
Instrumenty. 
Bezpieczeństwo i komfort Twojej pracy.

Spraw, by Twój gabinet  
był niepowtarzalny.

Promocje
styczeń−luty 2021 

Wybierz KaVo
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• czterodrożny spray

•  szerokokątny światłowód

•  ceramiczne łożyska

Turbina  
SMARTtorque 
S619 L

940  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



Nowości & Promocje  |  3

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 światło 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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• Niezawodna diagnostyka próchnicy
• Jakość obrazowania rentgenowskiego 

bez promieniowania

KaVo DIAGNOcam

Wczesne wykrywanie próchnicy

Wypróbuj  
w swoim gabinecie  

za darmo!

 +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.

11 700 zł

Zestaw startowy PERIO
do piaskarki PROPHYflex 3 lub 4 do zabiegów 

poddziąsłowych.

920 zł

Laserowa kamera 
DIAGNOcam
•  wykrywanie próchnicy technologią DIFOTI

•  doskonałe narzędzie do komunikacji 
z pacjentem

•  bezpieczna diagnostyka dla kobiet  
w ciąży i dzieci

•  jakość obrazowania rentgenowskiego  
bez promieniowania

• komfort pracy i pewność diagnostyki
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Chronisz to,  
co ważne.

Powiedz
o tym
Twoim
pacjentom!

krok 1
Zeskanuj kod QR i pobierz ulotkę lub wejdź  

na www.kavo.pl, zakładka Higiena

krok 2
Wydrukuj ulotkę i gotowe!

Co robimy, aby w naszym gabinecie 
było bezpiecznie?

Pobierz gotową ulotkę dla pacjentów:
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Zadzwoń!   +48 601 484 881

TESTUJ
za darmo!

Nasze  

instrumenty 

w Twoim 

gabinecie!



KaVo Polska Sp. z o.o. | al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | +48 22 395 54 60

www.kavo.pl
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Kontakt

Magdalena Januszkiewicz
+48 601 484 881 

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

Promocja obowiązuje w terminie styczeń-luty 2021 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. 


