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1. ÚVOD 

Tento návod na obsluhu popisuje jak používat stomatologickou soupravu Diplomat Adept DA 130. 

Prosím, pozorně si přečtěte tento návod na obsluhu před jejím používáním. 

Používání stomatologické  soupravy je povolené jen stomatologovi, obeznámenému s tímto návodem na 

obsluhu a stomatologickými aplikacemi, které tato stomatologická souprava umožňuje. 

Aby stomatologická souprava sloužila k vaší spokojenosti, musí být: 

- instalace, nastavení, případné úpravy vykonávané kvalifikovaným, autorizovaným servisním 

pracovníkem organizace, která má oprávnění vykonávat tuto činnost.  

- Splněné podmínky pro používání média a instalaci, uvedené v návodě pro montáž Diplomat Adept 

DA 130. 

 

2. SYMBOLY 
. 
    zařízení typu B  ( norma IEC 878-02-02 ) 

 
    střídavý proud   ( norma IEC 417-5032 ) 

 
    sterilizovatelné do uvedené teploty ( teplota je uvedená jen jako příklad ) 

 
    pozor informovat se v dokumentaci 

 
    revers  

     
   osvětlení nástrojů 

 

   zvyšování hodnoty nastaveného parametru 

 

   snižování hodnoty nastaveného parametru 
 

   plnění pohárku 

 
   oplach misky 

 

   osvětlení – negatoskop 

 
   INDIKACE STAVU: 
   

   Chip-Blower    ano – svítí ; ne - nesvítí 

 
   osvětlení nástrojů   ano – svítí ; ne - nesvítí 
    

   sprej     ano – svítí ; jen chladící vzduch - svítí 

        přerušovaně, ne - nesvítí 

 

   endo     pravotočivé otáčky - nesvítí 

        levotočivé otáčky - svítí 
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3. ÚČEL A POUŽITÍ 

Stomatologická souprava Diplomat Adept DA 130 je součástí stomatologického vybavení, tvořená sestavou 

vzájemně propojených podjednotek stomatologického vybavení a nástrojů, které vytváří funkční jednotku 

pro stomatologické ošetření. 

Vyhovuje směrnicím a požadavkům EU na elektromagnetickou kompatibilitu. 

 

4. POPIS VÝROBKU 

Stomatologická souprava je řešená jako stacionární (příloha č. 1). 

 

Sestavuje se z těchto hlavních částí: 

 Plivátkový blok  ( s volitelným osazením )  ( 1 ) 

 Ovládací panel s nástroji     ( 2 ) 

 Nožní spínač       ( 3 )    

 Rameno stolku       ( 4 ) 

 Rameno světla       ( 5 ) 

 Stomatologické světlo     ( 6 ) 

 Miska – ADEPT      ( 7 )  

 Odkládací stolek      ( 8 ) na zvláštní objednávku 

 

Stomatologická souprava je standardně dodávána s křeslem Diplomat D10 ( 9 ) nebo D10 E, součástí je 

nožní ovládač křesla ( 10 ). 

Na horní části nosného sloupu plivátkového bloku ( 1 ) je umístěno rameno stolku ( 4 ) s ovládacím panelem 

( 2 ), s nástroji, s maximálním počtem 5 a rameno světla ( 5 ) se stomatologickým světlem ( 6 ). 

Nástroje jsou ovládané nožním spínačem ( 3 ) mimo stříkačky, odsliňovače, velké a malé savky. Na čelní 

ploše ovládacího panelu s nástroji ( 2 ) je klávesnice s ovládacími tlačítky, displejem a negatoskopem. 

Z boku je umístěná rukojeť na nastavení polohy.  Rentgenové snímky se k negatoskopu přichytávají 

magnetickou příchytkou, která je součástí soupravy.  

Plivátkový blok ( 1 ) je dodávaný v různých variantách se skleněnou , sterilizovatelnou miskou. Její horní 

část je z plastu. Skleněná miska, odkládací misky – ADEPT ( 7 ) a násadce odsávání jsou odnímatelné, 

desinfikovatelné a sterilizovatelné.  

Jako zvláštní příslušenství, na objednávku, se montuje odkládací stolek ( 8 ) na rameno světla ( 5 ) 

s odkládací miskou z nerezavějícího materiálu. 

 

5. TECHNICKÉ ÚDAJE 

Jmenovité napájecí napětí     230 V  

Jmenovitá frekvence      50 Hz 

Maximální příkon při 50 Hz     315 VA 

Vstupní tlak vzduchu      od 0,45 do 0,6 MPa 

Vstupní tlak vody       od 0,35 do 0,6 MPa 

Hmotnost soupravy       75 ± 5 kg 

Typ ochrany před úrazem el. proudem   přístroj třídy I 

Stupeň ochrany před úrazem el. proudem   přístroj typu B 

Teplota vody pro pohárek ( na zvláštní objednávku ) 36 ± 5ºC 

Hlavní rozměry        viz. příloha č. 1 

Maximální zatížení odkládacího stolku   3 kg 
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6. ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ 

Sestavuje se standardních částí podle přílohy č. 1:                  

 Plivátkový blok ( s volitelným osazením )   ( 1 )     

 Ovládací panel ( s volitelným osazením )   ( 2 )  

 2 odkládací misky - ADEPT     

 Nožní spínač        ( 3 )     

 Rameno stolku       ( 4 )     

 Rameno světla        ( 5 )     

 Stomatologické svítidlo      ( 6 )    

 

Podle přílohy č. 2 a čl. 6.1 a 6.2 si odběratel zvolí a upřesní v objednávce: 

 Nástroje 

 Násadce 

 Plivátkový blok ( vyhotovení )  

 Odkládací stolek         

 

6.1 Všeobecné podmínky 

 Maximální počet nástrojů: 5 

 Stomatologická souprava Diplomat Adept DA 130 je ( na ovládacím panelu ) vždy vybavená stříkačkou  

 

Můžou být namontované: 

 Maximálně 4 rotační nástroje ( 2x mikromotor, 2x turbínka ) 

 Maximálně 5 světelných nástrojů  

 Maximálně 2 turbínky 

 Maximálně 2 mikromotory  

 1 stříkačka  

 1 odstraňovač zubního kamene 

 1 polymerizační lampa 

 

6.2 Pořadní nástrojů 

Podle objednávky. Stříkačka bývá zpravidla montována na levé straně. 

 

7. DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ 

Dodává se na objednávku. Není zahrnuté v ceně výrobku. 

Doplňkové vybavení je uvedené v příloze č. 3. 

 

8. SESTAVENÍ A MONTÁŽ 

Je uvedené v návodě na sestavení a montáž Diplomat Adept, typ DA 130. 

 

9. UVEDENÍ DO PROVOZU 

Mohou vykonávat jen kvalifikovaní, autorizovaní, servisní pracovníci organizace, která má oprávnění na 

tuto činnost. 

 

10. OBSLUHA VÝROBKU 

Stomatologickou soupravu může obsluhovat jen stomatolog obeznámený s tímto návodem k obsluze. 

UPOZORNĚNÍ - Obsluze je zakázané zasahovat do vnitřních částí stomatologické soupravy. 
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Obsluha stomatologické soupravy: 

Sestává se z nastavení parametrů a ovládání funkcí: nástrojů, negatoskopu a stomatologického svítidla, 

obsluhy plivátkového bloku a doplnění destilované vody do lahve v plivátkovém bloku ( pokud má toto 

vyhotovení ). 

 

Ovládání stomatologické soupravy je: 

 tlačítky klávesnice ovládacího panelu s nástroji a knoflíkem na spodní části ovládacího panelu, 

 pákou nožního spínače, 

 páčkou přepínače na stomatologickém svítidle, 

 tlačítky na plivátkovém bloku, pokud je dané provedení obsahuje 

 

Uvedení do činnosti: 

 Nejdříve zapnout kompresor a nechat natlakovat. 

 Zapne se hlavní vypínač na plivátkovém bloku – poloha I, tím se rozsvítí kontrolní světlo hlavního 

vypínače, čímž je indikovaná připravenost soupravy k provozu.  

 

UPOZORNĚNÍ -  Mimo odsliňovače, chirurgické odsávačky a stříkačky ( na plivátkovém bloku ) a 

stříkačky ( na ovládacím panelu s nástroji ) může být současně používaný ( vytáhnutý z držáku ) jen jeden 

nástroj. 

 

10.1 Ovládací panel s nástroji 

Ovládání tlačítky klávesnice ( příloha č. 4 ) ovládacího panelu a knoflíkem regulace množství vody 

umožňuje ovládání většiny funkcí a nastavení parametrů.   

UPOZORNĚNÍ –  Nejdřív je nutné vybrat nástroj z držáku a až potom nastavovat požadované hodnoty a  

funkce pomocí těchto tlačítek při maximálním vychýlení nožního ovladače vpravo nebo 

vlevo. Při opakovaném vybrání nástroje u držáku zůstávají v paměti nastavené poslední 

hodnoty a funkce, které byly automaticky uložené při posledním položení nástroje do 

držáku. 

POZNÁMKA: 

Kolečkem na rameně se aretuje nastavená vertikální poloha. Jemným přitahováním kolečka je možné zvětšit 

přednastavenou sílu tak, že rameno přenáší přidanou zátěž a není potřebná aretace. 

 

KLÁVESNICE OVLÁDACÍHO PANELU 

 

10.1.1 Tlačítko - + ( plus ) zvyšování hodnoty nastavovaného parametru 

Stlačením se zvyšuje nastavovaný parametr až po maximální hodnotu při vytáhnutém nástroji. Stlačením a 

přidržením tlačítka po uplynutí 1 sekundy dochází a automatickému zvyšování nastavovaného parametru až 

po maximální hodnotu. 

 

10.1.2 Tlačítko - - ( minus ) 

Má opačnou hodnotu jako tlačítko + ( plus ) 

 

 Tlačítka + a – slouží na: 

 Nastavení otáček mikromotoru v rozsahu od 0 ( podle údaje výrobce ) do max. ot./min. a opačně. 

 Nastavení výkonu od minima po maximum a opačně při použití odstraňovače zubního kamene. 

 Poznámka: Pro UOZK Mectron viz. 10.5.4. 

 Nastavení času zapnutí lampy od minima po maximum a opačně při použití polymerizační lampy. 
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 Nastavení intenzity osvětlení nástroje při vytáhnutém světelném nástroji po dobu zapnutí osvětlení 

nástroje a přidržená tlačítka osvětlení nástrojů.  

 

 

10.1.3 Tlačítko – osvětlení negatoskopu 
Stlačením tlačítka se zapíná osvětlení negatoskopu. Dalším stlačením se osvětlení vypne. Automaticky se 

vypíná po cca 20 sekundách. Po vybrání nástroje mimo stříkačky negatoskop zhasne. Negatoskop je možné 

zapnout jen tehdy, pokud jsou zasunuté všechny nástroje v držákách ( mimo stříkačky ) a na displeji se 

zobrazuje základní nápis dA. Zapnutí je indikované zobrazením nápisu nEg na displeji. 

 

10.1.4 Tlačítko – osvětlení nástrojů 

Stlačením se vypíná osvětlení rotačních nástrojů, které byly vybrané z držáků ( turbíny, mikromotoru ) nebo 

odstraňovače zubního kamene.  Stlačením tlačítka je možné modifikovat ten nástroj, který byl vytáhnutý 

z držáku. Indikace svítí při zapnutém osvětlení, při vypnutém nesvítí. 

Nástroj, který má zapnuté osvětlení se automaticky rozsvítí po vytáhnutí z držáku, po zasunutí do držáku se 

automaticky osvětlení vypne. 

Pokud je nástroj vytáhnutý z držáku a osvětlení nástroje je zapnuté ( svítí indikace zapnutí osvětlení nástroje 

)a tlačítko pro osvětlení nástrojů je stlačené, je možné pomocí tlačítek + a – zvyšovat a snižovat intenzitu 

osvětlení nástroje a toto kontrolovat vizuálně a nastavit na požadovanou potřebnou intenzitu. 

Každý světelný nástroj je možné nastavit individuálně na požadovanou intenzitu osvětlení.  

Stlačením tlačítka osvětlení nástrojů po dobu zobrazení základního nápisu dA je možné též uložit všechny 

nastavení výkonu nástrojů, nastavení osvětlení nástrojů, stav všech indikátorů, nastavení jasu na displeji a 

nastavení intenzity osvětlení negatoskopu. Uložení je potvrzené zobrazením nápisu SAL na displeji po dobu 

1 sekundy. 

 

10.1.5 Tlačítko – plnění pohárku 

Ovládá plnění pohárku pacienta. 

1. Stlačením a přidržením tlačítka na dobu 1 sekundy se plní pohárek pacienta po dobu nastaveného času. 

Tuto funkce je možné též vyvolat vychýlením páky nožního ovladače doleva a přidržením na dobu 1 

sekundy. Standardně je přednastavený čas 5 sekund. 

2. Stlačením a podržení tlačítka na dobu více jak 4 sekundy se nastavuje čas plnění pohárku až do okamžiku 

uvolnění tlačítka. Tuto funkci je možné též vyvolat vychýlením páky nožního ovladače doleva a přidržením 

na dobu víc jak 4 sekundy. Čas plnění se může nastavit na hodnotu maximálně 20 sekund. Poslední 

nastavení zůstává natrvalo zapamatované, vypnutím dentální soupravy se neztrácí. Po dobu držení 

stlačeného tlačítka probíhá plnění pohárku ( jen po daný maximální čas ). 

3. Po dobu plnění pohárku pacienta stlačením tlačítka na dobu min. 0,2 sekundy se přeruší činnost plnění 

pohárku. Tuto funkci je možné též vyvolat vychýlením páky nožního ovladače doleva a přidržením na dobu 

min. 0,2 sekundy. 

4. Plnění pohárku je možné zapnout i vypnout z ovládacího panelu nebo plivátkového bloku ( pokud je 

nainstalované rameno sestry ) nebo nožního ovladače. 

  

10.1.6 Tlačítko – oplach misky 

Ovládá oplach misky. 

1. Stlačení a přidržení tlačítka na dobu 1 sekundy se začne oplachovat plivátková miska po dobu 

nastaveného času. Tuto funkci je možné vyvolat vychýlením páky nožního ovladače doprava a přidržením 

na dobu 1 sekund. Standardně je přednastavený čas 15 sekund. 

2. Stlačením a podržením tlačítka na dobu více jak 4 sekundy se nastavuje čas oplachu plivátkové misky až 

do okamžiku uvolnění tlačítka. Tuto funkci je možné též vyvolat vychýlením páky nožního ovladače 

doprava a přidržením na dobu více jako 4 sekundy. Čas oplachu se může nastavit na hodnotu maximálně 35 
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sekund. Poslední nastavení zůstává trvalo zapamatované, vypnutím dentální soupravy se neztrácí. Po dobu 

držení stlačeného tlačítka probíhá oplach misky ( jen po daný maximální čas ). 

3. Po dobu oplachu misky stlačením tlačítka na dobu min. 0,2 sekundy se přeruší činnost oplachu misky. 

Tuto funkci je též možné vyvolat vychýlením páky nožního ovladače doprava a přidržením na dobu 0,2 

sekundy. 

 

4. Oplach misky je možné zapnout i vypnout z ovládacího panelu, plivátkového bloku ( pokud je 

namontované rameno sestry ) a nožního ovladače. 

 

Upozornění: 

Při vyvolávání funkcí planění pohárku a oplachu misky z nožního ovladače musí být zasunuté všechny 

nástroje v držákách ( neplatí pro stomatologickou stříkačku ) a na displeji se musí zobrazovat nápis dA. 

Tlačítko oplach misky a tlačítko plnění pohárku se nachází též na klávesnici plivátkového bloku na držáku 

sestry ( podle vyhotovení ). Jejich funkce jsou úplně shodné s funkcemi tlačítek na klávesnici ovládacího 

panelu. 

 

10.1.7 Displej 

Po zapnutí stomatologické soupravy pomocí hlavního síťového vypínače se na displeji zobrazí nápis LdL ( 

LOAD LAST ) na dobu 1 sekundy. 

Tento nápis informuje o tom, že poslední uložené údaje byly aktivované. To znamená, že se obnovilo 

nastavení všech parametrů pro nástroje, displej, indikátory a negatoskop, tak jak byly před posledním 

vypnutím soupravy uloženy pomocí stlačení tlačítka osvětlení nástrojů po dobu zobrazení základního nápisu 

dA na displeji.¨ 

V základním stavu ( není vybrán žádný nástroj  a není zapnutý negatoskop ) se zobrazuje nápis dA. To je 

základní nápis a zobrazuje se neustále. Přestane se zobrazovat po vytáhnutí nástroje z držáku nebo zapnutím 

negatoskopu. 

Po zapnutí negatoskopu stlačením tlačítko “neg“ se na displeji zobrazí nápis nEg a tento nápis je zobrazený 

po dobu zapnutí negatoskopu. 

Po stlačení tlačítka osvětlení nástrojů se zobrazuje nápis SAL ( SAVE LAST ) po dobu 1 sekundy. Tento 

nápis informuje o tom, že se uložily všechny nastavené parametry. Tuto funkci je možné vyvolat jen po 

dobu zobrazení základního nápisu dA. 

Po vytáhnutí nástroje z držáku se zobrazuje název použitého nástroje na dobu 1 sekundy a potom číselný 

údaj o jeho nastavených parametrech zadaných k činnosti. 

 

Zobrazovaný název nástroje   zobrazovaný číselný údaj 

T1 - turbínka 1     100%  - výkon 

T2 - turbínka 2     100%  - výkon 

M1 - mikromotor 1    0 až 100% - výkon ( % výkonu z max. hodnoty )  

M2 - mikromotor 2    0 až 100% - výkon ( % výkonu z max. hodnoty )  

SCA - odstraňovač zubního kamene  0 až 100% - výkon 

POL - polymerizační lampa   0 až 100 s - čas zapnutí lampy 

LSE - světelná stříkačka    0 až 100% - výkon ( intenzita osvětlení ) 

   

Při uvedení nástroje do funkce přesunutím páky nožního ovladače doprava se zobrazí desetinná tečka za 

číselným údajem. Po vrácení páky nožního ovladače do základní polohy se desetinná tečka přestane 

zobrazovat. 

POZNÁMKA: Pro UOZK ( SCA ) Mectron viz. 10.5.4. 

Po současném vytáhnutí dvou a více nástrojů ( neplatí pro stomatologickou stříkačku ) se na displeji zobrazí 

nápis Err, který představuje chybový stav a zablokování veškerých funkcí. 
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Tento nápis se přestane zobrazovat, pokud zůstane vybraný z držáku jen jeden nástroj ( neplatí pro 

stomatologickou stříkačku ) a ostatní budou zasunuté v držácích. 

Po dobu zapnutí polymerizační lampy se zobrazuje na displeji číselný údaj o nastaveném čase zapnutí a po 

uplynutí každé sekundy se zmenšuje o hodnotu jedna a po uplynutí času ( na nulu ) se zobrazí na displeji po 

dobu jedné sekundy nápis End. 

 

 

 

INDIKACE 

 

10.1.8 Indikátor - sprej 

Viz. čl. 10.2.4. 

 

10.1.9. Indikátor - revers  

viz. čl. 10.2.3. 

 

10.1.10 Indikátor - CHIP-BLOWER 

Viz. čl. 10.2.2. 

 

10.1.11. Indikátor - osvětlení nástrojů   

Viz. čl. 10.1.4. 

 

10.1.12. Knoflík regulace množství vody 

Nachází se na spodní straně ovládacího panelu a slouží na regulaci množství chladící vody pro mikromotor, 

turbínku a odstraňovač zubního kamene. Při úplném zaškrcení se přívod vody pro chlazení zastaví. 

 

10.2. Nožní ovladač 

Nožní ovladač je multifunkční, což znamená, že je možné pomocí vychylování jeho páky ovládat funkce 

zapínání, vypínání nástrojů a funkce CHIP-BLOWER, pokud je vybraný nástroj z držáku, ale i funkce 

plnění pohárku a oplachu misky, pokud není vybraný žádný nástroj z držáku ( neplatí pro stomatologickou 

stříkačku ). 

 

10.2.1 Přesunutím páky nožního ovladače doprava se uveden do činnosti nástroj ( turbínka, mikromotor, 

odstraňovač zubního kamene, polymerizační lampa ) vytáhnutý z držáku. Po dobu vychýlení páky nožního 

ovladače doprava se na displeji zobrazuje desetinná tečka za posledním číslem. Tečka se přestane 

zobrazovat po vrácení páky nožního ovladače do základní polohy. 

Vrácením páky nožního ovladače do základní polohy se funkce ukončí, mimo polymerizační lampy. U 

polymerizační lampy se funkce ukončí dalším přesunutím páky nožního ovladače doprava nebo automaticky 

po uplynutí nastavené doby zapnutí. 

Přesunutím páky nožního ovladače doprava se vyvolají funkce oplachu misky, tak jak je podrobně napsané 

v čl. 10.1.6. 

 

10.2.2. Přesunutím páky nožního ovladače doleva se uvede do činnosti funkce CHIP-BLOWER u turbínky 

nebo u mikromotoru, vytáhnutých z držáku a rozsvítí se indikace. Po vrácení páky nožního ovladače do 

základní polohy se funkce ukončí a indikace zhasne. 

Přesunutím páky nožního ovladače doleva ( při zasunutých nástrojích ) se vyvolá funkce plnění pohárku, tak 

jak je podrobně napsáno v čl. 10.1.5. 

 

10.2.3.  Levé tlačítko - revers 
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Stlačením tlačítka po dobu vybrání mikromotoru z držáku se změní smět otáčení za podmínky, že páka 

nožního ovladače není vychýlená doprava, tedy mikromotor není v činnosti. Každý mikromotor má svoje 

vlastní nastavení a toto nastavení se inicializuje při vybrání mikromotoru z držáku. Indikace svítí při 

levotočivých otáčkách, při pravotočivých nesvítí. 

Stlačením tlačítka po dobu vybrání odstraňovače zubního kamene je možné vyvolat funkci ENDO. Při 

vyvolání funkce ENDO svítí indikace revers a číselný údaj o výkonu nástroje zobrazovaný na displeji se 

automaticky změní na 1/3 původní hodnoty. Toto přepínání funkce NORMAL/ENDO je možné uskutečnit ¨ 

 

i po dobu uvedení odstraňovače zubního kamene do činnosti pomocí vychýlení páky nožního ovladače 

doprava. 

POZNÁMKA: Pro UOZK ( SCA ) Mectron viz. 10.5.4. 

 

10.2.4. Pravé tlačítko – chlazení vodou a vzduchem ( sprej ) 

Stlačením tlačítka se uvede do činnosti postupně funkce chlazení jen vzduchem, nebo i vzduchem a vodou 

součastně ( sprej ) nebo bez chlazení. 

Po vytáhnutí mikromotoru nebo turbínky z držáku se musí rozsvítit indikace sprej podle posledního 

uloženého nastavení. 

Každý mikromotor nebo turbínka má svoje nastavení a toto se musí měnit při vytáhnutém nástroji stlačením 

pravého tlačítka nožního ovladače “sprej“. 

Možné jsou 3 stavy nastavení: 

Pokud nesvítí indikace sprej není aktivovaný ani chladící vzduch ani chladící voda. 

Pokud svítí indikace sprej přerušovaně je aktivovaný chladící vzduch.  

Pokud svítí indikace sprej nepřerušovaně je aktivovaný chladící vzduch a chladící voda a vzniká sprej. 

Pořadí nastavování po stlačení tlačítka “sprej“ se musí měnit v uzavřeném cyklu: 

Indikace sprej nesvítí – indikace sprej svítí přerušovaně – indikace sprej svítí nepřerušovaně - ……. 

 

10.3. Stomatologické světlo 

Ovládá se páčkou stomatologického světla. Ve středové poloze je stomatologické světlo vypnuté. Přepnutím 

do krajních poloh dává světlo 2 rozdílné úrovně svítivosti. 

 

10.4. Plivátkový blok 

  

10.4.1 Láhev s vodou 

je umístěná na přední části plivátkového bloku. Vodou z lahve jsou chlazené nástroje ( turbínka, 

mikromotor a odstraňovač zubního kamene ) a je přivedená do stříkačky. 

Doplnění destilované vody: 

 vypnout hlavní vypínač, poloha „0“, 

 vyšroubovat láhev, 

 doplnit do lahve destilovanou vodu, 

 láhev zašroubovat tak, aby neunikal při práci tlakový vzduch, 

 zapnout hlavní vypínač, poloha „I“  

 

UPOZORNĚNÍ –  Doplnění destilované vody se musí vykonávat tak, aby nedošlo k vniknutí cizích látek 

 do destilované vody, k změně její kvality a složení.  

 

10.4.2 Klávesnice plivátkového bloku – podle vyhotovení ( příloha č. 4 ) 

Tlačítko plnění pohárku a oplachu plivátkové misky mají stejnou funkce, jako na ovládacím panelu ( viz. 

čl., 10.1.5 a 10.1.6). 

Klávesnice není na plivátkovém bloku, který má je odsliňovač. 
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10.5. Obsluha jednotlivých nástrojů 

 

Ovládací panel 

Mimo dále uvedených pokynů je nutné se řídit též pokyny výrobců nástrojů a příslušenství. 

 

 

 

 

 

10.5.1 Stříkačka 

Je připravená v činnosti již v držáku. Při vyfukování vzduchu je potřeba stlačit pravou páčku, pro 

vyplachování vodou levou páčku a pro sprej obě dvě páčky najednou. 

 

10.5.2. Turbínka 

Po vybrání turbínky z držáku a po vychýlení páky nožního ovladače doprava se uvede do činnosti. Množství 

chladící vody se nastaví, jak je potřebné, knoflíkem regulace množství vody na spodní, pravé straně 

ovládacího panelu s nástroji. Při úplném zaškrcení se chlazení vodou vyřadí z činnosti a ve funkci zůstává je 

chlazení vzduchem. 

 Činnosti se ukončí vrácením páky nožního ovladače do středové polohy. 

 Po ukončení činnosti se doporučuje použít funkci CHIP-BLOWER, uvedenou v čl. 10.2.2. 

 Turbínku vrátit do držáku vždy až po ukončení činnosti ( páka nožního ovladače je ve středové poloze ) 

 

10.5.3 Mikromotor 

Po vybrání mikromotoru z držáku a po vychýlení páky nožního ovladače vpravo se uvede do činnosti.  

Množství chladící vody se nastaví, jak je potřebné, knoflíkem regulace množství vody na spodní, pravé 

straně ovládacího panelu s nástroji. Při úplném zaškrcení se chlazení vodou vyřadí z činnosti a ve funkci 

zůstává je chlazení vzduchem. 

 Regulace otáček podle viz. čl. 10.1.1 a 10.1.2. 

 Změna směru otáček, revers je podle čl. 10.2.3 

 Ukončení činnosti je po vrácení páky nožního ovladače do středové polohy. 

 Po ukončení činnosti se doporučuje použít funkci CHIP-BLOWER uvedenou v čl. 10.2.2. 

 Mikromotor vrátit do držáku vždy až po ukončení činnosti ( páka nožního ovladače je ve středové 

poloze )  

 

10.5.4 Odstraňovač zubního kamene ( OZK ) 

Po vybrání z držáku a vychýlení páky nožního ovladače doprava se uvede do činnosti. Výkon se nastavuje 

podle čl. 10.1.1. a 10.1.2. při vytáhnutém nástroji z držáku nebo pokud je odstraňovač zubního kamene 

v činnosti. Funkce ENDO se nastavuje podle čl. 10.2.3. 

 

UPOZORNĚNÍ  

 Při nastavování výkonu a chlazení je potřebné se řídit pokyny výrobce. 

 Množství chladící vody nastavujeme, pokud je potřeba, knoflíkem regulace množství vody na spodní 

pravé straně ovládacího panelu s nástroji. Při úplném zaškrcení se přívod vody zastaví.  

 Ukončení činnosti je po vrácení páky nožního ovladače do středové polohy! 

 

POZNÁMKA: 

Pro OZK Mectron se výkon reguluje pomocí potenciometru. Knoflík se nachází na spodní straně ovládacího 

panelu. Stav výkonu displej nezobrazuje. Pomocí nožního ovladače se nedá plynule zvyšovat výkon. Funkce 

ENDO nefunguje. 
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10.5.5. Polymerizační lampa 

Do činnosti se uvede po vytáhnutí z držáku, vychýlením páky nožního ovladače doprava a následným 

vrácením do základní polohy nebo stlačením a následným uvolněním tlačítka umístěného na polymerizační 

lampě.  

Lampa se musí dát vypnout dalším vychýlením páky nožního ovladače doprava a následným vrácením do 

základní polohy nebo stlačením a následným uvolnění tlačítka umístěného na polymerizační lampě. 

Po dobu vychýlení páky nožního ovladače doprava nebo stlačením tlačítka na polymerizační lampě se musí 

na displeji zobrazovat desetinná tečka za posledním číslem. Po dobu zapnutí polymerizační lampy 

 

 

Se musí zobrazit na displeji číselný údaj o nastaveném čase zapnutí a po uplynutí každé sekundy se musí 

zmenšovat o hodnotu jedna a po doběhnutí času do nuly se musí zobrazovat na displeji na dobu jedné 

sekundy nápis End. Po tomto nápise se musí opět zobrazit na displeji číselný údaj o nastaveném čase doby 

zapnutí polymerizační lampy. na zapnutí a vypnutí polymerizační lampy se musí dát použít všechny čtyři 

možnosti , které umožňuje nožní ovladač a tlačítko umístěné na polymerizační lampě. 

Po vytáhnutí polymerizační lampy z držáku se musí automaticky zapnout její chlazení. Chlazení se musí 

vypnout po zasunutí do držáku. 

 

PLIVÁTKOVÝ BLOK 

 

10.5.6. Odsliňovač 

Spouští se automatiky po vytáhnutí z držáku. Ukončení činnosti je po zasunutí do držáku. 

 

10.5.7 Malá odsávačka 

Spouští se automatiky po vytáhnutí z držáku. Ukončení činnosti je po zasunutí do držáku.  

 

10.5.8. Velká odsávačka 

Spouští se automatiky po vytáhnutí z držáku. Ukončení činnosti je po zasunutí do držáku.  

 

10.5.9. Při obsluze odlučovače amalgámu je nutné se řídit pokyny výrobce !!! 

 

10.6. Ukončení práce 

Je nutné: 

 Vypnout hlavní vypínač ( poloha „0“ ). Tím se přeruší přívod elektrické energie, vody a vzduchu a celá 

stomatologická souprava se odtlakuje. 

 Zavřít hlavní přívod vody ( na pracovišti ) ke stomatologické soupravě. 

 

11. POKYNY PRO ÚDRŽBU 

 

11.1 Prohlídky po dobu záruční doby 

Po dobu záruční doby je uživatel povinný v pravidelných tříměsíčních intervalech pozvat autorizovaného 

servisního technika k preventivní periodické prohlídce zaměřené na: 

 kontrolu vstupních filtrů ( vzhledem na čistotu vstupních médií ), 

 kontrolu odsávacího systému, 

 kontrolu odpadové hadice, 

 kontrolu polymerizační lampy, vyčištění jejího filtru. Čistidlo – technický benzín nebo líh na vatě 

 doplnění dalších informací a praktických rad o stomatologické soupravě, 

 kontrolu správnosti používání a údržby stomatologické soupravy a jejich nástrojů 

 rozsah uvedených prací výrobce stanovuje na 1 až 1,5 hodiny. 
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      Vykonanou periodickou prohlídku je povinný autorizovaný servisní technik potvrdit v záručním listě. 

 kontrola, případně donastavení všech médií ( vstupních, nastavení turbín atd. ) 

 

11.2 kontrola a revize po uplynutí záruční doby 

Periodickou kontrolu výrobku musí vykonávat autorizovaný servisní technik v 6-měsíčních intervalech. 

Obsahuje: 

 celkovou kontrolu stomatologické soupravy, 

 kontrolu a doregulování pracovních tlaků vody a vzduchu, 

 kontrolu filtrů vody a vzduchu , 

 kontrola neporušenosti elektrických částí. 

 

11.3 Revize po uplynutí záruční doby 

Vykonává se podle předpisů státu, kde stomatologická souprava nainstalována. 

 

11.4 Údržba 

Údržbu nástrojů a násadců vykonávat podle pokynů výrobce. 

V případě vyhotovení plivátkového bloku s napojením na centrální rozvod, kontrolovat čistotu předřazeného 

filtru. 

 

12. ČISTĚNÍ, DESINFEKCE A STERILIZACE 

 

12.1 Čištění a desinfekce 

 

12.1.1 Obsluhující personál musí dvakrát denně kontrolovat stav sítka pro zachytávání hrubých nečistot 

v plivátkové misce a podle potřeby ho vyčistit. Po použití velké a malé odsávačky přečistit hadici odsávačky 

propláchnutím vodou po každém pacientovi. 

Jedenkrát za den vyčistit: 

 sítko odsávačky umístěné v držáku na rameni sestry 

 sítko na vstupu do separátoru 

Podle výběru zákazníka může být stomatologická souprava vybavená separátorem CATTANI nebo 

separátorem amalgámu METASYS. Z hlediska hygieny a spolehlivé funkce odsávaček i samostatného 

separátoru musí být vykonávané pravidelné čištění a desinfekce. 

Volba vhodného čistícího a desinfekčního prostředku závisí od toho, jaký separátor je ve stomatologické 

soupravě zabudovaný. V případě, že v soupravě je zabudovaný separátor CATTANI, je nutné používat 

prostředek PULI-JET. 

V případě, že v soupravě je zabudovaný separátor METASYS, je nutné používat prostředek GREEN & 

CLEAN M2. 

 

12.1.2 Návod na použití čistícího prostředku PULI-JET 

Zřeďte 50 ml roztoku s 1 litrem 40 až 50ºC teplé vody. 

Z takto připraveného roztoku odsajte při jednom čištění cca 100 ml roztoku malou a 100 ml velkou 

odsávačkou. Po odsání roztoku je potřebné vybrat náustek odsávačky z nádoby, zdvihnout ho výš, aby 

tekutina odtekla z hadice do sběrného potrubí a do separátoru. 

Prostředek PULI-JET doporučuje výrobce separátoru používat minimálně 1x za den. Účinek prostředku je 

nejvyšší, pokud se použije na konci každého pracovního dne. 

 

12.1.3 Návod na použití čistícího prostředku GREEN & CLEAN M2 

Dvojnásobný stlačením dávkovače vstříkne 6 ml GREEN & CLEAN M2 do míchací nádoby. Míchací 

nádobu doplňte vodou z vodovodu až po značku. Promíchejte roztok a postupně odsajte malou a velkou 

odsávačkou roztok přes odsávací otvory v nádobě. Po odsání vyberte náustek z nádoby, zdvihnete ho výš, 
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aby tekutina odtekla z hadice do sběrného potrubí a do separátoru. Zbytek roztoku, který zůstane v nádobě 

vylijte do plivátkové misky a spláchněte malým množstvím vody. 

Prostředek GREEN & CLEAN M2 doporučuje výrobce separátoru použít 2x v průběhu každého pracovního 

dne. 

 

12.1.4 Čištění ostatních částí stomatologické soupravy 

Čištění a desinfekci plivátkové misky vykonávat minimálně jednou za den ( např. po ukončení práce ) 

prostředkem na čištění odsávacího systému.  

Čištění vnějších ploch stomatologické soupravy vykonávat vlhkou utěrkou. Doporučený prostředek je 

INCIDUR, MIKROZID. Použít alespoň jednou za den a při znečištění povrchu přístroje biologickým 

materiálem. Zakazuje se čištění prostředky, které narušují strukturu laku s plastických hmot. 

 

Upozornění! 

Při čištění podlahy ( PVC krytiny ) desinfekčním prostředkem se zakazuje položit nožní ovladač na vlhkou 

podlahu. 

 

12.2 Sterilizace 

Sterilizovatelné jsou: 

 trysky stříkaček, 

 násadce na malé a velké odsávačce, 

 násadce odsliňovače, 

 turbínky a mikromotorové násadce,  

 koncovky OZK, 

 plivátková miska. 

 

12.3 Nástroje a násadce 

Čištění a desinfekci a sterilizaci nástrojů a jejich násadců je nutné vykonávat podle návodů jejich výrobců, 

který se dodává s nástrojem. 

 

13. LIKVIDACE 

Při likvidaci stomatologické soupravy je třeba dodržovat legislativu v konkrétním státě. Soupravu je potřeba 

před demontáží dekontaminovat – vyčistit povrch, přečistit odsávací soupravu, vybrat amalgám se 

separátoru a odevzdat ho sběrné službě. 

Je vhodné svěřit likvidaci odborné firmě. Nezabezpečený odpad likvidovat podle platné legislativy. 

 

LIKVIDACE SOUČÁSTÍ SOUPRAVY 

 

ČÁST ZÁKLADNÍ 

MATERIÁL 

RECYKLOVATELNÝ 

MATERIÁL 

SKLÁDKOVATELNÝ 

MATERIÁL 

NEBEZPEČNÝ 

MATERIÁL 

Rám a kryty: 

- kov 

 

 

- plasty 

 

 

 

 

 

- guma 

 

- ocel 

- hliník 

 

- PUR 

- PVC 

- PA, ABS 

- sklolaminát 

- jiné plasty 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 
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- keramika X 

Nástroje   X   

Elektronika  X    
Kabely, transformátor - měď X    

Separátor 

amalgámu 

- filtry 

- sběrná nádoba 

  s amalgámem 

  

X 

 

X  

Obal  

- dřevo 

- lepenka 

- papír 

- PUR 

X 

X 

X 

 

 

 

 

X  

 

 

 

14. SERVIS 

V případě poruchy stomatologické soupravy se obraťte na Vašeho prodejce. 

 

15. ZÁRUKA 

Výrobce poskytuje na výrobek záruku podle záručního listu. 

 

PŘÍLOHY: 

1. Stomatologická souprava Diplomat Adept DA 130 

2. Seznam volitelné výbavy DA 130 

3. Seznam doplňkového vybavení DA 130 
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PŘÍLOHA Č. 1 – STOMATOLOGICKÁ SOUPRAVA DIPLOMAT ADEPT DA 130 
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1. plivátkový blok      6. stomatologické světlo    

2. ovládací panel       7. miska ADEPT 

3. nožní ovladač       8. odkládací stolek ( volitelný ) 

4.   rameno stolku       9. doporučené křeslo Diplomat D 10 , D10E 

5.   rameno svítidla    10. nožní ovladač křesla ( součást křesla ) 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 2 – SEZNAM VOLITELNÉ VÝBAVY 

Nástroje: 

 

 Stříkačka MINIASSISTENT ( nesvětelná ) tří-funkční 

 Stříkačka MINIMAXE – nesvětelná, tří-funkční 

 Stříkačka MINILIGHT 3F – 5F – 6F ( nesvětelná )  

 

 Turbínka Black Pearl Eco s tlačítkovým upínáním ( nesvětelná ), Borden, Bien Air 

 Turbínka Black Pearl Eco s tlačítkovým upínáním ( nesvětelná ), Midwest, Bien Air 

 Turbínka BORA S 36L – světelná, tlačítkové upínání, rychlospojka, Bien Air 

 

 Mikromotor MC2 40 IR ( nesvětelný ), Bien Air 

 Mikromotor ISOLITE 300 E Intramatic LUX ( světelný ), Bien Air 

 Mikromotor  MC3 IR E Intramatic – nesvětelný, Bien Air 

 Mikromotor  MC3 LK E Intramatic – světelný, Bien Air 

 

 Odstraňovač zubního kamene Amdent 930, Amdent 

 Odstraňovač zubního kamene Suprasson SP 4055 Satelec 

 Odstraňovač zubního kamene Mectron COMPACT PIEZO 

 

NÁSADCE: 

 

 Násadec rovný PM 1132 modrý, 1:1 ( nesvětelný ), Bien Air 

 Násadec kolénkový CA 1132, modrý 1:1, tlačítkové upínání ( nesvětelný ), Bien Air 

 Násadec kolénkový CA 1142, modrý 1:1, tlačítkové upínání ( světelný ), Bien Air 

 

PLIVÁTKOVÝ BLOK 

 

Obsahuje: 

 Zapojení na destilovanou vodu  

 Ohřev vody do pohárku nebo bez ohřevu vody 

 Separátor CATTANI, resp. METASYS  

 Odsliňovač ( vzduchový ), velkou a malou odsávačku 

 Je možné zařadit externí separátor amalgámu 
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Výrobce neručí za jiné nástroje, které nejsou uvedeny na tomto seznamu. Výjimku tvoří nástroje neuvedené 

na tomto seznamu, které jsou kompletované výrobcem se stomatologickou soupravou.   

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 3 – SEZNAM DOPLŇKOVÉHO VYBAVENÍ 

Není zahrnuté v ceně stomatologové soupravy. 

 

 LUBRIFLUID 500 ml, mazací sprej, Bien Air 

 Mazací násadec LUBRIMED, Bien Air 

 LUBRIMED 6ks cartriges, Bien Air 

 SPRAYNET 500, čistící sprej, Bien Air 

 Těsnění na láhev ( v plivátkovém bloku ) 

 Mazací stojánek 

 Koncovka odsliňovače 

 Koncovka OZK, typ 37, Amdent 

 Koncovka OZK, typ 33, Amdent 

 Odkládací stolek 

 Misky ADEPT ( odkládací ) 
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PŘÍLOHA Č. 4 – KLÁVESNICE DA 130 

 

 

 

 


