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Polska

Promocje
WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2020

Instrumenty

Od 780 do 0 km/godz.
w ciągu 1 sekundy.
Chroń siebie  

i swoich pacjentów!

Więcej informacji na stronie 3

KUP 2 dowolne  
instrumenty KaVo,  

a na DRUGI (tańszy) 
otrzymasz 50% rabatu

KUP 3 dowolne 
instrumenty KaVo,  

a TRZECI (najtańszy) 
dostaniesz GRATIS

SKOMPONUJ  
SWÓJ ZESTAW

*dotyczy najtańszej sztuki z zestawu

Instrumenty KaVo 
Instrumenty oraz urządzenia specjalistyczne.



NAJWYŻSZA 
JAKOŚĆ

TERAZ
Najwyższa jakość. 

KaVo MASTER series – precyzja  

i trwałość w Twoim gabinecie.
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Promocja dotyczy WSZYSTKICH instrumentów z całego portfolio produktów KAVO. 
Można dowolnie tworzyć zestawy oraz łączyć promocje. O warunki i regulamin zapytaj  
Certyfikowanych Dystrybutorów KaVo lub zadzwoń pod nr tel. +48 601 484 881.

Promocja obowiązuje w dniach: 1 września - 31 października 2020

Wybierz TRZY,  
zapłać za DWA!*

*dotyczy najtańszej sztuki z zestawu

Wybierz DWA,  
a za drugi zapłacisz 

50% ceny*
*dotyczy najtańszej sztuki z zestawu

Kątnica przyspieszająca 
KaVo EXPERTmatic E25 L 
ze światłem,  
18 m-cy gwarancji

3 429 zł

Kątnica 1:1  
KaVo EXPERTmatic E20 L 
ze światłem,  
18 m-cy gwarancji

2 448 zł

Turbina  
SMARTtorque S619 L
ze światłem, na złączkę KaVo,  
12 m-cy gwarancji

GRATIS o wartości 1 503 zł
Suma do zapłaty: 5 877 zł

Kątnica 1:1 KaVo 
EXPERTmatic E20 C
bez światła,  
18 m-cy gwarancji

1 968 zł

Turbina  
SMARTtorque S609 C 
na rękaw midwest bez światła,  
12 m-cy gwarancji 

864 zł

Turbina  
SMARTtorque S609 C 
na rękaw midwest bez światła,  
12 m-cy gwarancji

GRATIS o wartości 864 zł
Suma do zapłaty: 2 832 zł

Kątnica przyspieszająca 
KaVo EXPERTmatic E25 L
ze światłem, 18 m-cy gwarancji

3 470 zł

Turbina  
EXPERTtorque E680 L
ze światłem, 18 m-cy gwarancji

2 957 zł

Kątnica 1:1  
KaVo EXPERTmatic E20 L
ze światłem, 18 m-cy gwarancji

GRATIS o wartości 2 448 zł
Suma do zapłaty: 6 427 zł

Piaskarka abrazyjna RONDOflex

6 292 zł

Piaskarka profilaktyczna PROPHYflex 4
dysza POWER gratis

4 075 zł oszczędzasz 2 039 zł
Suma do zapłaty: 8 331 zł

PRZYKŁADOWE zestawy instrumentów:

Skomponuj swój zestaw!!!
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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

Promocja obowiązuje w terminie 01.09 - 31.10.2020 r. 
Przedstawione ceny zostały przeliczone według orientacyjnego kursu EUR równego 4.5 zł.  

Ceny na fakturze zostaną przeliczone na zł według kursu celnego NBP obowiązującego w dniu sprzedaży.

E20 C
• przełożenie 1:1 

• wewnętrzny dwukanałowy spray 

1 968 zł



Nowości & Promocje  |  5

Turbina KaVo  
MASTERtorque M9000 L 

4 028 zł

Mikrosilnik chirurgiczny 
KaVo EXPERTsurg 
Bezpieczeństwo i dokładność

•  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

W zestawie: EXPERTsurg z nową kątnicą SURGmatic S201 L/XL PRO ze światłem

13 950 zł

m
ax

. m
oment obrotowy 80 N

cmNowa kątnica 
chirurgiczna

Umów prezentację w swoim gabinecie 
  +48 601 484 881

Higiena i bezpieczeństwo na najwyższym 
poziomie dzięki technologii Direct Stop 

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

Zawór zwrotny - zapobiega przenikaniu
nieczystości do wnętrza główki.

Maksymalna moc - do 23 W zapewnia
wydajną pracę.

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

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

DST

Chroń siebie  
i swoich pacjentów!

Promocja obowiązuje w terminie 01.09 - 31.10.2020 r. 
Przedstawione ceny zostały przeliczone według orientacyjnego kursu EUR równego 4.5 zł.  
Ceny na fakturze zostaną przeliczone na zł według kursu celnego NBP obowiązującego w dniu sprzedaży.
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Wczesne wykrywanie próchnicy dzięki 
KaVo DIAGNOcam.

KaVo DIAGNOcam jest idealnym dopełnieniem tradycyjnych sposobów wykrywania próchnicy. 
Technologia DIFOTI wykorzystuje światło lasera tworząc obrazy, przypominające jakością obrazy 
rentgenowskie i ukazuje próchnicę, w postaci ciemniejszych plam a także pęknięcia, które przy 
innych metodach diagnostycznych są zazwyczaj niewidoczne.

Porównanie skuteczności diagnostycznej: Kühnisch J., Söchtig F., Pitchika V., Laubender R., Neuhaus K.W., Lussi A., Hickel R. „In vivo 
validation of near-infrared light transillumination for interproximal dentin carries detection”, Clinical Oral Investigations, May 2016.

KaVo DIAGNOcam  Badania radiologiczne Badania kliniczne 

99% 96% 2%

• Wczesna diagnostyka próchnicy powierzchni zgryzowych, 

stycznych, gładkich, próchnicy wtórnej a także pęknięć.

• Niezwykle dokładny obraz o wysokiej jakości, nawet bez 

wstępnego oczyszczania zębów.

• Końcowe zdjęcia i filmy są widoczne od razu i zwiększają 

szansę na akceptację planów leczenia.

• Bez promieni rentgenowskich: dla wszystkich pacjentów, 

zębów i zabiegów.

• Automatyczna integracja z popularnym 

oprogramowaniem.

• Asystent nagrywania wskazuje odpowiednie ułożenie, 

by obraz diagnostyczny był jak najlepszy w możliwie 

najkrótszym czasie.

• Intuicyjna obsługa z przejrzystym diagramem uzębienia, 

który obejmuje zęby mleczne.

Korzyści:

11 700 zł

Próchnica powierzchni zgryzowych. Wtórna próchnica. Próchnica powierzchni stycznych. Pęknięcia.

Umów prezentację w swoim gabinecie   +48 601 484 881

Promocja obowiązuje w terminie 01.09 - 31.10.2020 r. 
Przedstawione ceny zostały przeliczone według orientacyjnego kursu EUR równego 4.5 zł.  

Ceny na fakturze zostaną przeliczone na zł według kursu celnego NBP obowiązującego w dniu sprzedaży.



Piaskarka profilaktyczna 
PROPHYflex 4

Zestaw startowy PERIO
Do piaskarki PROPHYflex 3 lub PROPHYflex 4. 

Końcówka Perio do zabiegów poddziąsłowych

•  precyzyjnie i delikatnie usuwa biofilm  
z powierzchni zębów

•  czyści implanty bez naruszania ich powierzchni

•  delikatnie czyści odsłonięte szyjki zębowe

W zestawie: 3 końcówki PERIO, adapter, klucz do 

zamontowania końcówki, 2 pojemniki na proszek, 

proszek KaVo PROPHYflex Perio Powder 20 g.

846 zł
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Zmień zabieg w czystą przyjemność

• skoncentrowany i jednorodny strumień proszku 
ogranicza pylenie 

• 3 poziomy regulacji ilości podawanego proszku 
pozwalają dostosować moc czyszczenia  
do zabiegu

• 2 uchwyty różnej długości idealnie dopasowują 
narzędzie do dłoni

• zakres obrotu dyszy w 360° ułatwia pracę 
w trudno dostępnych obszarach 

• niezwykle lekka, idealnie wyważona rękojeść 

• możliwość kompletnej dezynfekcji i sterylizacji 

• do wyboru trzy kolory: morski, różowy i limonkowy

• dostępna na złączkę KaVo lub Sirona 

Dzięki szerokiej gamie dysz, a także trzypoziomowej 
regulacji, PROPHYflex 4 jest wszechstronnym 
urządzeniem do wielu zastosowań. 

4 075 zł

KaVo PROPHYflex 4 Produkt konkurencji

Docenisz skoncentrowany, nieprzerwany strumień  
proszku i wody z opcją regulacji natężenia, który umożliwia 
precyzyjne czyszczenie przy zminimalizowanym pyleniu.

Lepsza widoczność: mniejsze zapylenie

Równomierny rozkład energii wzdłuż powierzchni strumienia ma 
dwie zalety: im bardziej równomierny jest rozkład, tym skuteczniej 
przebiega czyszczenie, a struktura zębów jest lepiej chroniona.

Bezwzględna dla przebarwień, łagodna dla zębów

KaVo PROPHYflex 4 Produkt konkurencji*

* Działanie na szkliwo proszku PROPHYpearls w porównaniu z konkurencyjną piaskarką wykorzystującą węglan wapnia. Sprawdzono na kompozycie SonicFill™

NOWOŚĆ

dysza POWER 
GRATIS

KaVo PROPHYflex 4 dysza Power
Do bardziej opornych plam i przebarwień.

Promocja obowiązuje w terminie 01.09 - 31.10.2020 r. 
Przedstawione ceny zostały przeliczone według orientacyjnego kursu EUR równego 4.5 zł.  
Ceny na fakturze zostaną przeliczone na zł według kursu celnego NBP obowiązującego w dniu sprzedaży.
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Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT.  
Przedstawione ceny zostały przeliczone według orientacyjnego kursu EUR równego 4.5 zł.  
Ceny na fakturze zostaną przeliczone na zł według kursu celnego NBP obowiązującego w dniu sprzedaży.

Kontakt

Magdalena Januszkiewicz
+48 601 484 881

magdalena.januszkiewicz@kavokerr.com

Instrumenty, sprzęt specjalistyczny

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

00-867 Warszawa 

+48 22 395 54 60

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


