
Den nya kompakta 
premiumklassen



Dagens tandläkarkliniker är mycket mer än en plats 

för tandvård. 

De är uttryck för tandläkarnas individualitet – 

designen, utrustningen och de konsultationer och 

behandlingar som kliniken utför ger kliniken dess 

unika signum. Behandlingsrummen är även ett 

uttryck för tandläkarens idéer om balans mellan 

arbete och fritid, effektivitet  och nöje.

Dagens patienter förväntar sig mer än tidigare – de 

vill känna sig förstådda, bekväma och säkra.

YOUNIQUE – anpassas efter dig
KaVo uniQa är klinikens centrum och uppfyller de 

här kraven med precision – utifrån både tekniska och 

känslomässiga aspekter. De smarta funktionerna 

och KaVos välkända precision och höga kvalitet gör 

det möjligt att utföra framgångsrika behandlingar 

på lång sikt. Samtidigt lämnar KaVo uniQa tillräckligt 

med utrymme för tandläkarens egna, unika uttryck.

KaVo uniQa – där ”Dental Excellence” möter 

individen. 
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KaVo I DEN 
VACKRASTE  
AV FORMER 

Intelligenta, unika produkter kan endast skapas med tydliga mål, 

en stark vilja, ett konsekvent fokus och en stor dos laganda. 

Produkter som uppfyller kraven som moderna tandläkarkliniker 

ställer. Produkter som inspirerar glädje. Produkter som nya 

KaVo uniQa.

Armin Imhof, Chief Technical Officer på KaVo, och Jürgen 

Hinderhofer, designer och VD för SLOGDESIGN, diskuterar vad 

som gör nya KaVo uniQa unik – och ger en spännande inblick 

bakom kulisserna av utvecklings- och designarbetet.

Design, precision, teknik och 
användbarhet in i minsta detalj – 
den nya KaVo-standarden är unik.
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AI: Med uniQa sammanför vi premiumnivån med 

mellanprissegmentet. Tidigare var funktionerna i 

vår nya behandlingsenhet endast tillgängliga i det 

högre prissegmentet.

Under utvecklingen fokuserade vi på fyra 

områden: patientstolen, hygienfunktionerna, 

touchkontrollerna och självklart designen. Det 

är till stor del de här fyra aspekterna som ger 

uniQa dess omisskännliga karaktär. Och självklart 

var även det typiska KaVo-arbetsflödet en del 

av vårt fokus, då vi strävar efter att undvika att 

tandläkare ska behöva göra onödiga förändringar 

av välbekanta och välfungerande processer. 

Jürgen Hinderhofer (JH): På designnivån ville 

vi i första hand erbjuda fler funktioner i en 

mer kompakt miljö. Till exempel är många 

komponenter avfasade, vilket minskar volymen 

och ger mer exakta kanter. Det ger produkten en 

unik look och den välkända KaVo-precisionen.

AI: I stort sett kan vi säga att vi trots de många 

tekniska funktionerna har utvecklat ett intuitivt, 

intelligent och lättanvänt koncept och kombinerat 

det med högkvalitativ design och ett tydligt, 

kompakt formspråk. Och under processen 

kombinerades premiumfunktioner och beprövade 

system med nya funktioner och idéer på ett smart 

sätt. Slutprodukten är helt enkelt unik – både ur 

ett tekniskt och designmässigt perspektiv.

Tid är en värdefull vara – och det gäller 

även för tandläkarkliniker. Ett effektivt 

arbetsflöde och god användbarhet är 

viktiga kriterier för en behandlingsenhet. 

Hur arbetar ni med de aspekterna på KaVo?

AI: På KaVo ser vi det som vårt ansvar att hitta 

smarta lösningar som uppfyller kundernas behov 

av effektivitet. Vi följer noga hur klinikernas 

team arbetar och försöker göra livet enklare för 

alla som använder våra enheter. Ett exempel 

är magnetförslutningarna som används vid 

införande av vätskor för hygienrutiner: uniQa har 

ett magnetsystem som centrerar och stänger 

luckor. Det här är funktioner som inte bara gör 

processen enklare och snabbare, utan även är 

roliga att använda. Och i slutändan är det just den 

här typen av små detaljer som betyder mest. 

JH: Låt oss inte förbise hygienaspekterna – att 

undvika fogar eller kanter som är svåra att 

rengöra håller designteamet sysselsatt under 

hela processen. I slutändan är det alltid summan 

av alla väldesignade detaljer som resulterar i en 

lyckad, harmonisk helhetsbild. Det är också en del 

av kvaliteten. 

Du nämner kvalitet. Vad är bra kvalitet 

ur din synvinkel och hur återspeglas det 

i KaVo uniQa?

JH: Förutom användarvänlighet, hygien och de 

tekniska egenskaperna som vi redan har nämnt 

spelar det naturligtvis även roll hur produkterna 

känns. Hur känns till exempel ytorna eller 

instrumenten när jag lyfter dem ur hållaren? Hur 

känns klädseln? uniQa-klädseln är inte kall och 

obekväm, utan varm och sammetslen när du rör 

vid den. När det kommer till hur produkterna 

uppfattas, känns den höga kvaliteten i ordets rätta 

bemärkelse.

Gällande valet av material kombineras 

funktionalitet och livslängd med värde och design. 

Höljet behöver även vara tillverkat av ett material 

som är reptåligt, kemikaliebeständigt och 

UV-beständigt för att undvika att det gulnar.

Vad tycker du gör nya KaVo uniQa till en 

”sann” KaVo-behandlingsenhet?

Armin Imhof (AI): Först och främst representerar 

KaVo precision, användarvänlighet, prisvärdhet, 

tillförlitlighet och naturligtvis en viss grad 

av digitalisering. En KaVo-produkt är en 

arbetsutrustning på högsta nivå – något 

vi har betonat med vår nya KaVo uniQa-

behandlingsenhet. 

Namnet uniQa för tankarna till något 

som är unikt och omisskännligt speciellt. 

Vilka aspekter vill du betona i det här 

sammanhanget? 

ARMIN IMHOF

Slutprodukten är helt enkelt 

unik – både ur ett tekniskt och 

designmässigt perspektiv.
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Kvaliteten på materialen under höljet är 

också viktig – här har vi till exempel använt 

högkvalitativa gjutna aluminiumdelar.

AI: Det stämmer. En lång livslängd och precision 

är resultatet av en högkvalitativ produkt. Den 

långa livslängden säkerställer ett enastående 

förhållande mellan pris och prestanda och så få 

driftstopp som möjligt. Precision gör det dagliga 

arbetet enklare, eftersom det är viktigt med 

pålitliga funktioner när arbetsmoment upprepas 

hundratals gånger per dag. Arbetsflödet och 

dess ergonomi måste även vara enkelt och 

tillförlitligt. En behandlingsenhet kan används 

på en tandläkarklinik i upp till 20 år – och vi vill 

att den ska vara enkel att använda varje dag 

samtidigt som den uppfyller teamets höga 

förväntningar. 

Det blir allt viktigare att kunna anpassa 

enheter. I vilken utsträckning påverkar 

kravet på anpassningsbarhet designen?

JH: Designen kan enkelt anpassas efter olika 

individer, bland annat när det gäller färg. Färg 

är ett viktigt designelement och påverkar 

stämningen i ett rum. Varma toner har en annan 

effekt än kalla toner eller pastellfärger.

Vi blir alltmer medvetna om att konsekventa 

färgkoncept implementeras på tandläkarkliniker 

eller att olika rum har olika färgteman som 

skiljer dem åt. Det finns många olika sätt att 

implementera egna idéer och önskemål på. Men 

en KaVo uniQa passar alltid in och kan anpassas 

visuellt med val av klädsel eller färg.

AI: Det är precis det som är poängen. Allt fler 

tandläkare utvecklar ett genomtänkt koncept 

för sin verksamhet och behandlingsenheterna 

måste integreras i dessa koncept. Det kan vara 

färgkoncept, men även specifika teman som 

”lugn” eller ”natur”.

uniQa symboliserar det unika och individualiteten 

hos varje enskild tandläkare – kroppsbyggnad och 

arbetssätt skiljer sig från person till person. Därför 

är det möjligt att konfigurera uniQa på många olika 

sätt. Som premiumtillverkare måste vi erbjuda 

lämpliga produkter som uppfyller kraven som 

dagens tandvård ställer.

Fokuset flyttas även alltmer till patienten. 

Hur påverkar utformningen av en 

behandlingsenhet patienten?

JH: Bra design är kompromisslös, diskret, ärlig och 

genomtänkt in i minsta detalj. Patienten kommer 

alltid att lägga märke till detaljerna. KaVo uniQa 

är bekväm och betryggande. Den konsekventa, 

tydliga designen har högst troligt någon form av 

effekt på dem som kommer i kontakt med den.

AI: Det är precis vad det handlar om. Det handlar 

om att ta en mycket komplex produkt med 

tusentals funktioner och ge den ett enkelt, 

avskalat utseende. Så att den mer ser ut som 

en möbel. Patientstolen ser väldigt elegant 

JÜRGEN HINDERHOFER

Faktum är att hållbara 

produkter med lång livslängd 

kräver exceptionellt högkvalitativa 

material. Det är nyckeln till att skapa 

KaVo-kvalitet in i minsta detalj.

ARMIN IMHOF

Som premiumtillverkare måste 

vi erbjuda lämpliga produkter 

som uppfyller kraven som dagens 

tandvård ställer.

JÜRGEN HINDERHOFER

Bra design är kompromisslös, 

diskret, ärlig och genomtänkt 

in i minsta detalj. Patienterna 

kommer alltid att lägga märke 

till detaljerna.

och minimalistisk ut – den har till exempel inga 

påskruvade delar men har ändå otaliga funktioner. 

Och det var målet – att inte avskräcka med 

en överdrivet praktisk design, utan att skapa 

välbefinnande med den visuella framtoningen. 

Slutligen, om du måste beskriva KaVo 

uniQa i högst tre meningar, hur skulle 

det låta? 

AI: Enastående ergonomi i sin vackraste form 

sammanfattar enheten för mig: KaVo uniQa är ett 

premiumverktyg med en enastående design. För 

mig är dessa två egenskaper, ergonomi och design, 

också de huvudsakliga utmärkande egenskaperna 

för en behandlingsenhet från KaVo.
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KaVo uniQa –  
fördelarna: 

Patientstolen – ergonomiskt fulländad

1. En modern, inspirerande och kompakt stoldesign med 

fokus på ergonomi.

2. En högsta position på 830 mm och en lägsta position 

på 350 mm.

3. Integrerad Trendelenburg-rörelse för patienterna.

4. Armstöd på båda sidorna för enkel i- och urstigning.

5. En högsta patientvikt på 185 kg.

Tandläkarenheten – rörande enkel

6. Intuitiv användning med snabb och direkt tillgång till 

alla viktiga funktioner för tidsbesparande och sömlösa 

behandlingsprocesser.

7. Fyra bryggversioner: från de kompakta TM-bryggorna, 

S-bryggorna och vagnvarianterna, som även är lämpliga 

för vänsterhänta användare, till den ännu mer eleganta 

och ergonomiska T-bryggan för högerhänta.

Patientkommunikation – tydlig display

8. KaVo DIAGNOcam Vision Full HD: en intraoral 3-i-1-kamera för 

utmärkt kariesdiagnostik i full HD. 

9. Skärmar med hög upplösning: KaVo Screen HD på 22 tum och 

KaVo Screen One på 19 tum.

10. CONEXIO: Datagränssnitt för åtkomst till patientdata direkt på 

behandlingsenheten. 

11. Enkel och nätverksoberoende patientkommunikation med den 

självförsörjande versionen av KaVo CONNECTbase.

Hygien – effektivt automatiserad

12. Bekväma hygienrutiner: integrerade sköljprogram, DEKAmat 

och OXYmat samt hygienenheten med en integrerad avtagbar 

adapter för instrument och sugslangar för tidsbesparande, 

automatisk rengöring och desinfektion.

Fullständigt integrerade endodontiska och kirurgiska 

funktioner

13. Endodontiska funktioner med tre olika lägen för filkontroll och 

en expanderbar fildatabas med nästan 200 förinställda filer.

14. Kirurgisk funktion: en liten och lätt kirurgisk motor och en 

integrerad saltlösningspump.

Tillbehör – smarta kombinationer

15. Optimal behandlingskomfort med KaVoLUX 540 LED tack vare 

ett naturligt ljus och ett enhetligt ljusfält.
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Hitta funktioner enkelt och snabbt med det intuitiva 

användargränssnittet på tandläkarenhetens högkvalitativa 

glaspekskärm. Du kan se fram emot ett smidigt, snabbt och 

enkelt arbetsflöde. 

INTUITIVA 
FUNKTIONER

Mer frihet –  

för mer individualitet

Universallösningar är ett minne blott 

– din behandlingsenhet borde vara lika 

unik som du är. Skräddarsy din KaVo 

uniQa-utrustning efter dina egna 

krav och in i minsta detalj. Tack vare 

den flexibla instrumenteringen kan 

det göras på ett ögonblick: utrusta 

tandläkar- och sköterskeenheten 

för att passa dig och ditt teams 

specifika önskemål. Många funktioner 

kan anpassas efter användaren, 

som namn, behandlingstyper och 

direktknapparna på hemskärmen. 

Och om ditt behandlingsfokus 

skulle ändras så är det inga problem. 

Justeringar kan göras när som helst. 

Möjliga ändringar kan till exempel var 

en uppgradering från fem till sex ställ 

eller eftermontering av endodontiska 

och kirurgiska funktioner.

Bekvämare – 

mer användarvänlig
Arbeta smidigare – med hjälp av 

pekskärmen eller fotkontrollen kan 

du enkelt komma åt vilken funktion 

eller parameter som helst på de 

integrerade specialenheterna under 

behandlingar. Du kan hela tiden se all 

information på tandläkarenheten. Du 

kan även när som helst programmera 

anpassade behandlingsprocesser. 

Hitta en position för tandläkarenheten 

som är bekväm för dig. Sittande eller 

stående. Ensam eller med hjälp. Med 

brygga, vagn eller svängarm. På så 

sätt har du alltid allt inom räckhåll.

Fler uppkopplingsmöj-

ligheter – 

för mer flexibilitet

Med hjälp av USB-gränssnitten kan du 

enkelt ansluta ytterligare enheter när 

du vill. På några sekunder känner be-

handlingssystemet uniQa automatiskt 

igen vad det är som du har anslutit. Så 

du kan luta dig tillbaka och omfamna 

framtiden. 
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Allt är på rätt plats

Oavsett om du använder fem eller sex instrumentställ så 

kan varje position enkelt konfigureras efter dina önskemål. 

Eller så kan du helt enkelt uppgradera från fem till sex ställ 

vid ett senare tillfälle. Det är enkelt med nya KaVo uniQa.

S-bryggaTM-brygga VagnT-brygga

Allt är inom synhåll

Snabb och enkel användning tack vare den intuitiva pekskärmen: 

när du lyfter ett instrument får du snabbt en överblick över all 

viktig information. Så att du kan behålla fokuset. 

Allt sparas på en och samma plats

Smart lagring av data: du kan snabbt och tillförlitligt hämta 

sparade parametrar för upp till fem behandlingstyper för 

varje instrument. För upp till sex utövare – KaVo uniQa gör 

det möjligt. 

Allt är inom räckhåll

Ibland behövs en uppgradering – med T-versionen får komfort och bekvämlighet en helt 

ny betydelse då hanteringen och tillgängligheten av tandläkarenheten blir ännu enklare 

med T-bryggan för högerhänta användare. Den stora brickan har mer förvaringsutrymme 

och handtaget på tandläkarenheten är avtagbart och finns även i en steriliserbar version. 

KaVo uniQa ger dig en helt ny nivå av bekvämlighet.

uniQa-användargränssnittet i tre ord:  
tydligt, hygieniskt, effektivt
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Smarta specialfunktioner –  
inte bara för specialister

Det är insidan som räknas – 

den endodontiska funktionen

De integrerade endo-funktionerna innebär att du inte 

behöver köpa till en dyr endodontisk enhet. Med tre olika 

lägen för filstyrning och den integrerade fildatabasen 

med nästan 200 förinställda filer kan du konfigurera, ta 

fram och spara alla viktiga parametrar, som omvandling av 

mätvärden och vridmoment, direkt på tandläkarenheten. 

Du kan när som hest lägga till nya filer. Det här är ett 

endodontiskt paket som är genomtänkt från A till Ö.

En ljus idé –  

det smarta kirurgiska alternativet

Om du dessutom väljer att utrusta KaVo uniQa med 

KaVo INTRA LUX S600 LED får du obegränsad tillgång 

till alla funktioner som en modern kirurgisk apparat har 

i kombination med de kirurgiska KaVo-instrumenten 

och saltlösningspumpen som är integrerade på 

tandläkarenheten. Något som underlättar ditt arbete. 

Det här är så kraftfullt ljus kan vara – 

den kirurgiska motorn S600 LED

Den kirurgiska motorn KaVo S600 LED har allt. Den är 

28 % lättare och 20 % kortare än sin föregångare – det 

är en av de lättaste och minsta kirurgiska motorerna på 

dentalmarknaden. Mycket kraft i en liten förpackning. 

Holistisk design –  

med en integrerad saltlösningspump

Effektiv avlastning och komfort under kirurgiska 

behandlingar – saltlösningspumpen är integrerad 

i tandläkarenheten och hållaren för saltlösningen gör 

det möjligt. Det är 360° av kirurgisk funktionalitet. 
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Förhindra hälsoproblem och smärta med KaVo uniQa. Utöva din 

konst med så lite stress som möjligt och med en god hållning. 

Upplev friheten med naturliga, intuitiva processer och gör det 

möjligt för dina patienter att alltid vara bekväma och avslappnade. 

Det finns inget viktigare än hälsan.

TÄNK PÅ  
HÅLLNINGEN 

Arbeta på rätt höjd

KaVo uniQa är lika flexibel som du är unik. Du kan inte bara anpassa uniQa efter personliga 

önskemål och vanor, utan även efter din längd. Höjden på patientstolen kan justeras mellan 

350 mm och 830 mm, vilket säkerställer optimala ergonomiska förhållanden oavsett om du 

utför behandlingar sittande eller stående. Allt för att du ska kunna göra ditt bästa arbete. 

Njut av din nyvunna frihet 

Nu kan du röra dig friare med mer benutrymme. Allt utrymme du behöver finns under KaVo 

uniQas patientstol. Du kan även placera fotkontrollen där det passar dig – patientstolens 

kompakta design och stegplatta gör det möjligt. För ergonomiska positioner och enkel 

åtkomst till dina patienter. För den där fantastiska känslan av frihet.

350 mm

830 mm

En lägsta position på 350 mm  

och en högsta position på 830 mm
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Den bästa positionen någonsin

KaVo uniQas patientpositionering enligt 

Trendelenburg är både bekväm och ergonomisk 

i varje behandlingsposition: fotstödet vinklas och 

höjs automatiskt för att matcha ryggstödets lutning. 

Den kombinerade rörelsen förhindrar kompression 

eller utsträckning av patientens rygg när ryggstödet 

justeras. Den förhöjda benpositionen underlättar 

cirkulationen. Patienten är alltså bokstavligen alltid 

i den bästa positionen.

Perfekt positionerad

Beroende på indikation eller patientstorlek är det möjligt att hitta den perfekta positionen 

med den flexibla vändbara klädseln och det tvåledade nackstödet, så att dina patienter kan 

ligga i en optimal position och du kan arbeta i en avslappnad och ergonomisk ställning som 

främjar koncentrationen. Bra för dig. Bra för dina patienter.

Allt sitter i huvudet

Du kan använda den steglöst justerbara lutningsvinkeln på nackstödet för att justera 

nackstödet och därmed läget på patientens huvud och mun. Dina patienter ligger helt 

avslappnade på den bekväma huvudkudden och du har ständig och optimal tillgång till 

arbetsområdet. För komfort börjar med huvudet. 
Allt är inom räckhåll: ett tvåledat nackstöd med 

tryckknapp och en vridbar huvudkudde som är 

enkla att justera.

Optimerat ryggstöd: för en optimal arbetsställning 

och åtkomst till patientens mun.

Ta dig upp och ner – 

men ta det lugnt

Armstöden på KaVo uniQa kan enkelt svängas 

nedåt, vilket gör det enklare att ta sig upp i och ner 

från stolen. Samtidigt ger de stöd och skydd under 

behandlingen utan att du som tandläkare behöver 

begränsa din rörelsefrihet. Det innebär optimal 

komfort för dig och din patient från och med nu. 

Vänster eller höger? 

Det spelar ingen roll!
KaVo uniQa står för individualitet 

och flexibilitet, så den är självklart 

tillgänglig i två varianter – en för 

vänsterhänta och en för högerhänta. 

Oavsett vad du bestämmer dig för 

i dag kan du alltid ändra dig senare. 

Det är investeringssäkerhet à la KaVo.
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Ergonomisk från topp till tå

Varje rörelse är perfekt

Upplev hur bra det känns att kunna arbeta i en ännu 

mer avslappnad atmosfär med perfekta avstånd till 

instrumenten. Oavsett om du arbetar ensam eller med 

en sköterska kan alla versioner av tandläkarenheten 

Den perfekta fotkontrollen

Har du händerna fulla under behandlingen? Det är inget 

problem med KaVo uniQa. Nu kan du enkelt styra alla 

funktioner och integrerade enheter med foten. Det gäller 

även CONEXIO-systemprogramvaran. Det gör också risken 

för korskontaminering mindre. Det finns även en trådlös 

version för ännu flexiblare placering. För att du ska ha 

fullständig kontroll. 

Din sköterska har allt inom räckhåll

KaVo uniQas sköterskeenhet är utrustad med en kapacitiv 

pekskärm och ett tydligt användargränssnitt. Alla 

centrala funktioner för stolen, hygienproceserna och 

operationsbelysningen är enkla att nå. Instrument kan 

positioneras enkelt och exakt enligt användarens vanor och 

önskemål. Den avtagbara instrumentbrickan säkerställer 

optimal hygien. Dessutom gör den flexibla höjdjusteringen 

och det stora vridområdet sköterskeenheten till en 

ergonomiskt fullträff.

samt brickhållaren och sköterskeenheten placeras efter 

dina önskemål tack vare det stora rörelseomfånget. Den 

maximala förlängningslängden på instrumentslangarna 

på 90 cm och den låga brygghöjden på 45 cm ger många 

behandlingsmöjligheter med svängarmsversionen.

Ett effektivt arbetsflöde 
betyder en sak: att hitta den 
kortaste möjliga vägen

Kan utrustas för anpassat arbete – 

stödsystemet KaVo Centro

Den centrala utgångspunkten

Grundpelaren för ditt optimala arbetsflöde? Stödsystemet KaVo 

Centro. Alla viktiga enheter är praktiskt och ergonomiskt samlade 

på ett ställe – så att det smarta systemet blir utgångspunkten 

för dina behandlingsprocesser, gripbanor och rörelsesekvenser. 

Kortdistansprincipen innebär att du alltid har allt du behöver 

inom räckhåll. När du byter och uppgraderar till andra enheter 

och framtida tekniker kommer du att kunna arbeta med optimal 

flexibilitet. Tack vare olika adaptrar kan enheter och komponenter 

bytas ut snabbt och enkelt. För dig betyder det att du får ett 

optimalt arbetsflöde med KaVo uniQa – för vad kan vara bättre än 

känslan av att ha allt under kontroll?

Intraorala 

röntgenbilder är alltid 

inom räckhåll

Installera enkelt en passande intraoral 

röntgen på belysingsstolpen med 

en adapter och du kan ta optimalt 

anpassade röntgenbilder direkt vid 

behandlingsenheten - med hög 

precision, tidsbesparande och precis 

vid patienten. Det blir inte enklare. 
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Visa patienterna varför vissa behandlingar behövs med 

högupplösta bildfynd och fantastisk färgåtergivning.

OPTIMAL PATIENT-
KOMMUNIKATION 
NÄRA TILL HANDS

KaVo ERGOcam One – liten 

kamera, riktigt stor effekt 

Hjälp dina patienter att förstå sin tandhälsa med 

bilder som har stort skärpedjup och utmärkt 

färgåtergivning. Med lättanvända KaVo ERGOcam 

One kan du ta perfekta bilder när som helst. 

Kameran gör det möjligt att visa en skarp bild på ett 

avstånd på 10–25 mm. Avtryckaren kan utlösas för 

hand eller med fotkontrollen.

Visa patienterna vad du ser

Imponera med skarpa bilder. KaVo-skärmarna har 

funktioner som högupplöst bildkvalitet, höga 

kontrastvärden och fantastisk färgåtergivning. De 

är optimalt anpassade till bildenheternas funktioner, 

såsom kameror och mikroskop. Skärmen har en 

skyddande glasruta, små mellanrum på höljet och 

kan justeras med en enkel handgest för en hög 

hygiennivå. Ett enkelt val när du vill fokusera!

KaVo Screen HD – 

det perfekta valet i full HD 

• Plattskärm med full true HD

• Höjd-bredd-förhållande: 16: 9

• Skärmdiagonal: 22 tum

• Två digitala ingångar för mikroskop och PC

KaVo Screen One – 

en högkvalitativ version med HD

• Plattskärm med true HD

• Höjd-bredd-förhållande: 16: 9

• Skärmdiagonal: 19 tum

• Två digitala ingångar för mikroskop och PC
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Föreställ dig en kamera som ger dig tre kliniskt relevanta bilder för 

kariesdiagnostik – bilderna är alltid skarpa och levereras på mindre 

än en sekund. Nu är det möjligt – med DIAGNOcam Vision Full HD.

DIAGNOcam Vision Full HD –
innovation i den vackraste av former

Trippeldiagnostik med ett klick 

Oavsett om det är intraorala, genomlysnings- eller 

fluorescensbilder: DIAGNOcam Vision Full HD har 

kombinerat allt i en enhet.

En spets för hela arbetsflödet 

Du kan även använda spetsen för genomlysningsbilder för alla 

andra exponeringslägen. Tack vare spetsens patenterade design 

kommer du inte längre att slösa tid på att byta tillbehör mellan 

bildtagningar.

Se mer, visa allt: få en tre-i-ett-diagnos med ett knapptryck

Intraorala bilder för den första visuella kariesdiagnosen, djupa insikter i tandstrukturen 

med genomlysningsteknik och fluorescensbilder – allt med bara en enda bild i realtid och 

i full HD-upplösning på din skärm.

Manövrering med anpassningsbara pekpaneler 

De två pekpanelerna ovanför och nedanför kameran gör det 

enkelt att ta bilder av över- och underkäken. Dessutom kan 

funktionerna anpassas efter ditt arbetssätt samt för att passa 

vänster- eller högerhänta användare.

Lätt som en fjäder och perfekt balanserad 

Kamerans låga vikt och perfekta balans gör att du kan arbeta 

i en ergonomisk och avlastande position.

Enkel användning 

Den integrerade LED-belysningen visar kamerans status: 

vitt för ”i drift”, blått för ”standby” och rött för ”fel”.

Bildlägen som  

kan kombineras

Du väljer om du vill ta en intraoral 

bild, genomlysningsbild eller 

fluorescensbild – eller om du 

vill kombinera två eller tre 

exponeringslägen.

Alla bilder  

är i full HD

Tack vare HD-upplösningen på 

1920 x 1080 pixlar kommer alla bilder 

som tas att ha en enastående skärpa.

Ta bilder på ett sätt 

som passar dig

Som ett alternativ till pekpanelen eller 

PC:ns mus kan du även ta bilder med 

fotkontrollen (tillval).

Jochen Kania

Tandläkare
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”Många kameror har en autofokusfunktion. Men det tar 

vanligtvis för lång tid att fokusera tillräckligt bra för att få en 

kliniskt relevant bild. Den permanenta autofokusfunktionen 

på DIAGNOcam Vision Full HD skiljer sig från mängden. Den 

är alltid på – utan att du behöver trycka på en knapp. Den är 

automatiskt fokuserad hela tiden – jag får en skarp bild direkt, 

utan att behöva vänta.

Resultatet är fantastiskt: det är nästan omöjligt att ta 

en bild som inte är helt skarp – i full HD-kvalitet. Och det 

gäller oavsett om DIAGNOcam Vision Full HD används 

som en intraoral kamera, för genomlysningsbilder eller 

i fluorescensläge – eller om alla tre lägena kombineras 

i en och samma bild.”

Permanent autofokus

Intraorala bilder Genomlysningsbilder Fluorescensbilder3
-i

-1



Abstrakt

Landskap NaturBarn

Stadsmotiv Färg Tandvård

Den nya enheten för 
patientkommunikation – 
integrerad, enkel och effektiv

KaVo CONNECTbase har ett innovativt och enkelt arbetsflöde för 

patientkommunikation – du kan använda KaVo CONNECTbase för att 

informera dina patienter om deras tandhälsa på KaVo uniQa utan att 

behöva installera ytterligare programvara. Anslut bara kameran och 

sätt igång direkt. Bilderna visas direkt på behandlingsenhetens skärm 

och kan jämföras med tidigare sparade bilder. 

Plug-and-play – 

smidiga processer på ett enkelt sätt

Kamerorna på KaVo uniQa-enheten ger dig omedelbar 

tillgång till dina kamerabilder och möjlighet att exportera 

dem via USB. 

Det är minst lika enkelt att använda behandlingsenhetens 

pekskärm och fotkontroll, vilket betyder att du inte 

behöver lämna din arbetsplats under behandlingen eller 

avbryta en process i onödan. 

Du kan använda olika 

skärmbakgrundsteman för att 

matcha klinikens design.

Vill du även använda andra källor? Inga problem. Använd en 

enkel funktion direkt på uniQa-tandläkarenheten för att 

visa olika HDMI-källor på behandlingsenhetens skärm.

Gör behandlingarna till upplevelser

Du kan göra väntetider trevligare och vid behov skapa 

en inbjudande distraktion för patienterna med visuell 

underhållning direkt på KaVo uniQa-behandlingsenheten. 

Ett stort urval av media, inklusive en anpassningsbar 

välkomstskärm eller skärmsläckare med ett stort urval av 

foton eller bildspel, kommer att tilltala såväl yngre som 

äldre patienter. Naturligtvis kan du även använda din skärm 

för att visa eget material eller dela med dig av relevant 

information – i sann KaVo uniQa-anda.
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CONEXIO kopplar ihop 
det som hör ihop

En unik KaVo-filosofi gör det möjligt: CONEXIO banar väg för mer 

effektiva arbetssätt. KaVo-programvaran kombinerar programvara 

för patienthantering, 2D-röntgenbildarkiv, intraorala livebilder och 

ett snabbt och intuitivt gränssnitt. Få tillgång till alla patientdata 

direkt på pekskärmen på KaVo uniQa. Vill du lägga till mer data? 

Inga problem. Och bäst av allt: 

uppgifterna läggs till direkt i patientens journal.

Ett bra behandlingskoncept

Med CONEXIO är allt precis där du behöver det: direkt på din KaVo uniQa-tandläkarenhet. Det 

användarvänliga gränssnittet som du använder via uniQa-pekskärmen ger dig fullständig tillgång till 

patientfilen. Och om du inte har en hand ledig kan alla centrala CONEXIO-funktioner även styras och 

aktiveras med fotkontrollen. Mycket bekvämt och hygieniskt.

En perfekt översikt:  

den kliniska övervakningsstatusen

Varje bild kan tilldelas en tand när upptäckterna registreras. 

Du kan ange en klinisk övervakningsstatus från ”frisk” till 

”kritisk”. Jämförelseläget gör det möjligt att utföra en 

förloppskontroll med äldre bilder av tanden eller bilder från 

andra källor medan diagnostiseringen fortfarande pågår.

Underlättar dina diagnoser – 

informerar din patient

Använd möjligheten att välja och jämföra bilder från olika 

källor. Allt du behöver för att visa patienten bilderna är 

tandläkarenheten på KaVo uniQa – inget tangentbord, 

mus, surfplatta eller PC.              En jämförelse av KaVos patientkommunikationssystem

KaVo CONNECTbase KaVo CONEXIO 

Produktinformation Autonomt system – 

integrerat i KaVo uniQa

Programvaruinstallation 

på backend-datorn

Är programvaruinstallation på datorn nödvändig? Nej Ja

Automatisk integration av 

klinikens hanteringssystem

Nej (tillgängligt vid ett senare 

tillfälle)

Ja

Tandscheman och klinisk övervakningsstatus Nej Ja

Tillgång till innehåll (t.ex. skärmsläckare, 

KaVo-teman, välkomstskärm)

Ja Nej

Byte av källa direkt på behandlingsenhetens 

tandläkarenhet

Ja (2 x HDMI) Nej

Bilder visas direkt på behandlingsenhetens skärm Ja Ja

Bildjämförelser med tidigare bilder Ja Ja

Automatisk bildöverföring Ja Ja

Användning • Tandläkarenhetens pekskärm 

• Behandlingsenhetens fotkontroll

• Tandläkarenhetens pekskärm

• Behandlingsenhetens fotkontroll

• PC (mus, tangentbord)

Kameror • KaVo ERGOcam One

• KaVo DIAGNOcam

• KaVo DIAGNOcam Vision Full HD

• KaVo ERGOcam One

• KaVo DIAGNOcam

• KaVo DIAGNOcam Vision Full HD

Fjärråtkomst + uppdatering av behandlingsenhet Ja (LAN) Nej
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Det är väldigt enkelt att rengöra KaVo uniQa: ta helt enkelt bort viktiga 

komponenter för desinfektion. Samtliga ytor är lätta att rengöra 

och spolningen av instrumenten samt rengöring och desinfektion 

av sugslangarna är automatiserad, vilket håller dig säker.

Handtag, instrumentbrickor, fontänskålar, svängarmar och silikonmattor är lätta att ta bort 

och desinficera. Höljets övre och nedre delar är helt inneslutna för att förhindra att smuts 

kommer in i behandlingsenheten. Sugfiltren kan bytas på ett enkelt och säkert sätt tack vare 

det hygieniska handtaget.

ENKLA 
HYGIENRUTINER

Vattnets kraft

Rening med vattnets kraft. KaVo uniQa kombinerar det 

automatiska HYDROclean-programmet för enkel, automa-

tisk rengöring av amalgamseparator-, sug- och dränerings-

systemen med instrumentspolningsprogrammen. Det gör 

att du kan undvika driftstopp och sänka kostnaderna för 

underhåll av behandlingsenheten.

Praktisk intelligens möter 

säkrare hygien

Du kan förlita dig på pålitlig, automatisk rengöring 

och desinfektion av sug- och instrumentslangar. 

Hygienenheten är integrerad i KaVo uniQa. Du kan ansluta 

både sugslangar och instrumentslangar – mycket enkelt 

och med liten ansträngning. Hygienenheten kan tas bort 

och desinfekteras termiskt.
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Skyddat vattenförsörjningssystem

Instrument och motorer från KaVo har en 

funktion som förhindrar återsug för att skydda 

vattenförsörjningssystemet. Funktionen förhindrar 

att förorenat sprayvatten sugs tillbaka in 

i behandlingsenheten.

Automatiska spolningsprogram 

enligt RKI-riktlinjerna

Minimera riskerna i enlighet med specifikationerna från 

RKI – med de förprogrammerade rengöringsprogrammen 

blir upparbetningen av KaVo uniQa väldigt enkel. Oavsett 

om det är på morgonen, efter varje behandling, på 

kvällen eller en gång i veckan. På hygienfliken finns det 

anvisningar för hur du förbereder enheten. Sedan sköter 

programmen spolningen och rengöringen.  

Spara tid med färdigblandad KaVo 

DEKASEPTOL Gel. Gelen, som kan 

användas direkt, väter sugslangar och 

system och fäster på viktiga områden 

istället för att bara spolas igenom.

Ren glädje

DEKAmat har en integrerad 

DEKASEPTOL-flaska för 

standardiserad, effektiv 

rengöring och bakterieminskning 

i sugkanalerna. Den permanenta 

och intensiva bakterieminskningen 

i patientvattnet med OXYmat 

fungerar lika enkelt, eftersom 

OXYGENAL 6-flaskan också 

placeras i enheten. Respektive 

medel doseras automatiskt 

i lämplig dos. Det eliminerar den 

arbetskrävande och tidskrävande 

manuella bearbetningen och 

risken för felaktig dosering. 

Dessutom undviks kontakt med 

kemikalierna. 

Bakterierna har inte en chans

Skydda KaVo uniQas kablar från kontaminering. 

Vattenblocket med fritt vatteninlopp uppfyller DVGW-

standardens stränga krav. Dessutom säkerställer 

permanent bakterieminskning med KaVo OXYGENAL 

6 att inga mikroorganismer sprids vid normal användning. 

Med det intensiva bakterieminskningsprogrammet 

(”veckovist” rengöringsprogram) skyddar du inte bara 

dina patienter från mikroorganismer som kan bildas 

när enheten inte används, som under helger eller 

perioder då kliniken är stängd, utan säkerställer även 

att kyl- och sköljvätskorna är av bästa möjliga kvalitet. 

Säkerhet framför allt. 
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Gör KaVo uniQa till ett personligt och unikt verktyg. 

Kombinera tillbehör efter dina önskemål – för ett mer 

individuellt och roligt arbetssätt.

ENASTÅENDE 
TILLBEHÖR OCH 

UTRUSTNING 
Kraft och prestanda i optimal balans 

Med ultraljudsscalern PiezoLED kan tandrengöring utföras med hög 

precision och på ett tidsbesparande sätt. Linjärt oscillerande titansonotroder 

säkerställer särskilt effektiv behandling. Tänder och tandkött förblir orörda 

även i filigranområden, eftersom cirkulära ljusemissioner ger dig optimal 

sikt. Arbeta med extrem precision och utan att bli trött tack vare den lätta, 

ergonomiska designen.

KaVo SONICflex är ett smart verktyg som kan användas för nästan alla 

indikationer. Tack vare de olika användningsområdena kan det bli ett av dina 

mest använda instrument: med fler än 50 spetsar som kan bytas med en enkel 

vridrörelse är det perfekt för alla tillämpningar, som profylaktiska behandlingar, 

endodonti, parodontologi, minimalt invasiv kariesbehandling, kirurgi 

eller dissektion.

Lev som du lär

När det kommer till instrument bör du inte nöja dig med något annat än det bästa.

KaVo MASTERmatic-serien täcker alla tillämpningar, ger dig den bästa sikten 

och optimal åtkomst till karies – vilket gör det möjligt för dig att behandla dina 

patienter med högsta kvalitet och precision, speciellt i kombination med den 

extremt kompakta, lätta och tystgående mikromotorn INTRA LUX KL 703 LED. 

Tack vare SMARTdrive kan du arbeta effektivt i hastighetsintervallet 100 till 

40 000 varv/min utan att bli trött.
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Perfekt belysning för perfekt sikt

15 000 lux och optimalt arbete

Ett vanligt problem är att komposit ofta härdar för snabb om operationsbelysningen inte dämpas. Men det är inte fallet 

med KaVoLUX 540 LED. Det innovativa COMPOsave™-läget (kompatibelt med ljusaktiverade restaureringsmaterial) filtrerar 

bort alla blå komponenter i ljuset, vilket saktar ner härdningen av fyllningsmaterialet. På så sätt kan ljushärdande material 

bearbetas långsamt utan att belysningen måste dämpas. Med en ljusstyrka på 15 000 lux har du alltid optimal sikt under 

behandlingar och får utmärkta resultat.

Använd KaVoLUX 540 LED via den intuitiva tandläkarenheten eller med 

kontaktfria handrörelser Du kan även aktivera och stänga av KaVo uniQa 

med enhetens automatiska positioner. KaVoLUX 540 LED är optimalt 

anpassad för uniQa, är fullständigt kompatibel med hygienkraven 

och ger dig den högsta KaVo-kvaliteten, lång livslängd och maximal 

behandlingskomfort.

Perfekt passform

För dig som tandläkare är det extra viktigt att arbeta i en ergonomisk, 

hälsosam och bekväm ställning i varje behandlingssituation. Ingenting 

påverkar din hållning så mycket som arbetsstolen du sitter på varje dag. 

KaVo PHYSIO Evo och Evo F är framtagna för tandläkares och sköterskor 

behov och arbetsflöden.

Ergonomi och komfort 

in i minsta detalj

Tack vare separata anpassningsfunktioner är det enkelt att 

anpassa sitsen och ryggstödet var för sig efter dig och din 

behandlingsstil. Rygg- och sittdynorna på KaVo PHYSIO 

Evo är ergonomiskt formade. Upphöjningen i mitten av 

sittdynan ger en stabil sits och förhindrar att du halkar till 

vid snabba, korta rullande rörelser. Det rundade lårstödet 

ger mycket rörelsefrihet. Det fjädrade ryggstödet ger hela 

tiden stöd till dina ryggmuskler, speciellt vid ländkotan, 

och håller dig därmed skyddad hela tiden. Smidiga 

arbetsprocesser och största möjliga sittkomfort är en 

självklarhet för varje behandling – för din hälsa och en 

stressfri arbetsmiljö. 

Ett exceptionellt koncept

Behandlingsstolen KaVo PHYSIO Evo har fått en kvalitetsstämpel av föreningen Healthy 

Back Campaign (AGR). Den oberoende, multidisciplinära expertgruppen delar ut den här 

utmärkelsen baserat på strikta kriterier för ergonomi och hälsa.

Naturligt ljus av högsta kvalitet Kontaktfri användning COMPOsave-läge

KaVo PHYSIO  
Evo/Evo F
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TM S C T

Patientstol 

Mjuk dyna 

Mjuk KaVo RELAXline-klädsel  –  –  –  –

Ryggstöd

Lutning (optimerad)

Nackstöd

2-ledad med vridbart vrede

Tvåledat med tryckknapp 

Komforthuvuddyna

Armstöd 

Vänster 

Höger 

Tandläkarenhet

Pekskärm 

SMARTdrive

Fem instrumenthållare

Sex instrumenthållare

Avtagbar instrumenthållare

Turbinslang 

INTRA LUX Motor KL 703 LED™ 

Integrerad vridmomentskontroll (endo) 

Ultraljudsscalern PiezoLED™ 

Scalern SONICflex™ 

Trefunktionsspruta 

Flerfunktionsspruta 

Fysiologisk koksaltlösning 

Kirurgisk motor S600 LED 

Sprayvärme för instrument 

USB-gränssnitt 

Pneumatisk broms för armsystem - -

Brickhållare för två standardbrickor -

Servicebord 1568 för två standardbrickor - - -

Sköterskeenhet

Kapacitiv pekskärm 

Fem instrumenthållare

Sug för spraydimma 

Salivsug 

2. Salivsug 

Trefunktionsspruta 

Flerfunktionsspruta 

Polymerisationshandenhet Satelec Mini LED 

TM s C T

Brickhållare för brickstöd 

Svängbar samt höj- och sänkbar

Avtagbar instrumenthållare 

Val av bricka

Kort arm x x x x

Enhet

Fontänskål i porslin

Fontänskål i rökgrått glas

Hygienenhet 

Permanent bakterieminskning1

Ytterst noggrann bakterieminskning1

HYDROclean (spolningssystem) 

DEKAmat™ och OXYmat 

Varmvattenberedare 

VACUstopp 

Trådlös fotkontroll 

Försörjningssystem

DVGW-vattenblock 

DVGW-vattenflaska2

Kompakt vattenblock2

Enhetsport för tillbehör 

Vakuumkontrollventil

CENTRAmat 

Avfallssystem

Utvändig våtsug

DÜRR-amalgamseparator 

Automatisk DÜRR-separator 

Operationsbelysning

KaVoLUX 540 LED 

Monteringsstolpe för belysning 

Adapter för monteringsstolpe för belysning 

(t.ex. Intraoral scanner)

Patientkommunikation

KaVo CONNECTbase

CONEXIO

KaVo Screen One 

KaVo Screen HD 

KaVo ERGOcam One 

KaVo DIAGNOcam

KaVo DIAGNOcam Vision Full HD

Klädselfärger

Metallskimrande lackfärger

Svart

Chokladbrun

Midnattsblå Rökblå

Karmosinröd

Havsblå

Bär

Mint 

Rubinröd

Smaragdgrön

Antracitgrå

Grönska

Pärlgrå

Silver Bär Karmosinröd ChokladbrunSilverblåMidnattsblå Rökblå

Orange

Klädselfärger som är exklusiva 

för KaVo uniQa

Chiliröd Aprikos Sidengrå

Lackfärger Obs! Tryckfärgerna återger 

inte den sanna färgen. 

(Be om en KaVo-färgkarta!)

Äppelgrön VitOrange Havsblå

Utrustningsalternativ

  Utrustning i serien  |    Tillvalsutrustning  |  x  Måste väljas  |  –  Inte tillgängligt
1 Endast i anslutning till DVGW-vattenblocket och DVGW-vattenflaskan | 2 Till ett reducerat pris

Mjuk RELAXline-klädsel

Graphite Cashmere Agave
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KaVo Dental GmbH | Bismarckring 39 | 88400 Biberach | Tyskland
www.kavo.com

Dental Excellence inom 
alla områden

Utrustning för din klinik
Behandlingsenheter, behandlingslampor, tandläkarstolar, 

patientkommunikationssystem och ytterligare tillbehör 

för tandläkarkliniker från KaVo.

Instrument
Hand- och vinkelstycken, turbiner, putsvinkelstycken 

och små enheter för alla tillämpningar – från diagnostik 

via profylaktiska behandlingar till restaurering, kirurgi, 

endodonti och instrumentvård samt underhåll.

Produkterna, utrustningen och tjänsterna som visas och beskrivs i den här 

katalogen är inte tillgängliga i alla länder. All information var korrekt vid 

trycktillfället. KaVo Dental GmbH tar inget ansvar för eventuella färg- eller 

formavvikelser jämfört med bilderna eller eventuella tryckfel och förbehåller 

sig rätten att när som helst genomföra ändringar i broschyrens innehåll. 

Nytryck, även av delar av den här broschyren, är endast tillåtet med tillstånd 

av KaVo Dental GmbH.

KaVo och uniQa är registrerade varumärken som tillhör KaVo Dental GmbH.


