NEJL
E

R
TO
U

Í DISTRIB
PŠ

KaVo Diamond Award

2

01

3 – 2 02

1

Nová prémiová kompaktní třída.

ilustrační foto

Tato akce platí do 30. 6. 2022

MOŽNOSTI VOLBY ZÁKAZNÍKA
BARVA
POLSTROVÁNÍ
široký výběr
ze vzorníku
barev

Pro aktuální nabídku kontaktujte:

ODLUČOVAČ
AMALGÁMU
Dürr CAS1
nebo
mokré sání

VEDENÍ HADIC
horní, spodní
nebo
verze Cart
(pojízdný stolek)

790.000,-

vč. DPH

AKČNÍ CENA

KONFIGURACE SOUPRAVY
Bezkontaktní svítidlo KaVoLUX 540 LED
s režimem COMPOsave.
Pěti nástrojový stolek lékaře obsahuje:
- světelnou multifunkční stříkačku
- turbínovou pozici vč. rychlospojky

Nastupování a vystupování –
- 2× mikromotor Intra LUX KL 703 LED
je to snadné

Ta nejlepší poloha

- OZK Piezo LED

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
Ovládací
panel lékaře s dotykovým
během přestavování opěradla. Zvýšená poloha
nohou
podporuje
krevní oběh. Takže nastavení
jste vždy
ovládáním,
s možností
doslova v nejlepší pozici.
instrumentů a programování křesla.

ošetřující lékař musel vzdávat maximální svobody
pohybu. To od nynějška znamená optimální pohodlí
pro vás i vašeho pacienta.

a opěrka hlavy se dvěma klouby umožňuje nastavení

Dvoukloubová opěrka hlavy
s mechanickým upínáním.

ypu ošetření a velikosti pacienta. Vaši pacienti tak mohou

m dovoluje pracovat v uvolněné, soustředěné a ergonomické

acienty.

í hlavě
sklonu můžete nastavit opěrku hlavy a tím i polohu hlavy

něně na pohodlném podhlavníku a vy máte stálý a optimální

Výškově stavitelný panel sestry
s dotykovým displejem, včetně malé
a velké savky.

toru. 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.

uniQa znamená individualitu
AutomatickéKaVo
čištění
a dezinfekce sacích
a flexibilitu. Přirozeně je tedy
k
dispozici
jak
pro
leváky,
tak pro blok DVGW
a nástrojových hadic, vodní
praváky. Bez ohledu na to, jak se
s automatickou
dezinfekcí
dnes rozhodnete,
vždy můžete vstupní vody.
změnit názor. Tomu se říká bezpečná
investice à la KaVo.

Zcela nová ergonomie křesla včetně obou
opěrek rukou.
Křeslo pacienta | 23

Nožní ovládání v bezdrátovém provedení.

DALŠÍ PARAMETRY SOUPRAVY:
Odlučovač amalgámu Dürr CAS1
Funkce VACUstop
Základová deska
Návody k použití přístrojů naleznete na: www.kavo.com nebo na našich webových stránkách www.specialcare.

