
KaVo QUATTROcare PLUS

Dobrá péče se vyplatí.
Prodlužte životnost svých nástrojů 
a ušetřete za opravy
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KaVo QUATTROcare PLUS

Čtyřikrát perfektní péče. 
Rychlá a pohodlná.
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Je to takhle jednoduché.

Pracovní kroky s KaVo QUATTROcare PLUS.

 
 
Nasaďte nástroje. K nasazení nástrojů slouží ošetřovací spojka  
MULTIflex a tři spojky INTRAmatic.

Zavřete čelní kryt. A teď to může začít. 

Stiskněte spouštěcí tlačítko. Plně automatické vnitřní čištění a  
péče až o čtyři nástroje trvá jen 1 minutu.

Hotovo. Vyjměte nástroje.

Čtyři nástroje za jednu minutu.
Jednoduše stiskem tlačítka. Plně automatický KaVo QUATTROcare 
PLUS nabízí nejvyšší možnou rychlost a uživatelsky přátelskou ob-
sluhu. Dále se KaVo QUATTROcare PLUS vyznačuje tou nejjednodušší 
manipulací. Na čtyři ošetřovací spojky nasadíte až čtyři nástroje 
najednou, zavřete čelní kryt a spustíte program. Kompletní proces 
péče trvá pro čtyři nástroje pouhou 1 minutu. Poté je QUATTROcare 
PLUS ihned připraven na další cyklus.

Tak jednoduché používání.
V běžném pracovním dni je tak málo času na dokonalou péči o Vaše 
nástroje. O to důležitější je možnost spolehnout se na promyšlený 
systém péče, který vše vyřeší za Vás. Systém, který nejenom dodrží 
všechny pracovní postupy a zaručí tak dokonalou údržbu a čištění, 
ale který se také dá intuitivně a rychle obsluhovat. Nasaďte nástroje. 
Zavřete čelní kryt. Spusťte. Čtyři najednou. Hotovo obratem ruky.

Přednosti a výhody: 

• Žádné chyby při obsluze díky jednoduché a bezpečné 
manipulaci

• Jistota kvality provedené péče díky automatickému 
průběhu programu

• Nástroje jsou rychle k dispozici díky krátkému  
trvání cyklu
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KaVo QUATTROcare PLUS

Optimální péče.

Přednosti a výhody: 

• Optimální péče díky ošetřovacímu spreji 
KaVo QUATTROcare plus 

• Vysoká efektivita díky perfektní koordinaci  
s každodenními nároky praxe

Efekt péče KaVo QUATTROcare- 
účinná expanze spreje KaVo 
QUATTROcare plus uvnitř 
nástrojů uvolňuje a odstraňuje 
organická rezidua.

Efektivita v praxi. KaVo- 
SUPERtorque LUX 650 B, 
ošetřováno KaVo QUATTROcare. 
Sedm let v každodenním nasazení 
bez výpadků nebo výměn a oprav. 
Vždy optimálně ošetřeno  
= vždy připraveno k použití.

Integrovaný program - 
péče o upínací kleštiny.
Každotýdenní čištění a péče o upínací kleštiny Vašich nástrojů 
zajišťuje nejen dlouhou životnost, ale také sílu a jistotu držení.

1. Adaptér péče o upínací kleštiny nasaďte na spojky MULTIflex 
2. Upínací kleštiny nasaďte na adaptér  
3. Stiskněte tlačítko programu pro údržbu upínacích kleštin

Důsledně efektivní péče.
Dlouhá životnost nástrojů není jen otázkou kvality a jejich ceny, 
ale předevšími péče o ně. KaVo svým systémem péče QUATTROcare 
stanovil celosvětový standard efektivity péče o nástroje. Inovativní 
systém péče KaVo QUATTROcare PLUS je nesrovnatelně důkladný, 
úsporný a snadno obsluhovatelný. Perfektní pro všechny nástroje, 
které jsou v praxi pravidelně používány.

KaVo QUATTROcare PLUS je standardně vybaven inovativní funkcí 
Purging. Pří ní se navíc ostříkají a profouknou převodové a sprejové 
kanálky, takže případné přebytečné zbytky oleje zmizí a nástroje 
KaVo jsou tak ošetřeny až do posledního detailu.

Rozdíl je v detailech.
Díky napěnění čisticích komponent ošetřovacího spreje KaVo  
QUATTROcare se rozpustí anorganické zbytky uvnitř nástrojů, tlakem 
vzduchu se vyfouknou a tím se vytvoří předpoklady pro optimální 
ošetření olejem.

Pokud však chcete z vnitřku nástrojů odstranit i proteiny, je zapo-
třebí předchozí intenzivní čištění pomocí KaVo CLEAN a DRYspray. 
Rychlost KaVo QUATTROcare PLUS ulehčuje nejen chod Vaší praxe, 
ale navíc Vám dává i jistotu perfektní péče. Životnost Vašich nástro-
jů Vám bude poděkováním.

Díky dávkovací automatice je zajištěno, že každý nástroj bude ošet-
řen množstvím oleje požadovaným pro daný typ. Tím se vyvarujete 
nadměrné spotřeby ošetřovacího oleje a zajistíte optimální chod 
nástrojů. KaVo QUATTROcare PLUS je univerzální. To znamená: s 
KaVo QUATTROcare PLUS můžete ošetřit nejen své vysoce kvalitní 
nástroje KaVo, ale i nástroje všech běžných výrobců.



KaVo QUATTROcare PLUS

RYCHLOST  
+ 

SPOLEHLIVOST 
=

Příznivé při koupi. 
Úsporné při používání.

Přednosti jsou jasné.
Kladete důraz na nástroje špičkové kvality. KaVo QUATTROcare 
PLUS se stará o to, aby Vaše nástroje neztratily nic ze své přesnosti 
ani hodnoty. Jen s dokonale ošetřenými a následně hygienicky 
připravenými nástroji můžete trvale šetřit náklady a dosahovat 
perfektních výsledků.

Dávkovací automatika jednoduše rozezná obsazení jednotlivých 
míst a zaručí přesné nutné dávkování ošetřovacího spreje KaVo 
QUATTROcare plus do každého z nich. Nedochází tak k nadměrné 
spotřebě spreje a vyhnete se zbytečným nákladům.

Přednosti a výhody: 

• Cyklus ošetření čtyř nástrojů trvá jen jednu minutu

• Řízeno programem, automatický průběh ošetření

• Optimální ošetření olejem díky dávkovací automatice

• Jednoduchá manipulace brání chybám v ošetření

• Vyfoukání převodových a sprejových kanálků díky 
funkci Purging

• Po ošetření nevystupují z nástrojů zbytky oleje

• Základní osazení čtyřmi ošetřovacími spojkami 
(1 x MULTIflex / 3 x INTRAmatic)

• Univerzální použitelnost  
(k dispozici adaptéry pro všechny běžné typy nástrojů)

• Moderní a ergonomický design

KaVo QUATTROcare PLUS:  
jednoduchý - univerzální - úsporný.



 

KaVo QUATTROcare PLUS

KaVo Dental GmbH · D-88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 1488 · www.kavo.com

Technická data

Doplňky
Produkt

Ošetřovací spojka INTRAmatic

Ošetřovací spojka MULTIflex

Ošetřovací spojka hlavičky

Ošetřovací spojka COMFORTdrive

Ošetřovací adaptér SIRONA TE nástroje

Ošetřovací spojka SIRONA T1 pro turbíny

Ošetřovací spojka BIEN-AIR

Ošetřovací spojka W&H

Produkt

Ošetřovací spojka YOSHIDA pro turbíny se světlem

Ošetřovací spojka YOSHIDA pro turbíny beze světla

Ošetřovací spojka MIDWEST Low Speed

Ošetřovací spojka NSK pro turbíny

Ošetřovací spojka OSADA pro turbíny

Ošetřevací spojka lem 2 otvory

QUATTROcare Plus sprej (balení 6 ks)

  
Rozměry:

Šířka  35 cm

Hloubka  28 cm

Výška  38 cm

Instalační podmínky:

• dobré větrání místnosti

• bez přímého slunečního osvětlení 

Technická data:

Hmotnost  10 kg

Síťové napětí  100 – 240 V

Kmitočet sítě  50 – 60 Hz

Příkon  cca. 24 W

Přípojka stlačeného vzduchu  4 – 6 bar

Spotřeba stlačeného vzduchu  ca. 50 NI/min

Č. mat.

1.009.6143

1.009.6142

0.411.7941

1.005.1707

1.000.1003

1.000.7156

1.001.7860

1.001.7888

Č. mat.

1.000.7403

1.000.7585

1.000.8459

1.000.8786

1.000.8858

1.002.1217

1.005.4525

20 cm 50 cm

Vzdálenost 
na všech  
stranách

Vzdálenost 
na všech  
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http://www.facebook.com/KaVoGlobal
http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH

