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NÁVOD K POUŽITÍ 

 

Stomatologická souprava 

Diplomat LUX DL200 – CONSUL DC300 /odvozené typy / 
 

 

 

1. ÚVOD 

     Tento návod popisuje jak používat stomatologickou soupravu Diplomat DL200,DC300 

(dále jen souprava). 

     Prosím, pozorně si přečtěte tento návod před použitím soupravy. 

     Používání soupravy je povoleno pouze stomatologovi, obeznámenému s tímto návodem 

a stomatologickými aplikacemi, které tato souprava umožňuje. 

     Aby souprava sloužila k Vaší spokojenosti, musí být: 

- instalace, nastavení, případné úpravy provedené kvalifikovaným a autorizovaným 

servisním pracovníkem organizace, která má oprávnění vykonávat tuto činnost. 

- splněné podmínky pro používané média a instalaci 

 

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 průvodní dokumentaci 

 

 

 Chlazení sprejem 

 

 

 Reverzace 

 
 

+ Zvyšování hodnoty nastaveného parametru 

 



- Snižování hodnoty nastaveného parametru 





 Plnič poháru 

 

 

 Oplach mísy 

 

 

neg Osvětlení – negatoskop 

 


 Indikace stavu: 

 Sprej: Ano - svítí 

  Ne - nesvítí 

 

  

 Směr otáčení: Pravotočivý - nesvítí 

  Levotočivý - svítí 

 

 

 Výstraha: V pořádku - nesvítí 

  Chybný stav - svítí 

 

 

3. ÚČEL A POUŽITÍ 

      Souprava je součástí stomatologického vybavení, tvořená sestavou vzájemně propojených 

podjednotek stomatologického vybavení a nástrojů, které vytvářejí funkční jednotku pro 

stomatologické ošetření. 

Vyhovuje směrnicím a požadavkům EU na elektromagnetickou kompatibilitu. 

 

4. POPIS VÝROBKU 

Souprava je řešená jako stacionární s plivadlovým blokem a neseným křeslem. 

Skládá se z těchto hlavních částí: 

- Energoblok (1) 

- Ovládací panel s nástroji (2) 

- Nožní spínač (3) 

- Plivadlový blok (4) 

- Pantograf stolíku (5) 

- Pantograf svítidla (6) 

- Stomatologické svítidlo (7) 

- Tray stolík (8) na zvláštní objednávku 

- Odkládací stolík (9) na zvláštní objednávku 

 

     Souprava je standardně dodávána s křeslem Diplomat D10 a D10E, poz. 10, kterého 

součástí je nožní ovladač křesla poz. 11. 

     Na horní části nosného sloupu energobloku (1) je umístění pantograf stolíku (5) 

s ovládacím panelem a nástroji (2) s maximálním počtem 4 a pantograf svítidla (6) se 

stomatologickým svítidlem (7). Nástoje jsou ovládané nožním spínačem (3) kromě 

stříkačky, odsliňovače a odsávačky. Na čelní ploše ovládacího panelu s nástroji (2) je 

klávesnice s ovládacími tlačítky, indikátorem a negatoskopem. Z boku je umístěná rukojeť 

pro nastavování jeho polohy. Rentgenové snímky se k negatoskopu přichytávají 

magnetickou příchytkou, která je součástí výrobku. Na horní části ovládacího panelu 



s nástroji (2) je položená nerezová miska. Plivadlový blok (4), dodávaný v různých 

variantách, je přizpůsobený pro uchycení na doporučené křeslo Diplomat D10 anebo 

D10E. Jeho celá horní část je z keramiky. Trubička oplachu mísy, napouštění poháru 

a násadce odsávání jsou snímatelné, dezinfikovatelné a sterilizovatelné. 

     Jako zvláštní příslušenství, na objednávku, se montuje tray stolík (8) a polymerizační 

lampa na ovládací panel s nástroji (2) a odkládací stolík (9) na rameno pantografu svítidla 

(6). 

     Hlavní spínač je umístěný na spodní části energobloku. Je zabudovaná 1 síťová 

pojistka hodnoty 3,15 A v napájecích zdrojích. Ve zdroji jsou umístěné 2 pojistky T 8 A. 

 

5. TECHNICKÉ ÚDAJE 

Jmenovité nápajecí napětí  230 V +/- 10% 

Jmenovitá frekvence  50 Hz +/- 2% 

Max. 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  95 kg 

Typ ochrany před úrazem elektrickým proudem přístroj třídy I 

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem  přístroj typu B 

Teplota vody pro pohár (na zvláštní objednávku) 36 °C +/- 5 °C 

Hlavní rozměry  viz. příloha č. 1 

 

6. ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ 

Skládá se ze standardních částí podle přílohy č. 1:    ks 

- Energoblok (1)      1 

- Ovládací panel (2)     1 

- Nožní spínač (3)     1 

- Plivadlový blok (4) osazený odsliňovačem – volitelný    1 

  (s třemi násadci) a láhev na destilovanou vodu     

- Pantograf stolíku (5)     1 

- Pantograf svítidla (6)     1 

- Stomatologické svítidlo (7)     1 

 

Odběratel zvolí a upřesní v objednávce: 

- nástroje 

- násadce 

- plivadlový blok (vyhotovení) 

 

6.1 Všeobecné podmínky 

- Max. počet nástojů: 4 

- Souprava je (na ovládacím panelu) vždy vybavená stříkačkou - nesvětelnou. 

 

Můžou být montované: 

- max. 3 točivé nástroje (mikromotor, turbínka) 

- max. 3 světelné nástroje (mikromotor, turbínka) 

- max. 2 turbínky 

- max. 2 mikromotory. Kombinace 2 mikromotorů + odstaňovač zubního kamene není 

možná 

- 1 stříkačka – nesvětelná 

- odstraňovač zubního kamene 



- polymerizační lampa – na samostatnou objednávku, ovládání nožním spínačem anebo 

jejím tlačítkem 

 

6.2 Pořadí nástrojů 

Doporučené pořadí zleva: 

1. stříkačka 

2. turbínka (i světelná) 

3. turbínka 

4. mikromotor (i světelný) 

5. volitelná pozice (odstraňovač zubního kamene, turbínka – i světelná, mikromotor – 

i světelný) 

Pouze na pozici 4 (počítáno zleva) může být montován odstraňovač zubního kamene. 

 

7. DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ 

Dodává se pouze na samostatnou objednávku! Není zahrnuto v ceně výrobku! 

 

8. SESTAVENÍ A MONTÁŽ 

Je uvedeno v návodu pro sestavení a montáž soupravy pro servisní organizace. 

 

9. UVEDENÍ DO PROVOZU 

Mohou vykonat pouze kvalifikovaní, autorizovaní servisní pracovníci organizace, která má 

oprávnění pro tuto činnost! 

 

10. OBSLUHA VÝROBKU 

Soupravu může obsluhovat pouze stomatolog obeznámený s tímto návodem. 

  

Upozornění! 

Obsluze je zakázáno zasahovat do vnitřních částí soupravy. 

 

Obsluha soupravy se skládá z nastavení parametrů a ovládacích funkcí: nástrojů, negatoskopu 

a stomatologického svítidla, obsluhy plivadlového bloku a doplňování destilované vody do 

láhve v plivadlovém bloku (pokud má toto vyhotovení). 

 

Ovládání soupravy je: 

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

panelu 

- pákou nožního spínače 

- páčkou přepínače na stomatologickém svítidle 

- tlačítky klávesnice plivadlového bloku anebo knoflíky v plivadlovém bloku vyhotoveného 

jen s odsliňovačem 

 

Uvedení do chodu: 

- Zapne se hlavní spínač v základně energobloku – poloha I, tím se rozsvítí kontrolní světlo 

hlavního vypínače, čímž je indikována připravenost soupravy k provozu. 

- Po 10 minutách se vytemperuje voda v elektrickém ohřívači na požadovanou teplotu (v 

případě, že je součástí vyhotovení kotlík pro ohřev vody). 

 

Upozornění! 



Kromě odsliňovače, chirurgické odsávačky a stříkačky (na plivadlovém bloku) a stříkačky (na 

ovládacím panelu s nástroji) může být současně používán (vytažený z držáku) pouze jeden 

nástroj! 

10.1 Ovládací panel s nástroji  

     Ovládání tlačítky klávesnice ovládacího panelu a knoflíkem regulace množství vody 

umožňuje ovládání většiny funkcí a nastavení parametrů. Současně se indikují navolené stavy 

a funkce na indikátoru. 

 

Upozornění! 

     Nejdříve je nutné vyjmout nástroj z držáku a až potom nastavovat požadované hodnoty 

tlačítky. 

 

Poznámka: 

     Ovládací síla na vertikální pohyb ovládacího panelu je přednastavená na základní hodnotu, 

kterou je možné při instalaci (podle přidané zátěže) přenastavit. 

     Kolečkem na rameně pantografu se aretuje nastavená vertikální poloha pantografu.  

     Jemným přitahováním kolečka pantografu je možné zvětšit přednastavenou sílu tak, že 

pantograf přenáší přidanou zátěž a není potřebná aretace. 

 

KLÁVESNICE OVLÁDACÍHO PANELU 

 

10.1.1 Tlačítko – osvětlení negatoskopu 

     Stlačením tlačítka se zapíná osvětlení negatoskopu. Dalším stlačením se osvětlení vypne. 

Automaticky se vypíná po cca 20 sekundách nebo po aktivování nástroje nožním ovladačem. 

 

10.1.2 Tlačítko – chlazení sprejem 

     Po zapnutí hlavního vypínače je základní stav: 

SPREJ NE! Indikátor nesvítí (zelená barva). Stlačením tlačítka se navolí stav. 

SPREJ ANO! Indikátor rozsvícením signalizuje tento stav. 

 

10.1.3 Tlačítko – reverzace 

     Stlačením tlačítka se mění směr otáčení vřetene mikromotoru. Po zapnutí hlavního 

vypínače jsou navolené pravotočivé otáčky. Indikátor (zelená barva) nesvítí. Po stlačení 

tlačítka se změní směr otáčení a indikátor svítí. Stláčení není závislé na poloze páčky nožního 

spínače, ale nástroj musí být vyjmutý z držáku! 

     Poslední navolený stav je zapamatován až do vypnutí soupravy. 

 

10.1.4 Tlačítko – plnič poháru 

 

10.1.4.1 Funkce tlačítka pro ovládání plení poháru po zapnutí soupravy 

     Po krátkém stlačení (kratším než 1 sekunda) se uvede do chodu plnění poháru vodou na 

dobu 5 sekund (standardně přednastavený čas). 

     Při krátkém stlačení tlačítka během plnění poháru vodou se plnění přeruší. 

     Regulace množství vody viz. bod 10.4.2. 

 

10.1.4.2 Programování času funkce plnění poháru 

     Stlačení tlačítka plnění poháru na čas delší než 2 sekundy způsobí, že čas funkce plnění 

poháru se nastaví na takovou hodnotu, jak dlouho se přidrží stlačené tlačítko. Tento čas je pro 

funkci plnění poháru maximálně 10 sekund. 

     Během držení stlačeného tlačítka funkce plnění poháru zůstává zapnutá. 



 

 

 

10.1.5 Tlačítko – oplach mísy 

 

10.1.5.1 Funkce tlačítka pro ovládání oplachu plivadlové mísy po zapnutí soupravy 

     Po krátkém stlačení tlačítka (kratším než 1 sekunda) se uvede do činnosti oplach 

plivadlové mísy vodou na dobu 15 sekund (standardně přednastavený čas. 

     Při krátkém stlačení během oplachu plivadlové mísy vodou se oplach přeruší. 

     Regulace množství vody viz. bod 10.4.3. 

 

10.1.5.2 Programování času funkce oplach mísy 

     Stlačení tlačítka oplach mísy na čas delší než 2 sekundy způsobí, že čas funkce oplach 

mísy se nastaví na takovou hodnotu, jak dlouho se přidrží stlačené tlačítko. Tento čas je pro 

funkci oplach mísy maximálně 30 sekund. 

     Během držení stlačeného tlačítka funkce oplach mísy zůstává zapnutá. 

 

10.1.6 Tlačítko  + (plus) 

     Stláčením se stupňovitě: 

- Zvyšují otáčky mikromotoru až do maxima. Nástroj musí být vyjmutý z držáku. 

- Zvyšuje výkon u odstraňovače zubního kamene. Nástroj musí být vyjmutý z držáku. 

Uvedené signalizuje indikátor BARGRAF. Jedno políčku BARGRAFU představuje cca 

10% výkonu. Všechny políčka představují 100% výkonu. 

 

10.1.7 Tlačítko – (mínus) 

     Má opačnou funkci jak tlačítko plus 

 

INDIKACE 

 

10.1.8 Indikátor – sprej 

 

10.1.9 Indikátor – reverzace 

 

10.1.10 Indikátor – výstraha 

     Červeným světlem signalizuje nesprávné stavy a chyby při obsluze soupravy (např. 2 

vyjmuté nástroje – kromě stříkačky). 

 

10.1.11 Klávesnice plivadlového bloku (příloha č. 2) 

     Tlačítko plnění poháru a oplach plivadlové mísy mají stejnou funkci jak na ovládacím 

panelu. 

     Není na plivadlovém bloku, který má jen odsliňovač. 

 

10.1.12 Regulační ventil množství vody 

     Nachází se na spodní straně ovládacího panelu s nástroji a slouží na regulaci množství 

vody pro chlazení rotačních nástrojů a do odstraňovače zubního kamene. Při úplném 

zašroubování se přívod vody zastaví pro rotační nástroje a odstraňovač zubního kamene. 

 

10.2 Nožní spínač 

 



10.2.1 Po vyjmutí z držáku se nástroj (turbínka, mikromotor, odstraňovač zubního kamene), 

vychýlením páky nožního spínače doprava, uvede do chodu. Taktéž polymerizační lampa, 

pokud má požadováno toto ovládání. 

 

10.2.2 Vychýlením páky doleva se aktivuje funkce CHIPLOWER (foukání vzduchu z trysek 

chlazení) u turbínky nebo mikromotoru – nástroje nejsou činné. 

 

10.2.3 Středová poloha páky nožního spínače je nulová – nástroje nejsou činné 

 

10.3 Stomatologické svítidlo 

     Má dvě úrovně světelnosti. Ovládání je páčkou přepínače přímo na stomatologickém 

svítidle. 

     Ve středové poloze je stomatologické svítidlo vypnuté. 

 

10.4 Plivadlový blok 

 

10.4.1 Láhev s vodou 

     Je umístěná v plivadlovém bloku za dvířky. Vodou z láhve jsou chlazené nástroje 

(turbínka, mikromotor a odstraňovač zubního kamene) a je přivedená do stříkačky. 

     Doplňování destilované vody (platí pro vyhotovení plivadlového bloku se zapojením na 

destilovanou vodu): 

- vypnout hlavní spínač, poloha 0 

- otevřít dvířka plivadlového bloku 

- vyšroubovat láhev 

- doplnit do láhve destilovanou vodu 

- láhev zašroubovat tak, aby neunikal tlakový vzduch při práci 

- dvířka zavřít 

- zapnout hlavní vypínač, poloha I 

 

Upozornění! 

      Doplnění destilované vody se musí vykonat tak, aby nedošlo k vniknutí cizích látek do 

vody, ke změně její kvality a složení. 

 

10.5 Obsluha jednotlivých nástrojů 

 

OVLÁDACÍ PANEL 

     Je potřebné, kromě dále uvedeného, řídit se pokyny výrobce nástrojů a příslušenství. 

 

10.5.1 Stříkačka 

     Je připravená k činnosti už v držáku. Pro vyfukování vzduchem je potřebné stlačit pravou 

páčku, pro vyplachování vodou levou a pro vytvoření vodní mlhoviny (sprej) obě páčky 

současně. 

 

10.5.2 Turbínka 

     Do chodu se uvede po vyjmutí z držáku a vychýlením páky nožního spínače doprava. 

Chlazení sprejem se zapíná a vypíná tlačítkem chlazení sprejem. Po navolení chlazení sprejem 

se množství chladící vody nastaví, pokud je potřeba, knoflíkem regulace množství vody na 

spodní, pravé straně ovládacího panelu s nástroji. 

 

10.5.3 Mikromotor 



     Do chodu se uvede po vyjmutí z držáku a vychýlením páky nožního spínače doprava. 

Chlazení sprejem se zapíná a vypíná tlačítkem chlazení sprejem. Po navolení chlazení sprejem 

se množství chladící vody nastaví, pokud je potřeba, knoflíkem regulace množství vody na 

spodní, pravé straně ovládacího panelu s nástroji. Regulace otáček viz. 10.1.6-7. 

10.5.4 Při obsluze separátoru je nutné řídit se pokyny výrobce! 

 

10.6 Ukončení práce 

Je nutné: 

- vypnout hlavní spínač (poloha 0) na základně sloupu energobloku! Tím se přeruší přívod 

elektrické energie, vody a vzduchu a celá souprava se odtlakuje. 

- uzavřít hlavní přívod vody (na pracovišti) k soupravě. 

 

11. POKYNY PRO ÚDRŽBU 

 

11.1 Prohlídky během záruční doby 

     Během záruční doby je uživatel povinen v pravidelných tříměsíčních intervalech přizvat 

autorizovaného servisního technika k preventivní periodické prohlídce zaměřené na: 

- kontrolu vstupních filtrů (vzhledem na čistotu vstupních médií) 

- kontrolu odsávacího systému 

- kontrolu odpadové hadice 

- doplnění dalších informací a praktických rad k soupravě 

- kontrola správnosti používání a údržby soupravy a nástrojů (podle návodu k obsluze 

a zaškolení) 

- rozsah uvedených prací stanovuje výrobce na 1 – 1,5 hodiny. Provedenou periodickou 

prohlídku je autorizovaný technik povinen potvrdit v záručním listu. 

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

 

11.2 Kontrola a revize po záruční době 

     Periodickou kontrolu výrobku musí vykonávat autorizovaný servisní pracovník 

v šestiměsíčních inervalech. 

     Obsahuje: 

- celkovou kontrolu soupravy a jejích funkčních částí 

- kontrolu a doregulavání pracovních tlaků vody a vzduchu 

- kontrolu filtrů vody a vzduchu v energobloku a filtrační vložky v plivadlovém bloku 

(vyhotovení plivadlového bloku pro napojení na vodovodní síť) 

- kontrola neporušenosti elektroinstalace 

 

11.3 Revize po záruční době 

     Vykonává se podle předpisů země, ve které je souprava instalována. 

 

11.4 Údržba 

     Údržbu nástrojů a násadců vykonat podle pokynů jejich výrobců. V případě vyhotovení 

plivadlového bloku s napojením na centrální rozvod, kontrolovat čistotu předřazeného filtru. 

 

12. ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE A STERILIZACE 

     Obsluhující personál musí dvakrát denně kontrolovat stav sítka zachytávače hrubých 

nečistot v plivadlové míse a podle potřeby ho vyčistit. Po použití velké a malé odsávačky 

pročistit hadici odsávačky propláchnutím vodou po každém pacientovi. 

     Jedenkrát za den vyčistit: 

- sítko odsávačky umístěné v držáku na rameně sestry 



- sítko na vstupu do separátoru 

Podle výběru zákazníka může být souprava vybavená separátorem Cattani nebo Metasys. 

Z hlediska hygieny a spolehlivé funkce odsávaček i samotného separátoru musí být 

provedeno pravidelné čištění a dezinfekce. 

     Volba vhodného čistícího a dezinfekčního prostředku závisí na tom, jaký separátor je v 

soupravě zabudovaný. V případě, že je v soupravě zabudovaný separátor Cattani, je nutné 

používat prostředek Puli-Jet. V Případě, že je v soupravě zabudovaný separátor Metasys, je 

nutné používat prostředek Green & Clean M2. 

     Před čištěním je nutné zvednou křeslo (s plivadlovou mísou) do horní polohy. Nalitím 

používaného čistícího prostředku do plivadlové mísy pročistit odpadovou větev. 

 

12.1 Návod na použití čistícího prostředku Puli-Jet 

     Zřeďte 50 ml roztoku s 1l  40-50 °C teplé vody. 

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

ml velkou odsávačkou. Po odsání roztoku je potřeba vyjmout náustek odsávačky z nádoby, 

zvednou ho výše, aby tekutina odtekla z hadice do sběrného potrubí a do separátoru. 

     Prostředek Puli-Jet doporučuje výrobce separátoru použít min. 1x ze den. Účinek 

prostředku je nejvyšší, když ho použijete na konci každého pracovního dne. 

 

12.2 Návod na použití čistícího prostředku Green & Clean M2 

     Dvojnásobným stlačením dávkovače vstříknete 6 ml prostředku do směšovací nádoby. 

Směšovací nádobu doplňte vodou z vodovodu až po značku. Promíchejte roztok a postupně 

odsajte malou a velkou odsávačkou roztok skrz odsávací otvory v nádobě. Po odsání vyjměte 

náustek z nádoby, zdvihněte ho výše, aby tekutina odtekla z hadice do sběrného potrubí a do 

separátoru. Zbytek roztoku, který zůstane v nádobě vylijte do plivadlové mísy a spláchněte 

malým množstvím vody. 

     Prostředek Green & Clean M2 doporučuje výrobce separátoru použít 2x v průběhu 

každého pracovního dne. 

 

12.3 Čištění ostatních částí soupravy 

     Čištění a dezinfekci plivadlové mísy vykonávat minimálně jednou denně (např. po 

ukončení práce) prostředkem na čištění odsávacího systému. 

     Čištění venkovních ploch soupravy vykonávat vlhkou utěrkou. Doporučený prostředek je 

Incidur, Henkel-Ecolab (alkohol, KAZ, aldehyd) v 1% koncentraci vodního roztoku. Použít 

alespoň jednou denně a při znečištění povrchu přístroje biologickým materiálem. Zakazuje se 

čištění prostředky, které narušují strukturu laku a plastických hmot. 

     Sterilizovatelné jsou: 

- trysky stříkaček 

- násadce malé a velké odsávačky 

- trubičky oplachu mísy a napouštění poháru 

- turbínky a mikromotorové násadce 

- koncovky UOZK 

 

12.4 Nástroje a násadce 

     Čištění, dezinfekci a sterilizaci nástrojů a jejich násadců je nutné vykonávat podle návodu 

jejich výrobce, který se dodává s nástrojem. 

 

Upozornění! 

     Při čištění podlahoviny (PVC krytiny) dezinfekčním prostředkem se zakazuje položit nožní 

ovladač na vlhkou podlahovinu! 



     Přístroj je uzavřený v krytu bez ochrany proti vodě! 

 

 

 

13. LIKVIDACE 

     Při likvidaci soupravy je třeba dodržovat legislativu konkrétní země. Soupravu je potřeba 

před demontáží dekontaminovat – vyčistit povrch, pročistit odsávací soupravu, vybrat 

amalgám ze separátoru a odevzdat sběrné službě. Je vhodné svěřit likvidaci odborné firmě. 

Nebezpečný odpad likvidovat podle platné legislativy. 

 

14. OPRAVÁRENSKÁ SLUŽBA 

     V případě poruchy soupravy se obraťte na Vašeho prodejce, který Vás bude informovat 

o servisní síti. 

 

15. ZÁRUKA 

     Výrobce poskytuje na výrobek záruku podle záručního listu. 

     Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly následkem nesprávného nebo neodborného 

skladování, obsluhy a užívání, na vady, vzniklé během dopravy, způsobené venkovními vlivy 

a na vady vzniklé normálním opotřebováním. 

     Nebezpečí za škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem 

odevzdání zboží prvnímu dopravci na přepravu pro kupujícího, příp. okamžikem převzetí 

zboží přímo kupujícím. 

 

 


