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KaVo ProXam
Przyszłość 
cyfrowej 
diagnostyki.



Firmy KaVo i Planmeca łączą siły w dzie-

dzinie obrazowania RTG. Podstawę nowej 

gamy produktów do obrazowania stanowią 

specjalistyczna wiedza w zakresie cyfrowych 

protokołów pracy, doświadczenie we wszyst-

kich obszarach branży i pasja do tworzenia 

nowoczesnych rozwiązań stomatologicznych. 

W nowej serii KaVo ProXam wykorzystano 

najlepsze technologie używane w produktach 

firmy Planmeca przeznaczonych do obrazo-

wania, uzupełniając w ten sposób ofertę firmy 

KaVo. Portfolio produktów KaVo ProXam jest 

przykładem jakości, niezawodności i wygody 

z uwagi na wyjątkową jakość obrazu i łatwość 

obsługi. Dzięki kompatybilności z popularnym 

oprogramowaniem Romexis typu „all-in-one” 

i wszechstronnym opcjom integracji można 

stworzyć inteligentną sieć wszystkich istot-

nych urządzeń do obrazowania.

KaVo Imaging to nowy standard 
diagnostyki obrazowej.
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KaVo ProXam – 
nazwa mówiąca 
wszystko.

Nowoczesny świat 
obrazowania RTG

KaVo IMAGING 
KaVo ProXam - połączyliśmy dwa słowa „Pro” i „Xam”, 

aby symbolicznie nawiązać do oferty produktów RTG firmy 

Planmeca i jednocześnie podkreślić sukces dotychczasowych 

produktów do obrazowania firmy KaVo. „X” w środku nazwy 

oznacza promieniowanie RTG. Te elementy będą nadal 

pojawiać się w przyszłości w nazewnictwie produktów 

firmy KaVo do diagnostyki obrazowej.

NOWOŚĆ
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KaVo ProXam
– kompleksowe rozwiązania

Gabinety i kliniki stomatologiczne, które chcą inwestować w najnowocześniejsze 
produkty cyfrowe i ceniące sobie tradycyjne wartości firmy KaVo, znajdą wszystko, 
czego potrzebują w ofercie ProXam. Koncepcja KaVo ProXam oznacza najwyższą 
jakość oraz sprawdzone, niezawodne technologie w obszarze obrazowania 
zewnątrzustnego oraz wykonywania wewnątrzustnych zdjęć RTG i skanów.

Aparat punktowy 

KaVo ProXam iX to łatwe 

i precyzyjne pozycjonowanie, 

uproszczona obsługa i wysokiej 

jakości badania RTG.

Cyfrowe, wewnątrzustne 

czujniki RTG zapewniające 

obrazy wysokiej jakości. 

Świetnie nadają się do 

stosowania z aparatami 

KaVo ProXam iX, dzięki łatwej 

obsłudze i ostrym obrazom.

Kompaktowy, wydajny 

i wszechstronny skaner 

płytek obrazowych, który 

można również zastosować 

bezpośrednio przy fotelu. 

Niewielki rozmiar i bezgłośnie 

skanowanie.

Skaner umożliwiający 

wykonanie bardzo 

szczegółowych wycisków 

cyfrowych w możliwie jak 

najkrótszym czasie skanowania.

WEWNĄTRZUSTNE

KaVo ProXam iOS

KaVo ProXam iX

KaVo ProXam iS

KaVo ProXam iP
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• Wszystkie urządzenia do obrazowania i rozwiązania 
CAD/CAM połączone na jednej platformie

• Opcja inteligentnej rozbudowy z pełną synchronizacją 
nowych urządzeń i rozwiązań diagnostycznych

• Złoty standard w oprogramowaniu dentystycznym

Od 16 lat to wszechstronne 

oprogramowanie Romexis 

upraszcza każdy protokół pracy 

związany z wykonywaniem zdjęć 

rentgenowskich, skanowaniem 

oraz pozycjonowaniem 

implantów i projektowaniu 

szablonów chirurgicznych 

w gabinecie stomatologicznym. 

Można go łatwo i inteligentnie 

zintegrować i zsynchronizować 

z urządzeniami do obrazowania 

diagnostycznego lub innymi 

rozwiązaniami CAD/CAM.

Nowoczesne rozwiązanie 

rentgenowskie 2D w dziedzinie 

obrazowania cyfrowego. 

Niezależnie od tego, czy chodzi 

o zdjęcia pantomograficzne , 

zewnątrzustne skrzydłowo-

zgryzowe, stawów skroniowo-

żuchwowych czy celowanych 

na zatoki - KaVo ProXam 2D 

został opracowany specjalnie 

z myślą o codziennych zadaniach 

i wyzwaniach w obrazowaniu 

stomatologicznym i spełnia 

najwyższe wymagania 

w zakresie jakości obrazu 

i łatwości obsługi .

KaVo ProXam 3D i 3DQ zapewniają inteligentne, trójwymiarowe 

programy do obrazowania i spełniają wszystkie wymagania 

nowoczesnego wykonywania zdjęć pantomograficznych, 

zewnątrzustnych skrzydłowo-zgryzowych i cefalometrycznych. 

Aparaty ProXam 3D i ProXam 3DQ różnią się głównie maksymalnym 

polem obrazowania 3D, które w tych aparatach wynosi odpowiednio 

10 x 8 cm i 19 x 15 cm.

KaVo ProXam 
Koncepcja „All-in-one”:
kompleksowe 
oprogramowanie

ZEWNĄTRZUSTNE OPROGRAMOWANIE

KaVo ProXam 2D KaVo ProXam 3D KaVo ProXam 3DQ 

Romexis
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NOWOŚĆ

129 850 zł
27 630 € 

PAKIET START
• system wody destylowanej

• podstawa tacki z tackami

• lampa diodowa KaVo 540 LED

• mikromotor KaVo INTRAmatic LUX 703 KL

• złączka KaVo MULTIflex LUX 465 LED

• turbina KaVo EXPERTtorque E680 L

• kątnica KaVo EXPERTmatic E20 L

• zawór spluwaczkowy

• płyta montażowa

• system higieny wewnętrznej unitu

• funkcja DEKAmat - automatyczna 
dezynfekcja rękawów ssących

• Service Box

Tapicerka RELAXline
dostępna jako opcja 
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145 700 zł
31 000 € 

KaVo ESTETICA 
E70 Vision

PAKIET START
• lampa diodowa KaVo 540 LED

• blok wody DVGW

• system higieny wewnętrznej unitu

• podstawa tacek z tackami

• mikrosilnik KaVo INTRAmatic LUX 703 KL

• mikrosilnik KaVo INTRAmatic LUX 703 KL

• złączka KaVo MULTIflex LUX 465 LED 

• turbina KaVo MASTERtorque M9000 

• kątnica KaVo MASTERmatic M20 L 

• kątnica KaVo MASTERmatic M25 L

• główka KaVo INTRA L68 

• zawór spluwaczkowy

• funkcja DEKAmat - automatyczna 
dezynfekcja rękawów ssących

• funkcja OXYmat

• bezprzewodowy sterownik nożny

• Service Box

Tapicerka RELAXline
dostępna jako opcja 
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KaVo ESTETICA 
E50 Life

PAKIET START
• system wody destylowanej

• podstawa tacki z tackami

• lampa diodowa KaVo 540 LED

• mikromotor KaVo INTRAmatic LUX 703 KL

• złączka KaVo MULTIflex LUX 465 LED 

• turbina KaVo EXPERTtorque E680 L

• kątnica KaVo EXPERTmatic E20 L

• Service Box

• zawór spluwaczkowy

BESTSELLER

95 400 zł
20 300 € 

Tapicerka RELAXline
dostępna jako opcja 



2+1 Gratis!
Kup 3 instrumenty KaVo,

a zapłacisz za 2.

W promocji biorą udział następujące instrumenty: kątnice, turbiny,
prostnice, skalery SONICflex, piaskarki PROPHYflex i RONDOFLEX.
Najtańszy instrument gratis.

Promocja obowiązuje od 20.03 do 19.04.2023r.
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NEEW

Turbina
EXPERTtorque E680 L
• czterodrożny spray
• szerokokątny światłowód 
• ceramiczne łożyska
• wymienny mikrofiltr wody
• system „anti-suck-back”

3 600 zł / 766 €

4 800 zł / 1 021 €

Turb
EXP
• czt
• sze
• cer
• wy
• sys

3 6

Turbina MASTERtorque 
M9000 L/LS/COLOR
• technologia Direct Stop –

zatrzymanie wiertła w 1 sek.
• zawór zwrotny – nieczystości

nie przenikają do główki
• mała główka – optymalna 

widoczność
• niski poziom hałasu

EXPERTmatic E25 L/C
Kątnica przyspieszająca

24-MIESIĘCZNA 

GWARANCJA

NOWOŚĆBędziesz pod wrażeniem:
jeszcze lepsza jakość od KaVo

Łożyska kulkowe

Udoskonalone łożyska kulkowe gwarantują większą 

wytrzymałość i trwałość instrumentu

Technologia CoolHead

Nowa technologia KaVo CoolHead aktywnie zapobiega 

nadmiernemu nagrzaniu główki instrumentu 

w przypadku przypadkowego naciśnięcia przycisku 

– dla jeszcze większego bezpieczeństwa pacjenta.

Jesli używasz
instrumentów EXPERT,
prawdopodobnie nigdy
nie będziesz mnie
potrzebować.

Niezawodność spotyka sie 
z innowacyinością.

Peter Schöchlin
Kierownik ds. napraw i zwrotów
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Turbina
SMARTtorque S619 L
• czterodrożny spray
• szerokokątny światłowód
• ceramiczne łożyska

Kątnica 
EXPERTmatic E20 C 
• przełożenie 1:1
• wewnętrzny 

dwukanałowy spray 

Turbina 
SMARTtorque S609 C
• czterodrożny spray
• ceramiczne łożyska
• podłączenie bezpośrednio 

na rękaw „Midwest”

Kątnica 
EXPERTmatic E20 L 
• przełożenie 1:1
• wewnętrzny 

dwukanałowy spray 
• szerokokątny 

światłowód

Kątnica przyspieszająca 
EXPERTmatic E25 L
• kątnica na wiertła turbinowe
• przełożenie 1:5
• trójdrożny spray
• ceramiczne łożyska
• szerokokątny światłowód
• wymienny mikrofiltr wody

1 350 zł / 287 €2 500 zł / 532 €

Kątnica
EXPERT
• przełoż
• wewnę

dwukan
• szeroko

światło

Kątnic
EXPER
• przełoż
• wewnę

dwuka

2 50

Turb
SMA
• czt
• cer
• pod

na r

1 3

Turb
SMA
• czte
• szer
• cera

ca 

owe

d
dy

Złączki
MULTIflex 460 E
• szybkozłączka bez światła
• zawór antyretrakcyjny

500 zł / 106 €

MULTIflex 460 LE
• szybkozłączka ze światłem
• zawór antyretrakcyjny

600 zł / 128 €

MULTIflex 460 LED
• szybkozłączka ze światłem LED
• zawór antyretrakcyjny

900 zł / 191 €

L
Kątnica 
EXPERT
• kątnica n
• przełoże
• trójdroż
• ceramic
• szerokok
• wymien

3 000 zł / 638 € 4 200 zł / 894 € 1 850 zł / 394 €

Jeszcze więcej mocy

EXPERTtorque LUX E680 L/LS/LN:

maksymalna moc do 29 watów przy 3,5 barach

EXPERTtorque Mini LUX E677 L/LN:

maksymalna moc do 27 watów przy 3,5 barach

Spokojna praca – turbiny EXPERTtorque 

są jeszcze cichsze

Do 2 dB ciszej, redukcja hałasu o około 26%

Turbiny EXPERTtorqueTu

EXPERT najbardziej popularna
seria instrumentów.
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3 obrazy diagnostyczne 
uzyskane w jednym ujęciu

• Połączenie kamery wewnątrzustnej, 
transiluminatora do wykrywania 
próchnicy oraz narzędzia do końcowej 
kontroli pod kątem próchnicy w jednym 
urządzeniu.

• Czułe przyciski sterowania 
• Dwa panele dotykowe u góry i dołu 

ułatwiają rejestrowanie obrazów 
górnej i dolnej szczęki — możliwość 
dostosowania 
do wielkości dłoni, indywidualnych 
preferencji oraz lateralizacji. 

• Lekka i doskonale wyważona
• Wygoda i ergonomia obsługi oraz 

bezproblemowe rejestrowanie obrazów 

KaVo DIAGNOcam™ Vision Full HD

•Połą
tran
próc
kontr
urządz

•Czułe p
•Dwa pa

ułatwiaj
górnej i d
dostosow
do wielkoś
preferencj

• Lekka i doskLekka i dosk
• Wygoda i erg

bezproblemo

26 000 zł
5 532 €

16 000 zł / 3 404 €

Mikrosilnik chirurgiczny 
EXPERTsurg 

Wypróbuj w gabinecie!   Zadzwoń! +48 601 484 881 

• Duża wydajność i moc (moment obrotowy do 80 Ncm)

• Pełna nawigacja z poziomu sterownika nożnego

• Intuicyjne, łatwe w obsłudze menu

• Kątnica SURGmatic S201 L/XL PRO 

ze światłem w zestawie!

• Oszczędność czasu dzięki intuicyjnemu programowaniu 

czynności i parametrów

• Podczas zabiegów: „Gwintowanie”, „Wkręcanie implantu” 

oraz „ Zakładanie śruby zamykającej” wyświetlana jest 

osiągnięta maksymalna wartość momentu obrotowego.

• Bezwibracyjna praca

• Łatwość czyszczenia

w pakieciez
kątnicą S201 XL

Pr
o
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Piaskarka abrazyjna 
RONDOflex plus 360

Co wyróżnia RONDOflex plus: czysta praca z płaszczem wodnym 

W końcówce kaniuli znajduje się płaszcz wodny, który otacza strumień 

proszku. Dzięki temu wszystkie cząstki proszku są zamknięte w wodzie. 

W efekcie dochodzi do mniejszego zanieczyszczenia pola pracy i mniejszych 

zabrudzeń przy zachowanej skuteczności. Pacjenci również poczują tę 

różnicę: brak wysuszenia ust przez proszek po zabiegu. 

Skuteczne działanie abrazyjne na dużej powierzchni

W celu uzyskania wysokiej mocy abrazji w obrębie dużej powierzchni należy 

stosować proszek o wielkości cząstek 50 μm. Dla mniejszej mocy abrazji 

i większej precyzji należy wybrać proszek o wielkości cząstek 27 μm.

Dodatkowo dostępne są cztery różne (pod względem średnicy i kąta) 

kaniule. Dzięki uchwytowi z możliwością rotacji o 360° można łatwo 

i komfortowo dotrzeć we wszystkie obszary jamy ustnej.

Podstawy dla idealnej powierzchni

Cząstki proszku są rozpędzane do dużej prędkości (20 m/s)

w strumieniu powietrza. Kiedy cząstki te uderzają w przygotowywaną 

powierzchnię, dochodzi do precyzyjnego usuwania tkanek zęba dzięki 

energii kinetycznej. 

Powierzchnia jest oczyszczana, schropowacana, zwiększa się jej 

pole. Większe pole powierzchni przekłada się na większą siłę adhezji, 

co stanowi optymalną bazę dla wszelkich technik adhezyjnych 

i metod wiązania. Miękkie tkanki zęba i materiały kompozytowe 

są po prostu usuwane, co skutkuje minimalnie inwazyjną preparacją. 

Ubytek po piaskowaniu proszkiem 

wielkości 50 μm przez 60 sekund. 

Widoczne są bardzo dobra moc 

abrazji i wyraźne kontury. 

Powierzchnia tego samego ubytku 

w powiększeniu 500×. Struktura 

powierzchni jest równomiernie 

schropowacona w obrębie całego ubytku.

Przygotowanie powierzchni przed zastosowaniem techniki adhezyjnej

Minimalnie inwazyjna preparacja ubytków

Odbudowa powierzchni z próchnicą wtórną

6 900 zł / 1 468 €
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Piaskarka PROPHYflex 4
Bardzo lekka, idealnie wyważona i ergonomiczna.
Do zabiegów naddziąsłowych i poddziąsłowych. 

Dysza Power
Do bardziej opornych 
plam i przebarwień.

Dysza Perio
Zestaw Perio Kit do obszaru poddziąsłowego 
oraz czyszczenia mostów, implantów i koron.

Dysza Standard
Mniejsza ilość 
rozpylanej mgiełki 
z wody i proszku dzięki 
wysoce precyzyjnemu 
strumieniowi. Wąska 
dysza zapewnia 
dobrą widoczność 
podczas oczyszczania 
naddziąsłowego.

Wię cej oznacza lepiej
Trzy stopnie regulacji – pierwszy z nich 
umoż liwia irygację  zę bó w w celu usunię cia 
pozostałoś ci proszku. Poziom 2 i 3 pozwalają 
dostosować  moc czyszczenia w zależ noś ci 
od pacjenta i wskazania.

Odpręż się i pracuj swobodnie
Niezwykle lekka, idealnie wyważona 
rękojeść z możliwością indywidualnego 
doboru długości zapewnia 
komfortową obsługę i bezstresowe 
przeprowadzenie zabiegu.

Lepsza kompatybilność
Podłączenie za pomocą złączki 
KaVo albo Sirona.

Precyzyjna, niewielka dysza do czyszczenia kieszonek
Opcjonalny zestaw Perio przeznaczony do przeprowadzania 
precyzyjnych i łagodnych zabiegów poddziąsłowych, jak również 
czyszczenia mostów, implantów i koron.

Gwarancja bezpieczeństwa
Stabilna pozycja przy napełnianiu 
proszku dzięki płaskiej podstawie 
zbiorniczka. Aby uniknąć przerywania 
zabiegu, pojemnik można napełnić 
wcześniej, a następnie zamknąć go 
gumowym wieczkiem z oznaczeniem 
wybranego wskazania.

Dostosowana do Ciebie
Dwa uchwyty różnej długości pozwalają
idealnie dopasować narzędzie do dłoni.

4 900 zł / 1 043 € 1 150 zł / 245 €

Zestaw startowy PERIO
do piaskarki PROPHYflex 3 lub 4 
do zabiegów poddziąsłowych.
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2003 L ze światłem 
bez haków

5 250 zł / 1 117 €

2003 L ze światłem 
z hakami 5,6,7

5 700 zł / 1 213 €

SONICflex™ 
2003 L

Haki 5,6,7 - Profilaktyka

Jeden z najmocniejszych 

i najcichszych skalerów 

powietrznych w swojej klasie. 

Mocna i precyzyjna rękojeść 

o najszerszym zakresie 

zastosowań z regulacją 

poziomu pracy.

Ponad 50 łatwo wymiennych 

końcówek dostosowuje się 

do Twoich potrzeb w bardzo 

wielu zastosowaniach. 

SONICflex Scaler nr 5 / 5A

Zastosowanie:  usuwanie rozległych 

złogów kamienia

Kształt: uniwersalny

Nr katalogowy: Scaler nr 5 0.571.5171

SONICflex Scaler nr 7 / 7A

Zastosowanie:  usuwanie rozległych złogów 

kamienia naddziąsłowego

Kształt: periodontologiczny

Nr katalogowy: Scaler nr 7 0.571.5191

SONICflex Scaler nr 6 / 6A

Zastosowanie:   usuwanie rozległych złogów 

kamienia naddziąsłowego

Kształt: sierpowaty

Nr katalogowy: Scaler nr 6 0.571.5181
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Kontakt

Biuro | Sala pokazowa | Serwis KaVo
al. Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa 

+48 22 395 54 60

Zasady promocji

Oferta obowiązuje w terminie kwiecień-czerwiec 2023 r.
Przedstawione ceny zostały przeliczone według orientacyjnego kursu EUR równego 4.70 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. 

Magdalena Januszkiewicz
+48 601 484 881 

magdalena.januszkiewicz@kavo.com

Instrumenty Unity Obrazowanie

Zbigniew Kantyka
+48 601 212 965

zbigniew.kantyka@kavo.com

Mateusz Szkliniarz
+48 696 576 513

mateusz.szkliniarz@kavo.com


