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 •  OP 3D Pan jest gotowy do rozbudowy,  
kiedy tylko przyjdzie taka potrzeba

 •  OP 3D Ceph, jedyny na rynku, posiada 2 oddzielne  
lampy RTG, co przekłada się na jego dłuższą żywotność

 • technologia ORTHOfocus automatycznie rozpoznaje 
najlepszą warstwę obrazu pantomograficznego 2D

 • unikatowa regulacja zakresu badania  
cefalometrycznego oraz 3D

 • pole obrazowania 3D od 5 x ø 5 cm do 9 x ø 14 cm  
z płynną regulacją wysokości

 • unikalny system pozycjonowania pacjenta ograniczający 
do minimum ryzyko błędów oraz czynności technika 
wykonującego badanie

 • konstrukcja aparatu pozwala na elastyczne dostosowanie 
do każdych warunków pomieszczenia

 • seryjne funkcje AFC (automatyczne wykrywanie profilu), 
ASC (kompensacja cienia kręgosłupa), SMARTVIEW  
(podgląd przed skanem) 

 • tryb ENDO pozwala przy ekstremalnie wysokiej 
rozdzielczości (80 µm) właściwie ocenić diagnostycznie 
wybrany obszar skanowania

 • oprogramowanie InVivo Dental

OP 3D Pantomografia + cefalometria

115 000 zł

OP 3D Pantomografia 

77 000 zł

Aparat KaVo OP 3D - gotowy na Twoją przyszłość
Z możliwością rozbudowy już od 77 000 zł

Teraz z nowym oprogramowaniem InVivo 6 - do analizy badań CBCT, z funkcjami do diagnostyki  
i planowania leczenia implantologicznego, ortodoncji, chirurgii i stomatologii odtwórczej oraz endodoncji.

NOWOŚĆ!
Oprogramowanie InVivo 6 

 z funkcją ENDO 

Obrazowanie

OP 3D 9 x ø 11 cm  212 000 zł

OP 3D 9 x ø 11 cm z cefalometrią 234 000 zł

OP 3D 9 x ø 14 cm z cefalometrią 246 000 zł 

KOMPUTER I MONITOR W ZESTAWIE
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KaVo OP 3D Pro
Profesjonalny system 3 w 1 

 • najnowszy aparat typu 
 All-in-one, oferujący aż 5 pól 
obrazowania w trybie CBCT: 
5 x ø 5 cm, 6 x ø 8 cm,  
8 x ø 8 cm, 8 x ø 15 cm, 
13 x ø 15 cm

 •  Dose Reduction Technology 
(DRT) - najwyższej jakości 
skany przy ekstremalnie 
niskiej dawce promieniowania

 •  prosta i wygodna obsługa 
przez 10-calowy panel 
dotykowy

 •  funkcja SRT – eliminacja 
artefaktów związanych  
z obecnością metalowych 
elementów w jamie  
ustnej pacjenta

 • funkcja pantomografii 
warstwowej Multilayer 
zapewniająca najwyższą 
jakość badań 2D

 • oprogramowanie 
InVivo Dental 
 
 

 • wyposażony w technologię IoT 
(internet rzeczy) SimplySmart™, 
umożliwiającą m.in. bezpośrednie 
pobieranie plików kalibracyjnych, 
automatyczne aktualizacje 
oprogramowania i proaktywne 
monitorowanie stanu czujnika

 • dzięki dynamicznym zakresom dawki, 
KaVo IXS dostarcza wyraźne obrazy, 
bez względu na ustawienia ekspozycji.

 • lepszy kontrast

 • mniej artefaktów, więcej szczegółów 

 • żadnych błędów czujnika

 • płynna integracja w gabinecie

 • zawsze gotowy do pracy

 • optymalny komfort pacjenta

OP 3D Pro 8 x ø 15 cm 248 000 zł

OP 3D Pro 8 x ø 15 cm z cefalometrią,  (dwa sensory) 285 000 zł

OP 3D Pro 13 x ø 15 cm 262 000 zł

OP 3D Pro 13 x ø 15 cm z cefalometrią, (dwa sensory) 299 000 zł
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KOMPUTER I MONITOR W ZESTAWIE

NOWOŚĆ!
Oprogramowanie InVivo 6 

 z funkcją ENDO 

17 500 zł Czujnik wewnątrzustny IXS

NOWOŚĆ!
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W zestawie:

 • aparat punktowy KaVo Focus

 • czujnik wewnątrzustny GXS-700

 • pozycjonery

 • fartuch ochronny

KaVo Scan eXam One
Rozwiązanie 
proste w użyciu

21 000 zł

Czujnik 
wewnątrzustny 
GXS-700 

16 000 zł

 • najszybszy skaner płytek fosforowych na rynku

 • odczyt trwa zaledwie kilka sekund

 • następca legendarnego systemu Digora

 • możliwość wykonywania zdjęć zgryzowych  
w formacie 4C

 • rozdzielczość realna 17 pl/mm

Zaawansowana technologia czujników CMOS  
z udoskonaloną jakością obrazu:

 • większa wydajność techniczna i  diagnostyczna 

 • rejestracja obrazów z widoczną rozdzielczością  
ponad 20 par linii na milimetr

Dawniej DIGORA 

Zestaw 
RTG + RVG:28 900 zł

Zestaw 
RTG + skaner:33 700 zł

W zestawie:

 • aparat punktowy KaVo Focus

 • skaner PSP KaVo Scan eXam One

 • fartuch ochronny 

Dopłata za komputer All in One 4 000 zł

Dopłata za komputer All in One 4 000 zł
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Wszystkie podane ceny są w złotówkach i zawierają podatek VAT.

Kontakt

Piotr Brynkiewicz
+48 603 888 579

piotr.brynkiewicz@kavokerr.com

Radiologia

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

00-867 Warszawa 

+48 22 395 54 60

KaVo Polska Sp. z o. o. | Serwis
ul. Pomorska 251

92-213 Łódź

+48 42 675 75 33

KaVoKerr Professional Education  
- zapraszamy do udziału w szkoleniach i webinarach.
Informacje i zapisy: www.kavo.pl w sekcji EDUKACJA


