve vyšší cenové kategorii.

materiál potahu? Potah uniQa není na dotek

Armin Imhof (AI): KaVo v první řadě ztělesňuje

Během jejího vývoje jsme se zaměřili na čtyři

JH: Nezapomínejme také na hygienické

chladný a nepříjemný, ale spíše teplý a sametový.

přesnost, uživatelskou přívětivost, hodnotu,

hlavní prvky: křeslo pacienta, hygienické funkce,

aspekty – designérský tým se během celého

Pokud jde o pocit z produktů, vysokou kvalitu si

spolehlivost a pochopitelně také jistý stupeň

dotykové ovládání a samozřejmě design. Tyto

procesu neustále snaží vyhýbat vytváření spojů

můžete doslova osahat.

digitalizace. Každý produkt značky KaVo je špičkové

čtyři prvky do značné míry určují nezaměnitelný

nebo okrajů, které se obtížně čistí. Úspěšný

Takže z hlediska výběru materiálů se funkčnost

pracovní zařízení – a právě to jsme u naší nové

charakter soupravy uniQa. Zaměřili jsme se

a harmonický celkový obraz nakonec vždy tvoří

a dlouhá životnost potkávají s hodnotou

stomatologické soupravy KaVo uniQa zdůraznili.

samozřejmě také na zachování pracovního

suma všech dobře navržených částí. I to je součástí

a designem.

postupu typického pro značku KaVo, protože

kvality.

Kryt musí být také z materiálu, který je odolný

Název uniQa naznačuje, že bude jedinečná

nechceme, aby zubní lékaři museli zbytečně měnit

proti poškrábání, chemikáliím a UV záření, aby

a nezaměnitelná. Které klíčové aspekty

postupy, které dobře fungují a mají je zažité.

se zabránilo zažloutnutí.

byste chtěl v této souvislosti podtrhnout?
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JH: Individualizace a individualita se dá do
JÜRGEN HINDERHOFER

designu promítnout velmi dobře. Individualizace
souvisí mimo jiné s barvami. Barva je důležitým

Dobrý design nedělá kompromisy,

designovým prvkem, který dodává místnostem

je nevtíravý, upřímný

základní náladu. Teplé tóny působí jinak než

a promyšlený do posledního

studené nebo pastelové odstíny.
Stále více si uvědomujeme, že se v zubních

detailu. Tyto vlastnosti nakonec

ordinacích používají konzistentní barevné

vždy ovlivní i pacienta.

koncepty nebo že mají jednotlivé ordinace
svůj vlastní barevný koncept, který je odlišuje
od ostatních místností. I zde se dá najít
mnoho různých přístupů k realizaci vlastních
individuálních nápadů a preferencí. Souprava KaVo
uniQa však vždy zapadne do celkového obrázku
a lze ji vizuálně individualizovat výběrem barev
polstrování nebo laku.
AI: To je přesně ono. Stále více zubních lékařů
chce svým ordinacím vtisknout promyšlený styl
a stomatologické soupravy do něj musí zapadat.
JÜRGEN HINDERHOFER

Může se jednat o barevné koncepty nebo dokonce
určitá témata, jako je „klid“ nebo „příroda“.

Pravda je, že udržitelné produkty

Souprava uniQa symbolizuje jedinečnost

s dlouhou životností vyžadují

a individualitu každého zubního lékaře – tělesná

mimořádně kvalitní materiály. Tak

stavba a pracovní metody se u každého člověka

vzniká kvalita značky KaVo, dotažená
do nejmenšího detailu.

liší. Proto existuje také mnoho možností flexibilní
konfigurace soupravy uniQa na základě vašich
vlastních preferencí. Jako špičkový výrobce
musíme nabízet vhodné produkty, které splňují

Klíčovou roli hraje také kvalita materiálů pod

tyto požadavky pro moderní ordinace a moderní

krytem – zde byly například použity vysoce kvalitní

stomatologii.

hliníkové díly.
AI: Ano, to je pravda. Dlouhá životnost a přesnost
pramení z vysoce kvalitních produktů. Dlouhá

Kromě zubních lékařů se pozornost stále

vidět na křesle pro pacienty, které působí velmi

životnost zajišťuje skvělý poměr ceny a výkonu

více upírá také k pacientům. Jak design

uhlazeně a upraveně – nejsou zde například žádné

s minimem prostojů. Přesnost usnadňuje

stomatologické soupravy ovlivňuje

šroubované prvky, přesto má nespočet funkcí.

každodenní práci, protože pro pracovní úkony,

pacienta?

A to bylo cílem: neodrazovat strohým designem,
ale vytvořit prostřednictvím vizuální podoby

které se opakují stokrát denně, je přesná funkčnost
nejzásadnější. Také pracovní postup a jeho

ARMIN IMHOF

ergonomie musí fungovat jednoduše a spolehlivě.

JH: Dobrý design nedělá kompromisy, je nevtíravý,

prostor pro chvíle pohody.

upřímný a promyšlený do posledního detailu.

Stomatologická souprava zůstává v zubní ordinaci

Jako špičkový výrobce musíme

Tyto vlastnosti nakonec vždy ovlivní i pacienta.

Na závěr, kdybyste měl KaVo uniQa popsat

až 20 let – a my chceme, aby vám každý den

nabízet vhodné produkty, které

KaVo uniQa působí uklidňujícím dojmem a vzbuzuje

maximálně třemi větami, jaké by to byly?

přinášela radost a zároveň splňovala vysoká
očekávání vašeho týmu.

splňují požadavky moderních
ordinací a moderní stomatologie.

důvěru. Její logický, přehledný design má
bezesporu určitý psychologický efekt.

AI: Shrnul bych to slovy vynikající ergonomie
ve své nejkrásnější podobě: KaVo uniQa

8 | Rozhovor

Stále důležitější je také možnost

AI: Přesně o tom to celé je. Jde o to vzít velmi

je špičkové zařízení s fantastickým vzhledem.

individuálního přizpůsobení. Do jaké

složitý produkt s tisíci funkcemi a dát mu

Tyto dvě vlastnosti, ergonomie a design, jsou

míry je design ovlivněn požadavkem na

jednoduchý, minimalistický vzhled. Takže bude

pro mě také hlavními charakteristickými znaky

individualitu?

vypadat spíše jako kus nábytku. Dobře je to

stomatologických souprav značky KaVo.

Rozhovor | 9
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KaVo uniQa –
hlavní přednosti:
Křeslo pro pacienty – ergonomicky dokonalé
1. Moderní, inspirativní, kompaktní design křesla pro maximální
ergonomii
2. Maximální poloha 830 mm a minimální poloha 350 mm
3. Integrované polohování podle Trendelenburga pro vaše
pacienty
4. Čisté linie prohnutého segmentu s područkami na straně
pro snadné nastupování a vystupování
5. Hmotnost pacienta do 185 kg
Stolek lékaře – báječně přehledný

9
10

6. Intuitivní koncept ovládání s rychlým a přímým přístupem

15

ke všem důležitým funkcím pro časově úsporné
a bezproblémové ošetření

11

7. Čtyři varianty stolku: od varianty vozíku a kompaktních stolků
TM a S, které jsou vhodné i pro leváky, až po ještě elegantnější
a ergonomičtější stolek T pro praváky

6
7
8
12
3
2

13
14

4

5

Komunikace s pacientem – přímé zobrazení
8. KaVo DIAGNOcam Vision Full HD: Intraorální kamera 3 v 1 pro
dokonalou diagnostiku zubního kazu ve full HD rozlišení
9. Obrazovky s vysokým rozlišením: KaVo Screen HD o 22 palcích
a KaVo Screen One o 19 palcích
10. CONEXIO: Datové rozhraní pro přístup k údajům pacienta přímo
na stomatologické soupravě
11. Hravě jednoduchá a na síti nezávislá komunikace s pacientem
díky soběstačné verzi KaVo CONNECTbase
Hygiena – efektivně automatizovaná

1

12. Pohodlné hygienické postupy: integrované oplachové
programy, DEKAmat a OXYmat, a také hygienická jednotka
s integrovaným odnímatelným adaptérem pro nástrojové a sací
hadice pro časově úsporné automatické čištění a dezinfekci
Plně integrované endodontické a chirurgické funkce
13. Endodontické funkce se třemi různými režimy a rozšiřitelná
databáze endodontických nástrojů s téměř 200
přednastavenými nástroji
14. Chirurgická funkce: malý a příjemně lehký chirurgický motor
a integrovaná pumpa fyziologického roztoku
Příslušenství – perfektně zkombinované
15. Maximální komfort ošetření s KaVoLUX 540 LED díky
přirozenému světlu a rovnoměrnému světelnému poli

12 | Hlavní přednosti
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Větší svoboda –
pro vaši jedinečnost

ŘIĎTE SE SVOU
INTUICÍ.

Princip „jedné velikosti pro všechny“

kdykoli. Můžete například provést

Najděte si pozici stolku lékaře, která

rozšíření z pěti na šest nástrojů nebo

pro vás bude pohodlná. Ať pracujete

dovybavit endodontické a chirurgické

vsedě nebo vestoje. Sami nebo

funkce.

s asistentem. Ve verzi stolku, vozíku

je minulostí: vaše stomatologická
souprava by měla být stejně jedinečná
jako vy. Přizpůsobte soupravu KaVo
uniQa svým osobním požadavkům – do

nebo otočného ramene. Tak budete

Větší pohodlí –
pro vaše potěšení

posledního detailu. Díky flexibilnímu

mít vždy vše na dosah ruky.

Větší konektivita –
pro vaši flexibilitu

přístrojovému vybavení to zvládnete

Udělejte si pohodlí: pomocí

za chvilku: vybavte stolek zubaře

dotykového displeje nebo pedálového

a asistenta tak, aby přesně vyhovoval

ovladače můžete na integrovaných

Pomocí rozhraní USB můžete

potřebám vašim i vašeho týmu. Mnoho

speciálních zařízeních kdykoli

kdykoli snadno připojit další zařízení.

funkcí lze individuálně přizpůsobit

pohodlně přistupovat k veškerým

Stomatologický systém uniQa během

lékaři, jako například jméno, typy

funkcím a parametrům, které během

několika málo sekund automaticky

ošetření nebo přímé přiřazení kláves

ošetření potřebujete. Na stolku

rozpozná, co jste připojili. Vy tak

na domovské obrazovce. A pokud by se

lékaře máte vždy všechny informace

můžete s úsměvem otevřít náruč

změnily vaše preference či styl práce…

pěkně na očích. Můžete si také kdykoli

budoucnosti.

žádný problém. Úpravy lze provádět

naprogramovat individuální ošetření.

Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní se snadno a rychle
zorientujete na stolku lékaře s vysoce kvalitní skleněnou dotykovou
obrazovkou. A můžete se těšit na práci, která bude probíhat hladce,
rychle a uvolněně.

14 | Stolek lékaře
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Uživatelské rozhraní uniQa třemi slovy:
přehledné, hygienické a efektivní.
Vše na správném místě

Vše uloženo na jednom místě

Ať už má pět nebo šest pozic pro nástroje, každou pozici lze

Inteligentní datová paměť: rychle a spolehlivě načte

flexibilně konfigurovat podle vašich přání. Nebo si můžete

uložené parametry až pro pět typů ošetření pro každý

stolek jednoduše upgradovat z pěti na šest nástrojů později.

nástroj. Až pro šest lékařů – s KaVo uniQa to jde.

To lze také snadno provést s novou soupravou KaVo uniQa.

Stolek T

Stolek TM

Stolek S

Vše na dosah ruky

Vše pěkně na očích

Někdy je dobré mít možnost rozšíření: s verzí T získávají pojmy komfort a pohodlí zcela nový

Rychlé a snadné ovládání díky intuitivnímu dotykovému

rozměr, protože pro praváky přináší ještě jednodušší ovládání a přístupnost stolku lékaře.

displeji: po vyjmutí nástroje se přehledně zobrazí všechny

Velký tácek skýtá více úložného prostoru, rukojeť na stolku lékaře je odnímatelná a je

důležité informace. Můžete se tak dál plně soustředit.

Vozík

k dispozici také ve sterilizovatelné verzi. S KaVo uniQa objevíte zcela novou úroveň pohodlí.

16 | Stolek lékaře:
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Speciální chytré funkce –
nejen pro specialisty.

Počítá se to, co je uvnitř –
endodontická funkce

Jak chytré –
chirurgické řešení po ruce

Díky integrovaným endo funkcím ušetříte za nákup

Pokud se rozhodnete vybavit svou soupravu KaVo uniQa

drahého endodontického přístroje: se třemi různými režimy

motorem KaVo INTRA LUX S600 LED, získáte neomezený

a integrovanou databází endodontických nástrojů s téměř

přístup ke všem funkcím moderního chirurgického přístroje

200 přednastavenými nástroji můžete konfigurovat,

v kombinaci s chirurgickými nástroji KaVo a pumpou

vyvolávat a ukládat všechny důležité parametry, jako

fyziologického roztoku integrovanou na stolku lékaře. Díky

jsou hodnoty převodu a točivého momentu, přímo na

tomu bude vaše práce maximálně pohodlná.

stolku lékaře. Kdykoli lze přidat další nové nástroje. Tento
endodontický balíček je opravdu důkladně promyšlený.

Chirurgický motor S600 LED –
tak silné může být světlo
Chirurgický motor KaVo S600 LED má vše: je o 28 %

Holistický design –
s integrovanou pumpou
fyziologického roztoku

lehčí a o 20 % kratší než jeho předchůdce a představuje

Účinná úleva a komfort při chirurgických zákrocích, díky

jeden z nejlehčích a nejmenších chirurgických motorů na

pumpě fyziologického roztoku integrované přímo na stolku

stomatologickém trhu. Tenhle drobeček je ale docela silák.

lékaře a to včetně držáku. Tomu se říká dokonalá chirurgická
funkčnost.

18 | Endodoncie
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PRO ZDRAVÉ
DRŽENÍ TĚLA.
Minimální poloha 350 mm

350 mm

a maximální poloha 830 mm

830 mm

Nebojte se své výšky
KaVo uniQa je stejně flexibilní jako vy sami. Přizpůsobte si soupravu uniQa nejen svým
osobním požadavkům a zvyklostem, ale také své výšce. Výška pacientského křesla se může
pohybovat mezi 350 a 830 mm, což zajišťuje optimální ergonomické podmínky bez ohledu
na to, zda ošetření provádíte vsedě nebo ve stoje. Ukažte svoje umění bez omezení.

Předcházejte zdravotním problémům a bolestem s KaVo uniQa.
Předveďte své umění v co nejmenším stresu a při zdravém držení
těla. Zažijte svobodu přirozené, intuitivní práce. A umožněte
svým pacientům vždy pohodlně a uvolněně ležet. Protože zdraví
je nejvyšší hodnota.
20 | Křeslo pacienta

Užijte si nově nabytou svobodu
Díky většímu prostoru pro nohy se nyní můžete pohybovat volněji. Pod pacientským
křeslem KaVo uniQa je tolik místa, kolik jen potřebujete. Také pedálový ovladač můžete
umístit, kamkoli je to pro vás pohodlné – kompaktní design křesla pro pacienty to umožňuje.
Pro zdravý, příjemný den v práci a snadný přístup k vašim pacientům. Pro ten fantastický
pocit svobody.
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Nastupování a vystupování –
je to snadné

Ta nejlepší poloha
Souprava KaVo uniQa využívá polohování
pacienta podle Trendelenburga, které je pohodlné

Područky soupravy KaVo uniQa usnadňují

a ergonomické v každé poloze pro ošetření: opěrka

nastupování a vystupování z křesla, protože je lze

nohou se automaticky naklání a zvedá tak, aby

jednoduše otočit směrem dolů. Zároveň poskytují

odpovídala sklonu opěradla. Tento spojený pohyb

podporu a bezpečí během ošetření, aniž by se

zabraňuje stlačení nebo natažení zad pacienta

ošetřující lékař musel vzdávat maximální svobody

během přestavování opěradla. Zvýšená poloha

pohybu. To od nynějška znamená optimální pohodlí

nohou podporuje krevní oběh. Takže jste vždy

pro vás i vašeho pacienta.

doslova v nejlepší pozici.

Dokonalá poloha
Flexibilní oboustranné čalounění a opěrka hlavy se dvěma klouby umožňuje nastavení
perfektní polohy v závislosti na typu ošetření a velikosti pacienta. Vaši pacienti tak mohou
ležet v optimální poloze, která vám dovoluje pracovat v uvolněné, soustředěné a ergonomické
pozici. To je dobré pro vás i vaše pacienty.

Všechno je to ve vaší hlavě
Díky plynule nastavitelnému úhlu sklonu můžete nastavit opěrku hlavy a tím i polohu hlavy
a úst. Vaši pacienti leží zcela uvolněně na pohodlném podhlavníku a vy máte stálý a optimální
přístup do svého pracovního prostoru. Protože pohodlí začíná u hlavy.

Optimalizovaný tvar opěradla: Optimální pracovní

Vše na dosah ruky: Snadno použitelná opěrka

poloha a ideální přístup k ústům pacienta.

hlavy se dvěma klouby, tlačítkem a otočným
podhlavníkem.

Zleva nebo zprava?
Na tom nezáleží!

KaVo uniQa znamená individualitu
a flexibilitu. Přirozeně je tedy
k dispozici jak pro leváky, tak pro
praváky. Bez ohledu na to, jak se
dnes rozhodnete, vždy můžete
změnit názor. Tomu se říká bezpečná
investice à la KaVo.
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Ergonomicky správné
od hlavy až k patě.

Efektivní pracovní postup
znamená jednu věc: najít
nejkratší možnou cestu.

Každý pohyb je dokonalý
Užijte si ten skvělý pocit, když můžete pracovat

pohybu umístit přesně podle vašeho přání. Maximální délka

v maximálně uvolněné atmosféře s ideálním přístupem.

vysunutí nástrojových hadic 90 cm a nízká výška stolu

Ať už pracujete sami nebo s asistentem, stolek lékaře ve

45 cm poskytují u verze s otočným ramenem dostatečný

verzi stolku, vozíku nebo otočného ramene, stejně jako

dosah pro ošetření.

držák tácku a stolek asistenta lze díky velkému rozsahu

Ústřední výchozí bod

90 cm

45 cm

Hlavní pilíř optimálního pracovního postupu? Podpěrný
systém KaVo Centro. Všechna důležitá zařízení jsou smysluplně
a ergonomicky uspořádána na jednom místě – tento chytrý
systém se tak stane centrem vašich léčebných postupů, přístupu
k pacientovi a pohybových sekvencí. Díky krátké vzdálenosti
budete mít vždy vše, co potřebujete, na dosah ruky. Při změně
a upgradu na jiná zařízení a budoucí technologie budete naprosto
flexibilní. Díky četným adaptérům lze zařízení a komponenty
rychle a snadno vyměňovat. Pro vás to znamená, že si s KaVo uniQa

Váš asistent má vše na dosah ruky

Perfektní ovládání nohou

Stolek asistenta KaVo uniQa je vybaven velkorysým

Máte během ošetření plné ruce práce? S KaVo uniQa to není

dotykovým panelem s přehledným uživatelským rozhraním.

žádný problém. Od této chvíle můžete všechny funkce

Všechny funkce centrálního křesla, hygieny a operačních

a integrovaná zařízení snadno ovládat nohou. To platí

světel jsou přímo a rychle dostupné. Nástroje lze snadno

také pro systémový software CONEXIO. A mimochodem,

a přesně umísťovat podle individuálních zvyklostí

je zde také menší riziko křížové kontaminace. K dispozici

a preferencí. Odnímatelná přihrádka na nástroje zajišťuje

také v bezdrátové verzi pro ještě flexibilnější umístění.

optimální hygienu. Stolek asistenta má navíc flexibilní

Máte to tedy plně pod kontrolou.

nastavení výšky a velký rozsah otáčení – to je dokonalá

můžete užívat svůj optimální pracovní postup – protože co může

Podpěrný systém KaVo Centro lze

být lepšího než pocit, že máte vše pod kontrolou?

individuálně vybavit podle vašich
potřeb

Intraorální rentgen je
vždy na dosah

ergonomie.
Jednoduše nainstalujte vhodný
intraorální rentgen přímo na tyč světla a
začněte pořizovat indikativně optimální
intraorální snímky přímo na vaší
soupravě – přímo u pacienta, s vysokou
přesností a s časovou úsporou. Nemůže
to být snažší.

24 | Pohodlí
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OPTIMÁLNÍ
KOMUNIKACE
S PACIENTEM NA
DOSAH RUKY.

KaVo ERGOcam One – malá
kamera, opravdu velký efekt
Pomozte svým pacientům pochopit stav jejich
zubů pomocí dokonalých snímků s velkou hloubkou
ostrosti a vynikajícím podáním barev. KaVo ERGOcam
One se snadno používá a vždy poskytuje dokonalé
snímky. Kamera umožňuje zobrazit ostrý snímek na
vzdálenost 10–25 mm. Spoušť lze spustit ručně nebo
pedálovým ovladačem.

Ukažte pacientům, co vidíte
Udělejte na pacienty dojem ostrým obrazem.
Obrazovka KaVo nabízí funkce, jako je kvalita
obrazu ve vysokém rozlišení, působivé hodnoty
kontrastu a brilantní reprodukce barev. Je optimálně
přizpůsobena všem funkcím zobrazovacích zařízení,
jako jsou kamery nebo mikroskopy. Aby byla zajištěna
nejvyšší úroveň hygieny, má obrazovka ochranné
sklo, malé mezery na krytu a lze ji nastavit jedním
jednoduchým gestem ruky. Není to skvělé?

Využijte sílu vizualizace – podrobně vysvětlete svým pacientům
nezbytná léčebná opatření a používejte pro komunikaci snímky
s vysokým rozlišením a v brilantní reprodukci barev.
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KaVo Screen HD –

KaVo Screen One –

vynikající volba s rozlišením Full HD

vysoce kvalitní verze s rozlišením HD

• True flat screen s rozlišením Full HD

• Zcela plochá obrazovka s rozlišením HD

• Poměr stran: 16 : 9

• Poměr stran: 16 : 9

• Úhlopříčka obrazovky: 22 palců

• Úhlopříčka obrazovky: 19 palců

• Dva digitální vstupy pro mikroskop a PC

• Dva digitální vstupy pro mikroskop a PC
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Představte si kameru, která vám poskytne tři klinicky relevantní snímky
pro diagnostiku zubního kazu – vždy dokonale ostré a k dispozici za méně
než sekundu. Nyní je to možné:
s kamerou DIAGNOcam Vision Full HD.

3v1

DIAGNOcam Vision Full HD.
Inovace ve své nejkrásnější podobě.

Intraorální snímky

Transiluminační snímky

Fluorescenční snímky

Zobrazit více, ukázat vše: Diagnostika tři v jednom kliknutím na tlačítko
Intraorální snímky pro první vizuální diagnostiku zubního kazu, hluboké vhledy do struktury zubu
prostřednictvím transiluminační technologie a fluorescenčních snímků – to vše s jediným snímkem
v reálném čase a ve full HD rozlišení na vaší obrazovce.

Trojitá diagnostika jedním kliknutím
Bez ohledu na to, zda chcete intraorální, transiluminační
nebo fluorescenční snímky: Kamera DIAGNOcam Vision
Full HD má vše v jednom zařízení.
Jedna kocovka pro celý pracovní postup
Koncovku pro transiluminační snímky můžete použít také pro
všechny ostatní expoziční režimy. Díky patentovanému designu
koncovky již nebudete ztrácet čas výměnou nástavců mezi
pořízením snímků.
Ovládání přes přizpůsobitelné dotykové panely
Dva dotykové panely na horní a spodní straně kamery
umožňují snadné snímkování horní a dolní čelisti. Funkce lze

Jednoduchá a přehledná obsluha

navíc libovolně přizpůsobit vašemu způsobu práce a tak, aby

Integrovaná LED dioda zobrazuje stav kamery:

vyhovovaly levákům i pravákům.

bílá znamená „v provozu“, modrá „pohotovostní režim“
a červená „chyba“.

Trvalé automatické ostření
Lehká jako pírko a dokonale vyvážená
Nízká hmotnost a dokonalé vyvážení kamery umožňují

„Mnoho kamer nabízí funkci automatického ostření. Obvykle

ergonomickou manipulaci a práci bez únavy.

však trvá příliš dlouho, než se snímek dostatečně dobře zaostří,
aby byl klinicky relevantní. Funkce trvalého automatického
ostření kamery DIAGNOcam Vision Full HD je zcela odlišná:
je vždy zapnutá, aniž byste museli stisknout tlačítko. Po celou
dobu je automaticky zaostřeno – okamžitě a bez čekání tak
získám ostrý snímek.
Výsledkem je pastva pro oči: je téměř nemožné pořídit snímek,
který by nebyl dokonale ostrý – a ve full HD kvalitě. A to

Kombinovatelné režimy

Všechny snímky ve Full HD

Spuštění podle potřeby

bez ohledu na to, zda se DIAGNOcam Vision Full HD používá

snímkování

Díky HD rozlišení 1920 × 1080 pixelů

Vedle dotykového panelu nebo myši

jako intraorální kamera, pro transiluminační snímky nebo

Můžete si vybrat, zda chcete pořídit

budou všechny snímky zobrazeny

na počítači lze snímky poměrně

ve fluorescenčním režimu – nebo zda jsou všechny tři režimy

intraorální, transiluminační nebo

s dokonalou ostrostí, ať je pořídíte

pohodlně pořizovat také pomocí

Jochen Kania

fluorescenční snímky – nebo zda

kdykoli.

pedálového ovladače.

Zubní lékař

kombinovány v jednom snímku.“

chcete zkombinovat dva nebo tři
expoziční režimy.
28 | Komunikace s pacientem
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Nový základ pro vaši komunikaci
s pacientem – integrovaně,
jednoduše a efektivně.

Princip plug-and-play –
snadné a bezproblémové zpracování
Použitím kamery na soupravě KaVo uniQa získáte okamžitý

Máte zájem o přístup k dalším zdrojům? Žádný problém.

přístup k pořízeným snímkům a můžete je exportovat

Jednoduše si je zapněte přímo na stolku lékaře uniQa a na

přes USB.

obrazovce stomatologické soupravy si můžete zobrazit
různé zdroje HDMI.

Obsluha přes dotykový displej nebo pedálový ovladač vaší
stomatologické soupravy je velmi snadná, takže během
ošetření nemusíte opouštět své místo ani zbytečně

KaVo CONNECTbase umožňuje inovativní a snadnou komunikaci
s pacienty – KaVo CONNECTbase můžete použít k tomu, abyste své
pacienty informovali o stavu jejich zubů přímo na KaVo uniQa; není třeba
instalovat žádný další software. Stačí připojit kameru a můžete začít.
Snímky se zobrazují přímo na obrazovce stomatologické soupravy a lze
je porovnávat s dříve uloženými snímky.

přerušovat práci.

Udělejte ze svých ošetření skutečný zážitek
Zpříjemněte svým pacientům čekání a v případě potřeby pro

osloví vaše pacienty, malé i velké. Samozřejmě můžete

ně vytvořte vítané rozptýlení pomocí vizuální zábavy přímo

obrazovku použít také k propagaci témat, která vás zajímají,

na stomatologické soupravě KaVo uniQa. Velký výběr médií,

nebo jednoduše sdílet relevantní informace – v pravém

včetně přizpůsobitelné uvítací obrazovky nebo spořičů

stylu KaVo uniQa.

obrazovky s velkým výběrem fotografií nebo prezentací,

Děti

Abstraktní

Město

Krajina

Příroda

Barvy

Zubní

Pro pozadí obrazovky jsou k dispozici
různé motivy, které budou ladit
s designem vaší ordinace.
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CONEXIO spojuje,
co patří k sobě.

Jedinečná filosofie práce značky KaVo: CONEXIO dláždí cestu vyšší
efektivitě v každodenní praxi. Software KaVo spojuje software pro
správu pacientů, archiv 2D rentgenových snímků a intraorální živé snímky
a poskytuje rychlý a intuitivní přístup. Přistupujte ke všem údajům pacienta
přímo na dotykovém displeji KaVo uniQa. Chcete přidat další údaje? Žádný
problém. A to nejlepší ze všeho:
Údaje se přiřazují přímo k záznamu pacienta.

Užitečné pro vaši diagnózu –
informativní pro vašeho pacienta
Využijte možnost vybírat a porovnávat snímky z různých
zdrojů. Vše, co potřebujete ukázat svému pacientovi, je

Srovnání systémů KaVo pro komunikaci s pacienty

stolek lékaře u soupravy KaVo uniQa – bez nutnosti používat
klávesnici, myš, tablet nebo počítač.

Popis výrobku

KaVo CONNECTbase

KaVo CONEXIO

Autonomní systém –

Instalace softwaru

integrovaný ve vaší KaVo uniQa na vzdáleném počítači

Dokonalý přehled:
Stav klinického sledování
Každý snímek lze při zaznamenávání nálezů přiřadit
k určitému zubu. Stav klinického sledování můžete nastavit
od „zdravého“ po „kritický“. Režim porovnání vám umožňuje
v průběhu diagnostiky kontrolovat vývoj podle starších
snímků zubu nebo snímků z jiných zdrojů.

Je nutná instalace softwaru na počítači?

Ne

Ano

Automatická integrace softwaru

Ne (k dispozici později)

Ano

Stomatologické schéma a stav klinického sledování

Ne

Ano

Dostupnost médií (např. spořič obrazovky, témata

Ano

Ne

Ano (2× HDMI)

Ne

Ano

Ano

Porovnání snímků s předchozími snímky

Ano

Ano

Automatický přenos snímků

Ano

Ano

Provoz

• Dotykový displej stolku lékaře

• Dotykový displej stolku lékaře

pro správu vaší praxe

KaVo, uvítací obrazovka)
Změna zdroje přímo na stolku lékaře
stomatologické soupravy
Snímky se zobrazují přímo na obrazovce
stomatologické soupravy

• Pedálový ovladač stomatologické • Pedálový ovladač stomatologické
soupravy

Koncept zdravé léčby

soupravy
• PC (myš, klávesnice)

S CONEXIO máte všechno přesně tam, kde to potřebujete: přímo na stolku lékaře soupravy KaVo
• KaVo ERGOcam One

• KaVo ERGOcam One

k souboru pacienta. A v případě, že zrovna nemáte volnou ruku: všechny centrální funkce systému

• KaVo DIAGNOcam

• KaVo DIAGNOcam

CONEXIO lze ovládat a aktivovat také pomocí pedálového ovladače. Velmi pohodlné a hygienické.

• KaVo DIAGNOcam Vision Full HD

• KaVo DIAGNOcam Vision Full HD

Ano (LAN)

Ne

uniQa. Uživatelsky přívětivé uživatelské rozhraní dotykového displeje uniQa zaručuje plný přístup

Připojení kamer

Vzdálený přístup + aktualizace stomatologické
soupravy
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SNADNÁ
HYGIENA.
Rukojeti, tácky na nástroje, plivátka, tyče otočných ramen a silikonové podložky lze snadno
vyjmout a dezinfikovat. Aby se zabránilo vnikání nečistot do stomatologické soupravy, jsou
všechny horní a spodní části krytu zcela uzavřené. Sací filtry lze snadno a bezpečně vyměnit
díky hygienické rukojeti.

Čištění soupravy KaVo uniQa je velmi snadné: jednoduše vyjměte
součásti, které je důležité dezinfikovat. Všechny povrchy se snadno
čistí, oplachování nástrojů i čištění a dezinfekce sacích hadic je
automatizované. Díky tomu budete v bezpečí na všech úrovních.
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Když se praktická důmyslnost
snoubí s vyšší hygienou

Síla vody

Spolehněte se na automatické čištění a dezinfekci sacích

Čištění silou vody. U soupravy KaVo uniQa je automatický

a nástrojových hadic. Hygienická jednotka je integrována

program HYDROclean pro snadné čištění systémů separace

v těle soupravy KaVo uniQa. Zde můžete připojit jak sací

amalgámu, odsávání a odvodu odpadu automaticky spojen

hadice, tak hadice nástrojů – velmi snadno a s minimální

s programy proplachování nástrojů. Díky tomu se můžete

námahou. Hygienickou jednotku lze vyjmout a tepelně

vyhnout prostojům a nákladům na údržbu stomatologické

dezinfikovat.

soupravy.
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Chráněný systém přívodu vody

Ušetřete čas s předem namíchaným

Chraňte svůj vodovodní systém s funkcí proti zpětnému

gelem KaVo DEKASEPTOL. Tento gel,

nasávání na nástrojích a motorech KaVo. Tato funkce

který lze používat přímo, zvlhčuje

zabraňuje zpětnému nasávání kontaminované rozprášené

sací hadice a systémy a přilne na

vody do stomatologické soupravy.

kritická místa, spíše než aby je pouze
propláchnul.

Aby bakterie neměly šanci

Čirá radost

Chraňte kabely soupravy KaVo uniQa před

intenzivní redukce choroboplodných zárodků

Pro standardizované, účinné čištění

znečištěním. Vodní blok s volným přívodem vody

(„Týdenní“ čisticí program) nejen chráníte své pacienty

a odstraňování choroboplodných

splňuje přísné požadavky normy DVGW. Průběžná

před mikroorganismy, které se mohou tvořit v době

zárodků v sacích kanálcích

redukce choroboplodných zárodků přípravkem KaVo

nečinnosti, jako jsou víkendy nebo období, kdy máte

využívá program DEKAmat láhev

OXYGENAL 6 navíc zajišťuje, že se během běžného

zavřeno, ale také zajišťujete perfektní kvalitu chladicích

přípravku DEKASEPTOL, která

provozu nerozšíří žádné mikroorganismy. S programem

a oplachových kapalin. Pro stálou bezpečnost.

je integrována do těla přístroje.
Neustálá a intenzivní dezinfekce

Automatické proplachovací
programy podle směrnic RKI

vody pro pacienty v programu
OXYmat funguje rovněž bez
námahy, protože je v těle přístroje
umístěna také láhev přípravku

Minimalizujte rizika v souladu s požadavky

OXYGENAL 6. Příslušný prostředek

RKI – s předem naprogramovanými čisticími programy

je automaticky dávkován

bude regenerace soupravy KaVo uniQa hračkou. Ať už

v přesném množství. Odpadá tak

ráno, po každém ošetření, večer nebo každý týden.

pracné a časově náročné ruční

Na kartě hygiena je krok za krokem vysvětleno, jak

zpracování a riziko nesprávného

soupravu připravit. Programy se pak samy postarají

dávkování. Navíc se tak zabrání

o proplachování a čištění.

kontaktu s chemikáliemi.
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JEDINEČNÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
A VYBAVENÍ.
Síla a výkon, optimálně vyvážené
S ultrazvukovým odstraňovačem zubního kamene PiezoLED lze čištění zubů
provádět s nejvyšší přesností a časově úsporně: lineárně oscilující titanové
sonotrody zajišťují obzvláště účinné ošetření. Zuby a dásně zůstanou nedotčené
i v ošemetných oblastech, díky kruhovému vyzařování světla, které umožňuje
optimální výhled. Díky lehkému ergonomickému designu můžete pracovat
s extrémní přesností a bez únavy.
KaVo SONICflex je geniální univerzální nástroj pro téměř všechny indikace: díky
svým rozmanitým možnostem by se mohl stát jedním z vašich nejpoužívanějších
nástrojů: s více než 50 hroty, které lze vyměnit jediným otočením, je ideální
pro všechny oblasti použití, jako je profylaxe, endodoncie, parodontologie,
minimálně invazivní terapie zubního kazu, chirurgie nebo disekce.

Řiďte se vlastními zásadami
Pokud jde o nástroje, měli byste se spokojit jen s tím nejlepším:
Řada KaVo MASTERmatic pokrývá všechny oblasti použití, skýtá nejlepší výhled
a optimální přístup ke kazu – dává vám svobodu důsledně poskytovat ošetření
s nejvyšší kvalitou a přesností. Zejména ve spojení s nesmírně kompaktním, lehkým
mikromotorem INTRA LUX KL 703 LED s jemným chodem díky SMARTdrive můžete
pracovat obzvlášť účinně a bez únavy v celém rozsahu 100 až 40 000 ot./min.

Učiňte ze soupravy KaVo uniQa svůj osobní, jedinečný nástroj:
libovolně a podle potřeby kombinujte příslušenství – pro více
individuality a zábavy při práci.
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Dokonalé světlo pro dokonalý pohled.

Perfektně sedí.

Ovládejte KaVoLUX 540 LED na intuitivním stolku lékaře nebo
bezkontaktně pomocí gest. Zapínání a vypínání je možné rovněž pomocí
automatických poloh soupravy KaVo uniQa. KaVoLUX 540 LED, optimálně
přizpůsobené soupravě uniQa, plně vyhovuje hygienickým požadavkům
a nabízí nejvyšší kvalitu značky KaVo, dlouhou životnost a maximální
komfort ošetření.

Pro vás jako zubního lékaře je obzvláště důležité zaujmout při každém
ošetřování trvale ergonomickou, zdravou a pohodlnou polohu.
Nic neovlivňuje vaše držení těla tolik jako pracovní židle, na které každý
den sedíte. Židle KaVo PHYSIO Evo a Evo F jsou přesně přizpůsobeny
potřebám a pracovním postupům zubních lékařů a jejich asistentů.

Ergonomie a pohodlí
do posledního detailu
Díky funkcím samostatného nastavení sedadla a opěradla
tak, aby vyhovovaly potřebám vašeho těla a vašemu stylu
práce, je individuální nastavení hračkou. Opěradlo a sedák
židle KaVo PHYSIO Evo jsou ergonomicky tvarované.
Vyvýšenina uprostřed sedáku zajišťuje stabilní posez
a zabraňuje sklouznutí i při rychlých, krátkých pohybech.
Zaoblená opora stehen poskytuje dostatek volnosti
pohybu. Díky odpružené zádové opěrce budou vaše
zádové svaly, zejména v oblasti bederních páteře, stále

15 000 luxů a optimální práce

a aktivně podepřeny a tím také po celou dobu chráněny.
Možnost plynulé práce a co největší komfort sezení jsou

Častý problém: pokud není pracovní světlo ztlumeno, vytvrzuje se kompozitní materiál často příliš rychle. To ale není případ

proto u každého ošetření samozřejmostí – pro vaše zdraví

KaVoLUX 540 LED. Inovativní režim COMPOsave™ (kompatibilní se světlem aktivovanými výplňovými materiály) filtruje

a pracovní prostředí bez stresu.

všechny modré složky světla a zpomaluje vytvrzování výplňového materiálu. Tímto způsobem lze světlem vytvrzované
materiály zpracovávat pomalu, aniž by bylo nutné světlo tlumit. S intenzitou osvětlení 15 000 luxů máte vždy optimální
pohled pro ideální ošetření a stabilně vynikající výsledky.
Přirozené světlo nejvyšší kvality

Bezkontaktní ovládání

Režim COMPOsave

Výjimečný koncept

KaVo PHYSIO
Evo/Evo F

Židli pro ošetřování KaVo PHYSIO Evo bylo uděleno schválení asociace „Healthy Back Campaign“
(AGR). Nezávislá, multidisciplinární odborná komise uděluje toto schválení na základě přísných
ergonomických kritériích a zdravotních testů.
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Možnosti vybavení
TM

S

Metalické barvy
C

T

Křeslo pacienta

Držák tácků pro podpěru tácku

Měkký polštář

Otočný a výškově nastavitelný

Měkký polstr RELAXline

–

–

–

–

TM

S

C

T

x

x

x

x

Odnímatelný držák nástrojů
Selekční tácek

Opěradlo

Krátké rameno

Tvar (optimalizovaný)
Tělo zařízení
Opěrka hlavy

Porcelánová mísa plivátka

2-kloubová s otočným knoflíkem

Plivátko z kouřově šedého skla

se dvěma klouby a tlačítkem

Hygienická jednotka

Komfortní podhlavník

Permanentní likvidace choroboplodných zárodků1

Metalíza

Metalíza

Metalíza blue

Metalíza

Metalíza

Metalíza

Metalíza

midnight blue

smoky blue

silver

silver

berry

crimson

chocolate brown

Nemetalické barvy
Poznámka: Barvy v tisku nereprodukují

Důsledná likvidace choroboplodných zárodků1
Područka

skutečnou barvu povrchu.

HYDROclean (oplachový systém)

Levá

(Vyžádejte si vzorník barev KaVo!)

DEKAmat™ a OXYmat

Pravá

Ohřev teplé vody
VACUstopp

Stolek lékaře

Bezdrátový pedálový ovladač

Dotykový displej
SMARTdrive

Orange

Apple green

Ocean blue

Dental white

Systém přívodu

5 držáků nástrojů

Vodní blok DVGW

6 držáků nástrojů

Láhev na vodu DVGW2

Odnímatelný držák nástrojů

Kompaktní vodní blok2

Turbínová hadice

Port pro příslušenství

INTRA LUX Motor KL 703 LED™

Barvy potahu: exkluzivně pro KaVo uniQa

Podtlakový regulační ventil

Integrovaná regulace točivého momentu (endo)

CENTRAmat

Ultrazvukový odstraňovač zubního kamene
PiezoLED™

Systém likvidace

Sonický odstraňovač zubního kamene SONICflex™

Externí mokré sání

Třífunkční násadec

Odlučovač amalgámu DÜRR

Multifunkční násadec

Automatický separátor DÜRR

Chilli red

Apricot

Silk grey

Fyziologický roztok
Chirurgický motor S600 LED

Operační světlo

Ohřev spreje nástrojů

KaVoLUX 540 LED

Rozhraní USB

Barvy potahu

Upevňovací lišta světla

Pneumatická brzda pro systém ramene

-

Držák tácků pro dva standardní tácky
Servisní stolek 1568 pro dva standardní tácky

-

-

-

Adaptér pro montáž na sloup světla

-

(Intraorální skener)
Komunikace s pacientem

Stolek asistenta

KaVo CONNECTbase

Kapacitní dotykový panel

CONEXIO

5 držáků nástrojů

KaVo Screen One

Odsávání sprejové mlhy

KaVo Screen HD

Odsávačka slin

KaVo ERGOcam One

2. odsávačka slin

KaVo DIAGNOcam

Třífunkční násadec

KaVo DIAGNOcam Vision Full HD

Black

Midnight blue

Smoky blue

Ocean blue

Mint

Greenery

Emerald green

Anthracite

Pearl grey

Chocolate brown

Crimson

Berry

Ruby red

Orange

Multifunkční násadec
Polymerizační lampa Satelec Mini LED

Sériové vybavení |
1

Volitelná výbava | × Musí být vybráno | – Není k dispozici

pouze ve spojení s vodním blokem DVGW a lahví na vodu DVGW | 2 za sníženou cenu
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Vybavení ordinace
Stomatologické soupravy značky KaVo, světla, ordinační židle,
systémy pro komunikaci s pacientem a další příslušenství pro
zubní ordinace.

Nástroje
Stomatologické přímé násadce a kolénka, turbíny, pískovačky
a další vybavení pro všechny oblasti využití, od diagnózy přes
profylaxi až po protetiku, chirurgické a endodontické zákroky
a také pro péči a údržbu nástrojů.

Výrobky, zařízení a služby zobrazené a popsané v tomto katalogu nejsou dostupné
ve všech zemích. Veškeré uvedené informace jsou platné v době tisku. KaVo Dental
GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za případné barevné nebo tvarové odchylky
od vyobrazení ani za chybné údaje nebo chyby tisku. Vyhrazujeme si právo brožuru
kdykoliv změnit. Přetisk, i částečný, je povolen pouze se souhlasem společnosti
KaVo Dental GmbH.
KaVo a uniQa jsou registrované ochranné známky společnosti KaVo Dental GmbH.

KaVo Dental GmbH | Bismarckring 39 | 88400 Biberach | Německo
www.kavo.com
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Dental Excellence
v každém směru

