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Tento Návod na použití popisuje jak používat stomatologickou soupravu 

DIPLOMAT DE 171 – DE 179. 

Prosím pozorně si přečtěte tento Návod na použití před jejím použitím. Používání stomatologické soupravy 

je povolené jen stomatologovi, obeznámenému tímto Návodem na použití s stomatologickými aplikacemi, 

které tato stomatologická souprava umožňuje. Aby stomatologická souprava sloužila k Vaší spokojenosti, 

musí být: instalace, nastavení, případné úpravy vykonané kvalifikovaným autorizovaným servisním 

pracovníkem organizace, která má oprávnění vykonávat tuto činnost.  

Musí být splněny podmínky pro používání média a instalace, uvedené v Návodu na použití DE 171 – 179. 

Stomatologická soupravy Diplomat DE 171 – 179 je součástí stomatologického vybavení, tvořená sestavou 

vzájemně propojených jednotek stomatologického vybavení a nástrojů, které vytvářejí funkční jednotku pro 

stomatologické ošetření. Vyhovuje směrnicím a požadavků EU na elektromagnetickou kompatibilitu a 

požadavkům na bezpečnost. 

 

SYMBOLY 
 

            

            

      

 
 

nevyhazovat v rámci komunálního odpadu !!! Odpad je možné zpětně odebrat na místech na 

to určených, například elektroodpad !!! 

pozor, informovat se v dokumentaci 

sterilizovatelné do uvedené teploty 
zařízení typu B 

střídavý proud 

poznámka 
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ZÁKLADNÁ VÝBAVA - POPIS 
 

DE 171 – DE 179 NESENÁ SOUPRAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE 171 – DE 179 POLOSTACIONÁR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomatologické křeslo DM10 

Nožní ovladač křesla 

Stomatologické svítidlo 

Nožní ovladač 

Pantograf svítidla 

Tray stolek 

Ovládací panel 

s nástroji 

Stolek sestry 

Rameno sestry 

Odsliňovač 

Plivátkový blok 

Nosič ramen a plivátkového 

bloku 

Energoblok 

Pantograf svítidla 

Odkládací stolek 

Stomatologické křeslo DM10 

Nožní ovladač křesla 

Stomatologické svítidlo 

Nožní ovladač 

Pantograf svítidla 

Tray stolek 

Ovládací panel 

s nástroji 

Stolek sestry 

Rameno sestry 

Odsliňovač 

Plivátkový blok 

Držák plivátkového bloku 

Odkládací stolek 

Energoblok 

Pantograf svítidla 
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Stomatologická souprava Diplomat DE 171 – DE 179 je řešená jako nesená křeslem ( mimo plivátkového 

bloku ) nebo polostacionární ( křeslo nese plivátkový blok ). K soupravě je možné použít Diplomat DM10E, 

DM10,  případně jiné, kterého je součástí nožní ovladač. Na ovládacím panelu s nástroji se rentgenové 

snímky k negatoskop přichytávají příchytkou ( magnetem ), který je součástí soupravy. 

Jako zvláštní příslušenství, na objednávku, se montuje odkládací stolek na rameno pantografu svítidla a 

rameno monitoru LCD. 

Hlavní vypínač je umístěn na krytu energobloku. Je zabudovaná jedna síťová pojistka FU1 o hodnotě T 

3,15A. Sekundární obvod transformátoru je jištěn čtyřmi pojistkami o hodnotě T 6,3 A. Stomatologické 

svítidlo je jištěno dvěma pojistkami o hodnotě T 6,3 A. Stomatologická souprava je na ovládacím panelu 

vždy vybavena stříkačkou. 

Maximální počet nástrojů na ovládacím panelu je 5. 

 

Mohou být nainstalované: 

 

max. 3 rotační nástroje    1 stříkačka 

max. 4 světelné nástroje    1 odstraňovač zubního kamene 

max. 2 turbínky     1 polymerizační lampa 

max. 2 mikromotory 

 

Typy DE 171 – De 179 se od stomatologické soupravy DE 170 liší jen vybavením. 
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TECHNICKÉ PARAMETRY 
 

Napájecí napětí     230 V ± 10 % 

Frekvence      50 Hz ± 2 % 

Maximální příkon při 50 Hz    315 VA + 10% 

Vstupní tlak vzduchu     od 0,45 do 0,8 MPa 

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

Hmotnost soupravy     115 kg ± 5 kg 

Typ ochrany před úrazem el. proudem  přístroj třídy I 

Stupeň ochrany před el. proudem   přístroj typu B 

Teplota vody pro pohár    36 ± 5 ºC ( pokud je namontovaný kotlík ) 

Maximální zatížení Tray stolíku   1,5 kg 

Maximální zatížení odkládacího stolíku  3 kg 

Okolí dle STN EN 60601-1 

- rozsah teploty okolí     od + 10 ºC do + 40 ºC 

- rozsah relativní vlhkosti    od 30 % do 75 % 

- rozsah atmosférického tlaku   od 700 hPa do 1060 hPa 

 

Režim provozu je trvalý s přerušovaným zatížením zodpovídající obvyklé stomatologické praxi. 

 

HLAVNÍ ROZMĚRY 
 

DE 171 – DE 179 NESENÁ SOUPRAVA   DE 171 – DE 179 POLOSTACIONÁR 
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VOLITELNÁ VÝBAVA 
 

Odběratel si zvolí a upřesní v objednávce barvené vyhotovení, nástroje, příslušenství nástrojů ( násadce ), 

plivátkový blok ( vybavení ), stomatologické svítidlo, odkládací stolík. 

 

OVLÁDACÍ PANEL 

 

 

          nádobka na tampóny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ VOLITELNÁ VÝBAVA 

 

NÁSTROJE 

 

- stříkačka MINIMATE tří-funkční nesvětelná 

- stříkačka MINILIGHT 3F, 5F, 6F 

- stříkačka MINILIGHT 6F světelná 

- ultrazvukový odstraňovač zubního kamene Amdent 

- ultrazvukový odstraňovač zubního kamene Suprasson SP 4055 Satelec 

- ultrazvukový odstraňovač zubního kamene Suprasson LUX Satelec světelný 

 

- mikromotor Bien Air MC 2 40 IR nesvětelný 

- mikromotor Bien Air Isolite 300 světelný 

- mikromotor Bien Air MC 3 IR nesvětelný 

- mikromotor Bien Air MC 3 LK světelný 

 

- turbínka Bien Air Bora L světelná, tlačítkové upínání, rychlospojka 

- turbínka Bien Air Blafl Pearl Eco nesvětelná, tlačítkové upínání 

- turbínka Bien Air Eolia nesvětelná, tlačítkové upínání 
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NÁSADCE 

 

- násadec Bien Air rovný PM 1:1, modrý, nesvětelný 

- násadec Bien Air kolénkový CA 1:1, modrý, tlačítkové upínání, nesvětelný 

- násadec Bien Air kolénkový CA 1:1L, modrý, tlačítkové upínání, světelný 

- násadec Bien Air kolénkový CA 10:1, zelený, nesvětelný 

- násadec Bien Air kolénkový CA 10:1L, zelený, světelný 

- násadec Bien Air kolénkový CA 1:5, červený, nesvětelný 

- násadec Bien Air kolénkový CA 1:5L, červený, světelný 

 

 

PLIVÁTKOVÝ BLOK 

 

Obsahuje:  zapojení na destilovanou vodu 

   oplach plivátkové mísy a plnění pohárku 

 

 

Volitelná výbava: odlučovač amalgámu Metasys MST-1 

   odlučovač amalgámu Dürr CAS 1 

   separátor Cattani 

   mechanický odlučovač amalgámu Cattani 

   ohřev vody do pohárku 

 

 

RAMENO SESTRY 

 

- odsliňovač nebo velká a malá savka 

- stříkačka MINIMATE, nesvětelná, tří-funkční 

- stříkačka MINILIGHT 3F, 5F, 6F 

- stříkačka MINILIGHT 6F světelná 

- polymerizační lampa Mectron 

- intraorální kamera 

 

 

 

 

 

  UPOZORNĚNÍ 
 

Za jiné nástroje a volitelnou výbavu, jako jsou uvedené v tomto seznamu, výrobce neručí. 

Výjimku tvoří jiné nástroje neuvedené v seznamu, pokud jsou kompletované výrobcem se 

stomatologickou soupravu. 
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RAMENO LCD MONITORU 

 

- rameno LCD monitoru výklopné 

- LCD monitory dle aktuální nabídky 

 

 

 

 

 

ODKLÁDACÍ STOLÍK 

 

 

 

 

 

 

DESKA PRO INSTALACI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ 
 

- LUBRIFLUID 500 ml, mazací sprej, Bien Air 

- mazací násadec LUBRIMED, Bien Air 

- LUBRIMED, 6 ks, Bien Air 

- SPRAYNET 500, čistící sprej, Bien Air 

- mazací stojánek 

- těsnění na láhev ( v plovatkovém bloku ) 

- odkládací stolík 

- centrální rozvod vody 

- zadní kryt II. – pro připojení vstupních médií nad úrovní podlahy 

- koncovky OZK podle aktuálního ceníku 

- čistící přípravek PULI – JET PLUS 

- čistící prostředek GREEN & CLEAN M2 

- protipěnící tabletky CATTANI 

 

 

 

  UPOZORNĚNÍ 
 

Doplňkové vyvábení není zahrnuté v ceně výrobku a dodává se jen na osobní objednávku ! 

 

 



Návod na obsluhu Diplomat EcoConsul    - 9 - 

EUR-MED, a.s. Office: Tel: +421 33 7954812 VAT No.:SK2020180987 Bank: VÚB, a.s. branch Trenčín 

Športová 1 Vrbovská cesta 17 Fax: +421 33 7954809 Reg.No.: 2020180987 USD IBAN:SK15 0200 0000 0017 2053 4558 

SK-916 01 Stará Turá SK-921 01 Piešťany Internet: www.eur-med.sk ID No.: 36309010 EUR IBAN:SK25 0200 0000 0015 2922 8456 

Slovak Republic Slovak Republic E-mail: int@eur-med.sk  SKK IBAN:SK09 0200 0000 0000 3090 0202 

    BIC:SUBASKBX 

 

 

 

OBSLUHA DIPLOMAT DE 171 – DE 179 
 

Stomatologickou soupravu může obsluhovat jen stomatolog obeznámený s tímto Návodem na použití 

 

 

 

  UPOZORNĚNÍ 
 

Je zakázané zasahovat do vnitřních částí stomatologické soupravy ! 

 

Obsluha se sestavuje z nastavení parametrů a ovládání: 

 

- funkcí nástrojů 

- negatoskop a stomatologického svítidla 

- obsluhy plivátkového bloku 

- doplnění destilované vody do láhve v plovatkovém bloku ( pokud je součástí soupravy ) 

- přednastavení polohy ovládacího panelu, případně svítidla prostřednictvím pantografu 

 

 

OVLÁDÁNÍ STOMATOLOGICKÉ SOUPRAVY DE 171 – DE 179 

 

 
 

 

tlačítky klávesnice na stolku sestry 

( dle vyhotovení ) 

páčkou přepínače na stomatologickém 

světlu 

tlačítkem na ovládacím panelu Metasysu 

( dle vyhotovení ) 

páčkou nožního ovladače 

tlačítky klávesnice ovládacího panelu s 

nástroji 

regulačním ventilem chladící vody na 

ovládacím panelu ( na spodní straně ) 
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UVEDENÍ DO ČINNOSTI 

 

- zapnout kompresor a nechat natlakovat 

- otevřít centrální přívod vody 

- zapnout odsávací agregát ( pokud je plivátkový blok vyhotoven s velkou a malou savkou ) 

- zapnout hlavní vypínač umístěný na krytu energobloku – poloha I, tím se rozsvítí kontrolní světlo 

hlavního vypínače, na displeji se objeví nápis dA, čímž je indikována připravenost soupravy 

k provozu. Na displeji se po dobu 1 sekundy zobrazí nápis LdL ( load last ), což značí, že poslední 

uložené údaje byly aktivované a potom svítí základní nápis --- . 

 

Souprava je připojená na vodu a na vzduch. 

Po cca 5 sekundách je souprava a křeslo připravené k práci. Pokud je v soupravě nainstalovaný elektrický 

ohřívač vody, je potřeba čekat cca 10 minut, aby byla voda ohřátá na požadovanou teplotu. 

Doporučuje se při zapnutí soupravy nemít vybrané nástroje, nožní ovladač mít v klidové poloze a tlačítka 

klávesnic nestlačené. 

 

 

   

UPOZORNĚNÍ 

 

Ramena s stolek sestry při zdvihání opěrky zad křesla DM 10 nesmí být v poloze nad opěrkou zad. 

Mimo odsliňovač, malé a velké savky – dle vyhotovení, stříkačky ( na straně sestry ) a stříkačky ( na 

ovládacím panelu s nástroji ) může být současně používaný ( vybraný ) jen jeden nástroj! Nedodržení 

této podmínky je indikované na displeji nápisem: Err 

 

 

OVLÁDACÍ PANEL S NÁSTROJI 
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TLAČÍTKA PRO OVLÁDÁNÍ SOUPRAVY 

 

NEGATOSKOP 

Stlačím tlačítka se zapíná osvětlení negatoskopu.   

dalším stlačením se osvětlení vypne. 

Negatoskop se automaticky vypíná po 60 sekundách,  

nebo po vybrání nástroje ( mimo stříkačky ). 

Negatoskop je možné zapnou, jen pokud není vybrán 

žádný nástroj ( mimo stříkačky ). Zapnutí je indikované 

zobrazením nápisu nE9 na displeji. 

 

 

 

 

OSVĚTLENÍ NÁSTROJŮ 

Stlačením se zapíná a vypíná osvětlení rotačních nástrojů 

( turbínky, mikromotoru ), nebo odstraňovače zubního  

kamene. Stlačením tlačítka je možno modifikovat ten  

nástroj, který je vybraný z držáku. 

Indikátor svítí při zapnutím osvětlení, při vypnutém nesvítí. 

Osvětlení nástroje se rozsvítí po uvedená nástroje do  

činnosti vychýlením nožní páky nožního ovladače doprava, 

Nebo po vyvolání funkce Chip-Blower. Osvětlení nástroje  

se vypne automaticky po uplynutí doby 10 sekund od 

ukončení používání nástroje. Po vrácení do klidové polohy 

se automaticky osvětlení vypne. Stlačením tlačítka osvětlení 

nástroje po dobu zobrazování základního nápisu --- je možné 

uložit všechny nastavení výkonu nástrojů, stav všech 

indikátorů, nastavení jasu displeje a nastavení intenzity 

osvětlení negatoskopu. Uložení je potvrzené zobrazením 

nápisu SAL na displeji po dobu 1 sekundy. 

 

OPLACH MÍSY 

Stlačením a přidržením tlačítka na dobu víc jak 1 sekundu 

se začne oplachovat plivátková mísa po dobu nastaveného 

času. Stlačením a podržením tlačítka na dobu víc jak 4 sec 

se nastavuje čas oplachu plivátkové mísy až do okamžiku  

uvolnění tlačítka. Po dobu oplachu mísy stlačením tlačítka na 

dobu minimálně 0,2 sekundy se přeruší činnost oplachu 

mísy. Maximální neprogramovatelná doba oplachu mísy je  

35 sekund. 
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PLNĚNÍ POHÁRKU 

Stlačením a přidržením tlačítka na dobu víc jak 1 sekundu 

se plní pohárek pacienta po dobu nastaveného času. 

stlačením a podržením tlačítka na dobu víc jak 4 sekundy 

se nastavuje čas plnění až do okamžiku uvolnění tlačítka. 

Po dobu plnění pohárku pro pacienta stlačením tlačítka na  

dobu minimálně 0,2 sekundy se přeruší činnost plnění 

pohárku. Maximální neprogramovatelná doba plnění  

pohárku je 20 sekund. 

 

 

 

PLUS A MÍNUS – ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ 

HODNOTY NASTAVOVANÉHO PARAMETRU 

Stlačením se zvyšuje ( snižuje ) nastavovaný parametr  

až po maximální hodnotu při vybraném nástroji.  

Stlačením a přidržením tlačítka po uplynutí 1 sekundy  

dochází k automatickému parametru až po maximální 

hodnotu. 

Tlačítka + a – slouží na: 

- nastavení otáček mikromotoru v rozsahu od minima  

  ( dle údajů výrobce ) do maxima a opačně 

- nastavení výkonu od minima až po maximum a opačně 

  při použití odstraňovače zubního kamene 

- nastavení intenzity osvětlení nástroje při vybraném  

  světelném nástroji po dobu zapnutí osvětlení nástroje 

  a přidržení tlačítka osvětlení nástrojů¨ 

- nastavení intenzity osvětlení negatoskopu po dobu 

  zapnutí negatoskopu, které je indikované zobrazením 

  nápisu eN9 na displeji 

 

 

 

TLAČÍTKA PRO OVLÁDÁNÍ KŘESLA 

Křeslo je možné ovládat nožním ovladačem křesla a tlačítky z klávesnice ovládacího panelu nebo 

z klávesnice plivátkového bloku.  

Tlačítky pro pohyb křesla dolů, pohyb křesla vzhůru, pohyb opěrky směrem doleva a pohyb opěrky směrem 

doprava  se ovládají základní pohyby křesla. 
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OPĚRKA ZAD DOZADU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĚRKA ZAD DOPŘEDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISOVÁNÍ / ČTENÍ ÚDAJŮ 

Z / DO PAMĚTI 

 

 

   

UPOZORNĚNÍ 

 

Toto tlačítko je funkční jen u křesla Diplomat  

s možností naprogramování 

 

 

KŘESLO NAHORU 
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AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ  

NASEDACÍ POLOHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

KŘESLO DOLŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPLEJ 

 

 

 

 

 

 

 

Výpisy na displeji: 

 

nE9 - negatoskop  

LdL - nahrání posledních uložených hodnot ( zobrazí se jen po zapnutí soupravy ) 

Err - jsou vybrané dva nebo více nástrojů ( pokud je nedostatečný tlak vzduchu ) 

SAL - uložení nastavených hodnot 

--- - základní obrazovka / zobrazí se, pokud není vybrán žádný nástroj ) 
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INDIKACE 

 

ZOBRAZENÍ FUNKCE CHIP-BLOWER 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZOBRAZENÍ FUNKCE CHLAZENÍ 

jsou možné následující 3 stavy: 

indikátor svítí – chlazení sprejem 

indikátor bliká – chlazení vodou 

indikátor nesvítí – chlazení je vypnuté  

 

 

 

 

 
ZOBRAZENÍ FUNKCE OSVĚTLENÍ 

NÁSTROJE 

pokud indikace osvětlení nástroje svítí, při  

uvedení nástroje do činnosti nožním ovladačem 

se zapne osvětlení nástroje. 

 

 

 

 
 

ZOBRAZENÍ FUNKCE REVERZ 

indikátor informuje o opačném směru otáček v  

případě použití mikromotoru a o zapnutí funkce 

ENDO v případě použití OZK. 
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NASTAVENÍ PARAMETRŮ NÁSTROJŮ 
 

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 uložené pomocí stlačení tlačítka osvětlení nástrojů po dobu 

zobrazení základního nápisu --- .  

 

Po vybrání nástroje se zobrazí název použitého nástroje na dobu 1 sekundy a pak číselný údaj o jeho 

nastavených parametrech zadaných k činnosti. 

 

T1 - turbínka 1   100% - výkon 

T2 - turbínka 2   100% - výkon 

T3 - turbínka 3   100% - výkon 

M1 - mikromotor 1      0 až 100% - výkon  ( = výkonu z maximální hodnoty ) 

M2 - mikromotor 2                0 až 100% - výkon  ( = výkonu z maximální hodnoty ) 

SCA - OZK                   0 až 100% - výkon 

Fln - finisher    100% - výkon 

 

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

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

zobrazovat. 

 

Při současném vybrání dvou nebo více nástrojů ( neplatí pro stříkačku a polymerizační lampu ) se na displeji 

zobrazí nápis Err, který představuje chybový stav a zablokování všech funkcí , ale pokud vychýlíme nožní 

ovladač do některé krajní polohy dojde k napouštění pohárku nebo k oplachu mísy. Tento nápis se přestane 

zobrazovat, pokud zůstane vybraný jen jeden nástroje ( neplatí pro stříkačku a polymerizační lampu ). 

 

Potenciometr regulace množství vody 

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

všechny nástroje mimo stříkačku. Při úplném zašroubování se přívod vody zastaví. 
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NOŽNÍ OVLADAČ 
 

NOŽNÍ OVLADAČ BEZ PLYNULÉ REGULACE VÝKONU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levé tlačítko nožního ovladače vykonává funkci REVERZ – přepíná se směr otáček mikromotoru              

( indikuje se rozsvícením indikátoru REVERZ ), při vybraném nástroji OZK se přepíná režim Scalling / 

Endo ( indikuje se rozsvícením indikátoru REVERZ – snížení hodnoty výkonu na 33% původní hodnoty ). 

 

Pravé tlačítko nožního ovladače má následující 3 funkce: 

1. Stlačením tlačítka na dobu pod 2 sekundy se zapíná / vypíná chlazená nástroje, informace o 

vypnutím nebo zapnutím chlazení je indikována indikátorem SPRAY na klávesnici lékaře              ( 

indikátor svítí – zapnuté chlazení vodou, indikátor bliká – zapnutí chlazení sprejem, indikátor nesvítí 

– chlazení nástroje je vypnuto ). Tato funkce je přístupná při nástrojích turbína a mikromotor. 

2. Stlačením tlačítka na dobu víc jako 2 sekundy a méně než 10 sekund se přepíná směr otáček 

mikromotoru ( indikuje se rozsvícením indikátoru REVERZ ), při vybraném nástroji OZK se 

přepíná režim Scalling / Endo ( indikuje se rozsvícením indikátoru REVERZ ). 

3. Při stlačení tlačítka na dobu delší než 10 sekund se přepínají módy chlazení mezi módem chlazení 

sprejem a chlazení vodou. Vybraný mód je indikovaný indikátorem SPRAY na klávesnici lékaře   ( 

indikátor svítí – zapnuté chlazení vodou, indikátor bliká – zapnuté chlazení sprejem ). 

 

Vychýlením páky nožního ovladače doprava se uvádějí nástroje do činnosti ( po uvedení nástroje do 

činnosti se rozsvítí desetinná tečka za posledním číslem ). 

 

Vychýlením páky nožního ovladače doleva se vyvolá funkce CHIP-BLOWER při nástrojích mikromotor 

a turbínka ( rozsvítí se indikátor CHIPBLOWER ). 

 

Pokud není vybraný žádný nástroj je možné vychýlením páky nožního ovladače doleva na dobu 1 sekundy 

zapnout plnění pohárku a vychýlením páky nožního ovladače doprava na dobu 1 sekundy je možné zapnout 

oplach mísy. 

 

 

 

 

 

 

 

Pravé vrchní tlačítko - sprej 

Levé vrchní tlačítko - reverz 

Přesunutí páky doprava - start 

Přesunutím páky doleva – chipblower 
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  UPOZORNĚNÍ 
 

POKUD NENÍ VYBRANÝ ŽÁDNÝ NÁSTROJ !!! 

 

Přesunutím páky nožního ovladače doprava a přidržením na dobu více jak 1 sekundu se vyvolá oplach 

mísy. Přidržením na dobu více jak 4 sekundy se nastavuje čas oplachu mísy, až do vrácení páky nožního 

ovladače do středové polohy. Vychýlením páky nožního ovladače doprava na dobu minimálně 0,2 sekundy 

se po dobu oplachu mísy přeruší tato činnost. 

Přesunutím páky nožního ovladače doleva a přidržením na dobu 1 sekundy se vyvolá plnění pohárku. 

Přidržením na dobu více jak 4 sekundy se nastavuje čas plnění pohárku, až do vrácení páky nožního 

ovladače do středové polohy. Vychýlením páky nožního ovladače doleva na dobu minimálně 0,2 sekundy 

se po dobu plnění pohárku přeruší tato činnost. 

 

NOŽNÍ OVLADAČ S PLYNULOU REGULACÍ VÝKONU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravé tlačítko nožního ovladače vykonává funkci CHIP-BLOWER při nástrojích mikromotor a turbínka. 

 

Levé tlačítko nožního ovladače má následující 3 funkce: 

1. Stlačením tlačítka na dobu pod 2 sekundy se zapíná / vypíná chlazená nástroje, informace o 

vypnutím nebo zapnutím chlazení je indikována indikátorem SPRAY na klávesnici lékaře              ( 

indikátor svítí – zapnuté chlazení vodou, indikátor bliká – zapnutí chlazení sprejem, indikátor nesvítí 

– chlazení nástroje je vypnuto ). Tato funkce je přístupná při nástrojích turbína a mikromotor. 

2. Stlačením tlačítka na dobu víc jako 2 sekundy a méně než 10 sekund se přepíná směr otáček 

mikromotoru ( indikuje se rozsvícením indikátoru REVERZ ), při vybraném nástroji OZK se 

přepíná režim Scalling / Endo ( indikuje se rozsvícením indikátoru REVERZ ). 

3. Při stlačení tlačítka na dobu delší než 10 sekund se přepínají módy chlazení mezi módem chlazení 

sprejem a chlazení vodou. Vybraný mód je indikovaný indikátorem SPRAY na klávesnici lékaře   ( 

indikátor svítí – zapnuté chlazení vodou, indikátor bliká – zapnuté chlazení sprejem ). 

 

 

Pákou nožního ovladače se uvádějí nástroje do činnosti přičemž u mikromotoru je možné vychýlením páky 

nožního ovladače ovládat otáčky mikromotoru ( od minima až po hodnotu nastavenou na displeji ), 

v případě použití OZK se dá vychýlením nožního ovladače regulovat výkon ( od minima až po hodnotu 

nastavenou na displeji ). 

 

 

 

 

 

Pravé vrchní tlačítko - chipblower 

Levé vrchní tlačítko - sprej 

Páka – start s plynulou regulací 
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   UPOZORNĚNÍ 
 

POKUD NENÍ VYBRANÝ ŽÁDNÝ NÁSTROJ !!! 

 

Přesunutím páky nožního ovladače doprava a přidržením na dobu více jak 1 sekundu se vyvolá oplach 

mísy. Přidržením na dobu více jak 4 sekundy se nastavuje čas oplachu mísy, až do vrácení páky nožního 

ovladače do středové polohy. Vychýlením páky nožního ovladače doprava na dobu minimálně 0,2 sekundy 

se po dobu oplachu mísy přeruší tato činnost. 

Stlačením pravého tlačítka a přidržením na dobu 1 sekundy se vyvolá plnění pohárku. Přidržením na dobu 

více jak 4 sekundy se nastavuje čas plnění pohárku, až do vrácení páky nožního ovladače do středové 

polohy. Vychýlením páky nožního ovladače doleva na dobu minimálně 0,2 sekundy se po dobu plnění 

pohárku přeruší tato činnost. 

 

 

 

   UPOZORNĚNÍ 
 

Při zapnutím NEGATOSKOPU se nožním ovladačem nedá spustit oplach mísy a plnění pohárku. 

 

 

STOMATOLOGICKÉ SVĚTLO 
 

Ovládá se páčkou stomatologického světla. 

Ve středové poloze je světlo vypnuto. 

Přepnutím do krajních poloh dává světlo 

dvě rozdílné úrovně svítivosti. 

 

 

 

 

 

NÁSTROJE OVLÁDACÍHO PANELU A JEJICH OVLÁDÁNÍ 
 

STŘÍKAČKA 

 

Je připravena k činnosti po zapnutí soupravy 

 

Pro vyfukování vzduchu 

je potřeba stlačit modrou páčku 

 

Pro vyplachování vodou 

je potřeba stlačit zelenou páčku 

 

Pro vytvoření vodní mlhoviny ( spreje ) 

Je potřeba stlačit obě páčky 

 

 

 

 

TURBÍNKA 
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Do činnosti se uvede po vybrání a vychýlení páky 

nožního ovladače doprava. Množství chladící vody 

se nastaví potenciometrem regulace množství vody 

na spodní pravé straně ovládacího panelu. 

 

Činnost se ukončí vrácením páky nožního ovladače 

do začáteční polohy. 

Po ukončení činnosti se doporučuje použít funkci 

Chip-Blower, indikuje se rozsvícením indikátoru. 

 

U turbínky není možné regulovat otáčky. 

 

 

  POZNÁMKA 

 

Při vrácení turbínky světlo zhasne. Turbínku třeba vrátit do držáku až po ukončení činnosti ( páka 

nožního ovladače v základní poloze ). 

Po ukončení činnosti se vykoná automatické profouknutí vzduchem po dobu 0,5 sekundy, pokud je 

aktivované chlazení. 

 

MIKROMOTOR 

 

Do činnosti se uvede po vybrání a vychýlení páky 

nožního ovladače doprava. Množství chladící vody 

se nastaví potenciometrem regulace množství vody 

na spodní pravé straně ovládacího panelu.  

 

Ukončení činnosti je po vrácení páky nožního ovladače 

do začáteční polohy. 

Po ukončení činnosti se doporučuje použít funkci 

Chip-Blower, indikuje se rozsvícením indikátoru. 

Regulace otáček je dle tlačítek + a – na straně 13. 

Změna směru otáček, reverz => popis v nožním  

ovladači. 

V případě nožního ovladače s plynulou regulací se 

vychýlením páky nožního ovladače dá plynule měnit 

výkon mikromotoru od 0 po hodnotu nastavenou na 

displeji. 

 

 

 

  POZNÁMKA 

 

Při vrácení turbínky světlo zhasne. Turbínku třeba vrátit do držáku až po ukončení činnosti ( páka 

nožního ovladače v základní poloze ). 

Po ukončení činnosti se vykoná automatické profouknutí vzduchem po dobu 0,5 sekundy, pokud je 

aktivované chlazení. 

 

 

ODSTRAŇOVAČ ZUBNÍHO KAMENE – OZK 
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Do činnosti se uvede po vybrání a vychýlení páky 

nožního ovladače doprava. Výkon se nastavuje 

stlačením tlačítek + a – při vybraném nástroji nebo 

pokud je odstraňovač zubního kamene v činnosti.  

Funkce ENDO => popis v nožním ovladači. 

V případě nožního ovladače s plynulou regulací 

se vychýlením páky nožního ovladače dá regulovat 

výkon odstraňovače zubního kamene od 0 po 

hodnotu nastavenou na displeji. 

 

 

 

  POZNÁMKA 

 

Při nastavování výkonu a chlazení je potřeba se řídit pokyny výrobce! 

Množství chladící vody se nastaví, jak je potřeba, potenciometrem regulace množství vody na spodní 

pravé straně ovládacího panelu s nástroji. Při úplném zašroubování potenciometru se přívod vody 

zastaví. 

 

POLYMERIZAČNÍ LAMPA 

 

Do činnosti se uvede vybráním s stlačením tlačítka na polymerizační lampě ( řiďte se technickou 

dokumentací k polymerizační lampě ). Ukončení činnosti je automatické, případně dalším stlačením 

tlačítka. 

 

PLIVÁTKOVÝ BLOK 
 

NÁSTROJE OVLÁDÁNÍ 

 

- stolek sestry připojený kloubovým ramenem s nástroji 

- láhev na destilovanou vodu 

- signalizační panel odlučovače amalgámu Metasys MST-1 ( pokud je součástí soupravy ) 

- odsliňovač 

 

KLÁVESNICE NA STOLKU SESTRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlačítky plnění pohárku, oplachu mísy a ovládání křesla mají identické funkce s ovládacím panelem  

( viz. Strana 11 až 14 ). 

 

FUNKCE TLAČÍTEK NA KLÁVESNICI STOLKU SESTRY 
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Tlačítka pro ovládání křesla: 

 

Tlačítko  pro pohyb křesla směrem dolů 

 

Tlačítko  pro pohyb křesla směrem nahoru 

 

Tlačítko  pro pohyb opěrky zad směrem dozadu 

 

Tlačítko  pro pohyb opěrky zad směrem dopředu 

 

Tlačítko  pro výběr / zápis programovaných poloh 

 

Tlačítko  pro nasedací polohu a zápis programovacích poloh 

 

Tlačítka pro plnění pohárku a oplach mísy: 

 

Tlačítko  oplach mísy 

 

Tlačítko   plnění pohárku 

 
 

Ostatní tlačítka:  

 

Tlačítka    se nepoužívají 

 

 

LÁHEV NA DESTILOVANOU VODU 

 

Je umístěná v plivátkovém bloku a přístupná po otevření 

dvířek plivátkového bloku. Destilovanou vodu z láhve 

jsou chlazené nástroje ( turbínka, mikromotor, OZK ) a 

je přivedená do stříkačky na ovládacím panelu a na  

stolku sestry. 
 

Doplnění destilované vody: 

- vypnout hlavní vypínač soupravy 

- otevřít dvířka 

- vyšroubovat láhev 

- doplnit do láhve destilovanou vodu 

- láhev zašroubovat tak, aby neunikal vzduch při práci 

- zapnout hlavní vypínač soupravy 

- zkontrolovat, zda z láhve neuniká vzduch 

- zavřít dvířka 
 

V případě vyčerpání destilované vody tak, že se do rozvodů vody dostane vzduch, doporučuje se vodní 

cesty nástrojů, které vodu používají, odvzdušnit vystříknutím vody z nich, až pokud nepůjde z nástrojů voda 

bez vzduchových bublin. 

Destilovaná voda musí být určena pro zdravotnické účely, zakázaná je destilovaná voda pro technické 

účely. 

 

CENTRÁLNÍ ROZVOD VODY (  NA ZVLÁŠTNÍ OBJEDNÁVKU ) 
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1 2 3 

4 

Pokud je na chlazení nástroje používaná voda z centrálního rozvodu, není potřeba doplňovat destilovanou 

vodu do láhve. 

 

 

  UPOZORNĚNÍ 

 

Pokud se na chlazení používá voda z centrálního rozvodu, tato voda musí být upravená tak, aby její 

mineralizace odpovídala úrovni destilované vody. Musí být předřazený filtr 5µm. 

 

SIGNALIZAČNÍ PANEL ODLUČOVAČE AMALGÁMU METASYS MST-1 

 

Je umístěn na krytu plivátkového bloku 

 

1. kontrolka svítí zeleně – přístroj je připraven k provozu 

2. kontrolka svítí oranžově – blikání signalizuje poruchu  

odstředivky 

3. kontrolka pokud svítí žlutě a součastně zaznívá signalizační 

  tón – sběrná nádobka je naplněná na 95% - třeba 

  stlačit reservací tlačítko ( 4 ) a zavolat servisního 

  pracovníka, který zabezpečí výměnu sběrné 

  nádobky a vykoná prohlídku odlučovače. 

 

 

 

  UPOZORNĚNÍ 

 

Při 100% naplnění sběrné nádobky se už signalizační tón nedá vypnout a další práce není možná. Je 

nutné, aby servisní technik sběrnou nádobku vyměnil. 

 

ODSLIŇOVAČ 

 

Uvádí se do činnosti automaticky pro vybrání z držáku. 

Při sníženém výkonu vyčistit sítko odsliňovače: vybrat  

samostatný odsliňovač ( koncovku ), stáhnout násadec 

odsliňovač, vybrat sítko – vyčistit a složit zpět. 

Doporučujeme jednou za den ! 

Činnost se ukončí po zasunutí do držáku. 

 

NÁSTROJE STOLKU SESTRY 
 

MALÁ SAVKA 

 

Uvádí se do činnosti automaticky po vybrání z držáku. 

Ukončení činnosti je po zasunutí do držáku. V dolní 

poloze ovládače regulace klapky je savka zavřená. 

Přesouváním do horní polohy se reguluje intenzita 

odsávání. 

 

 

VELKÁ SAVKA 
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Uvádí se do činnosti automaticky po vybrání z držáku. 

Ukončení činnosti je po zasunutí do držáku. V dolní 

poloze ovládače regulace klapky je savka zavřená. 

Přesouváním do horní polohy se reguluje intenzita 

odsávání. 

 

 

STŘÍKAČKA 

 

Obsluha jako u stříkačky na ovládacím panelu 

 

POLYMERIZAČNÍ LAMPA 

 

Obsluha jako u polymerizační lampy na ovládacím panelu 

 

INTRAORÁLNÍ KAMERA 

 

Neslouží na určení diagnózy, ale jen pro lepší vizualizaci  

při dentálním výkonu. 

 

Kamera obsahuje: držák, připojení – konektor s integrovanou 

         kamerou, vlastní zdroj 

 

Použití: kamera se zapne hned po vybrání z držáku. 

Bližší informace v Návodu na použití výrobce IO kamery. 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

 

Výrobky je nutné chránit před vodou, neuchovávat ve vlhkých prostorech. 

 

UKONČENÍ PRÁCE 
 

- vypnout hlavní vypínač – poloha 0 ! Tím se přeruší přívod elektrické energie, vody a vzduchu a celá 

souprava se odtlakuje 

- uzavřít hlavní přívod vody ( na pracovišti ) ke stomatologické soupravě 

- vypnout kompresor – odkalit kompresor 

- vypnout sací agregát ( dle vyhotovení ) 

 

ÚDRŽBA 
 

Údržbu nástrojů a násadců je třeba vykonávat dle pokynů výrobců nástrojů. V případě vyhotovení 

plivátkového bloku s napojením na centrální rozvod, třeba kontrolovat čistotu předřazeného filtru a 

funkčnost zařízení na úpravu tvrdosti vody ( dle pokynů výrobce ). 

 

 

 

 

POKYNY  PRO ÚDRŽBU 
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Prohlídky po dobu záruční doby 

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

servisního technika v preventivní periodické prohlídce. 

 

Prohlídka je zaměřená na: 

- kontrolu vstupních filtrů ( vzhledem na čistotu vstupních médií ) 

- kontrolu odsávacího systému 

- kontrolu odpadové hadice 

- doplnění dalších informací a praktických rad ke stomatologické soupravě 

- kontrolu správnosti používání a údržby stomatologické soupravy a jejích nástrojů ( dle návodu na 

použití a zaškolení ) 

- rozsah uvedených prací výrobce stanovuje na 1 až 1,5 hodiny 

- kontrolu, případně donastavení všech médií ( vstupních, nastavení tlaků turbín atd. ) 

Vykonanou periodickou prohlídku je povinný autorizovaný servisní technik potvrdit v záručním listu. 

 

Kontrola a revize po záruční době 

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

 

Obsahuje: 

- celkovou kontrolu stomatologické soupravy a jejích funkčních částí 

- kontrolu a doregulování pracovních tlaků vody a vzduchu 

- kontrolu filtrů vody a vzduchu v energobloku 

- kontrolu neporušenosti elektrosoučástí a instalace ( elektrická bezpečnost ) 

 

 

ČIŠTĚNÍ DESINFEKCE A STERILIZACE 
 

ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 

 

Desinfekce vody ve stomatologické soupravě 

 

Doporučuje se používat prostředek Alpron v 1% koncentraci s destilovanou vodou. 

Roztok se nalívá do zásobníku pro destilovanou vodu a může se používat trvale. Při pravidelném používání 

je systém chlazení udržován v čistotě a není potřeba používat jiné desinfekční prostředky. 

V případě, že dojde několikadenní odstávce stomatologické soupravy – víkend, dovolená – výrobce 

doporučuje na konci posledního pracovního dne před odstávkou vyměnit zásobník destilované vody 

zásobníkem s desinfekčním roztokem Bilpron v plné koncentraci a desinfikovat ( propláchnout ) s ním 

všechny nástroje, přes které prochází jako chladící médium voda po dobu minimálně 20 sekund prvního 

desinfikovaného nástroje a další nástroje desinfikovat minimálně 5 sekund. Proplach nástrojů čistou 

destilovanou vodou po dobu minimálně 20 sekund u prvního nástroje a další nástroje minimálně 5 sekund. 

Proplach vykonat až na začátku prvního pracovního dne po odstávce stomatologické soupravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ 
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Desinfekci je nutné vykonat při úplně otevřeném regulačním ventilu chladící vody. 

 

Roztoky Alpron a Bilpron jsou výrobky firmy Alpro ( Německo ). O možnosti jejich zakoupení a 

používání se informujte u Vašeho prodejce. 

 

Obsluhující personál musí kontrolovat stav sítka zachytávače hrubých nečistot v plivátkové míse a podle 

potřeby ho vyčistit. Po použití velké nebo malé savky, nebo odsliňovačem – dle vyhotovení, třeba čistit 

jejich hadici propláchnutím čistou vodou cca 200 ml po každém pacientovi. 

 

Jedenkrát za den vyčistit: 

- sítko odsávačky umístěné v plivátkovém bloku 

- sítko na vstupu do odlučovače amalgámu 

- sítko odsliňovače 

 

Podle výběru zákazníka může být stomatologická souprava vybavená separátorem CATTANI, 

odlučovačem amalgámu METASYS MST-1, popřípadě mokrým sáním DÜRR. 

Z hlediska hygieny a spolehlivosti funkce odsávaček i samostatného separátoru musí být vykonané 

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 

PLUS.   

V případě, že je v soupravě zabudovaný odlučovač amalgámu METASYS, je nutné používat prostředek 

GREEN & CLEAN M2. 

Před čištěním je potřebné zdvihnout křeslo do nejvyšší polohy. Nalitím používaného čistícího prostředku do 

plivátkové mísy třeba přečistit odpadovou větev. 

 

Návod na použití čistícího prostředku PULI-JET PLUS 

 

Výrobce separátoru doporučuje desinfikovat odsávací systém každý den při skončení práce a vykonávat 

nejméně jedno očištění uprostřed dne. 

 

Plnění dávkovače: umístěte láhev do svislé polohy, přednostně na plochý povrch. Odšroubujte uzávěr a 

mírným stlačení láhve na místech označených dvěmi nálepkami naplňte dávkovač po okraj ( dávejte pozor 

na přeplnění ).  

 

Uvolněte tlak: nadměrné množství kapaliny se vrátí zpět do láhve, přesné množství ( 10ml ) koncentrátu  

zůstane v dávkovači. 

Koncentrovaný PULI-JET PLUS po naředění na 0,8% čistí a desinfikuje, na 0,4% je to jen sanitační 

čistící prostředek. 

Na čištění a desinfekci rozřeďte dvě dávky ( 20 ml ) dávkovače v 2,5 litru teplé vody ( 50ºC ) a nasajte ji. 

Na samostatné čištění systému rozřeďte jednu dávku dávkovače ( 10 ml ). Neoplachujte, proteolytický a 

desinfekční účinek PULI-JET PLUS se projevuje časem. 

 

 

 

 

 

 

Návod na použití desinfekčních nepěnících tablet CATTANI pro zubní odsávačky 
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Při práci s odsávačkou se tvoří turbulentní tok, kudy krev, hleny a všechny druhy sanitačních látek vytváří 

množství pěny, která může způsobit časté a náhlé zastavení odsávání. 

Každá tableta je obalená o ochranném filtru, který je rozpustný ve vodě a zaručuje uchování a bezpečnou 

manipulaci, dokonce i tak tento produkt není klasifikovaný jako nebezpečný. 

Ochranný film neodstraňujte, rozpustí se ve vodě. Nasátí malého množství vody přes koncovku po 

umístění tabletky dovnitř podpůrného filtru koncovky nebo před spuštěním odsávání je dostačující na 

získání okamžitého protipěnícího účinku. Tablety se musí vložit do malého prostoru, odstraňte ochranný 

film ( doporučuje se použít rukavice ) a rozlomte ji na dvě části zatlačením podél přednaznačeného zářezu.  

Při přechodu kapaliny se bude tabletka pomalu rozpouštět a po celý pracovní den bude uvolňovat 

desinfekční a protipěnící látky. 

 

Návod na použití čistícího prostředku GREEN & CLEAN M2 

 

Dvojnásobným stlačením dávkovače prostředku stříkne 6ml GREEN & CLEAN M2 do smíchávací 

nádobky a 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 nádobky, zdvihněte ho víš, 

aby tekutina odtekla z hadice do sběrného potrubí a do odlučovače. Zbytek roztoku, který zůstane v nádobě 

vylijte do plivátkové misky a spláchněte malým množstvím vody. 

Prostředek GREEN & CLEAN M2 odporučuje výrobce použít 2x v průběhu každého pracovního dne. 

 

Čištění ostatních částí stomatologické soupravy 

 

Čištění a desinfekce plivátkové misky třeba vykonat minimálně jednou za den ( například po ukončení práce 

) čistícím prostředkem na čištění odsávacího systému. 

Čištění venkovních ploch stomatologické soupravy vykonávat vlhkým hadříkem. Předepsaný prostředek je 

INCIDIN FOAM – sprej ( HENKEL – ECOLAB ) podle Návodu na použití. 

Použít alespoň jednou za den a při znečištění povrchu přístroje biologickým materiálem. 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

 

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

vlhkou podlahu. Zakazuje se čištění prostředky, které narušují strukturu laku a plastických hmot  

( prostředky na bázi fenolu a aldehydů ). 

 

STERILIZACE 

 

Sterilizovatelné jsou: 

 trysky stříkaček 

 násadec malé a velké savky 

 turbínky a mikromotorové násadce 

 koncovky OZK 
 

Nástroje a násadce 

 

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

který se dodává s nástrojem. 

 

 

LIKVIDACE 
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Při likvidaci stomatologické soupravy je třeba dodržet legislativu.  

Soupravu je potřeba před demontáží dekontaminovat – vyčistit povrch, přečistit odsávací a odpadovou 

soustavu, vybrat amalgám z odlučovače amalgámu s odevzdat sběrné službě. Je vhodné svěřit likvidaci 

odborné firmě. 

 

ČÁST ZÁKLADNÍ 

MATERIÁL 

RECYKLOVATELNÝ 

MATERIÁL 

SKLÁDKOVATELNÝ 

MATERIÁL 

NEBEZPEČNÝ 

MATERIÁL 

Rám a kryty: 

- kov 

 

 

- plasty 

 

 

 

 

 

- guma 

- keramika 

 

- ocel 

- hliník 

 

- PUR 

- PVC 

- PA, ABS 

- sklolaminát 

- jiné plasty 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

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  
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POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ 
 

Neinstalovat v prostorech s nebezpečím exploze. 

 

PODLAHA 

 

Podlaha musí mít betonový základ hrubý minimálně 100 mm. Sklon podlahy musí být maximálně 1%. 

Antistatická podlaha se upřednostňuje – ale není nutná. 

 

OKOLÍ 

 

- rozsah teploty    od + 10 ºC do + 40 ºC 

- rozsah relativní vlhkosti  od 30% do 75% 

- rozsah atmosférického tlaku   od 700 hPa do 1 060 hPa 

 

SKLADOVÁNÍ 

 

- relativní vlhkost   do 75% 

- rozsah teploty okolí   od -25 ºC do 50 ºC 

 

POŽADAVKY NA INSTALACI MÉDIÍ 

 

VODA 

 

Musí se používat pitná voda se vstupním tlakem 0,35 Mpa až 0,6 MPa s přítokem minimálně 4 l/min. bez 

částic větších jak 50 µm, které mohou ucpat malé průřezy rozvodů stomatologické soupravy. 

Pokud voda obsahuje částice větší než 50 µm, musí být předřazený filtr 50 µm. 

 

CENTRÁLNÍ ROZVOD VODY 

 

Musí být předřazený filtr 5 µm. Pokud voda obsahuje víc jak 50 mg CaO/l, nebo 36 mg MGO/l, musí se 

zařadit zařízení na úpravu tvrdosti vidy, připojené na vstup v rozvodu vody. Tvrdá voda může způsobit až 

zničení soupravy. Zařízení na úpravu tvrdosti vody se předřazuje v případě, že se nepoužívá destilovaná 

voda. Rozvod s filtrem musí být vyhotoven trubkou u Cu nebo z PE trubky. 

Do centrálního rozvodu vody pro soupravu se musí zařadit vhodný certifikovaný uzavírací ventil. 

Při instalaci je nutné nainstalovat zařízení na zabránění zpětného toku v bodě připojení na dodávku 

komunální vodovodní vody. Toto zařízení není součástí stomatologické soupravy. 

 

VZDUCH 

 

Musí být v zabezpečené dávce minimálně 55 l/min vzduchu při tlaku 0,45 až 0,8 MPa, bezolejového, 

čistého a suchého. 

 

ODSÁVÁNÍ 

 

Statické vakuum musí výt v rozsahu minimálně 0,005 MPA ( 50 mBar ) až maximálně 0,02 MPa ( 200 

mBar )měřené v instalované pozici. V případě, že statické vakuum je vyšší jak 0,02 MPa je nutné do 

odsávací větve zapojit sací kalibrační ( regulační ) ventil, který omezí maximální vakuum na 0,02 MPa. 

Tento regulační ventil není součástí stomatologické soupravy. Vakuová pumpa musí produkovat přítok 

minimálně 450 l/min. měřených na instalované pozici. 
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ODPAD 

 

Odpadová větev musí mít souvislý spád minimálně 1% s minimálním průtokem 10l/min a musí být bez 

ostrých ohybů a stavů, které by mohly způsobit zpětný tok. Nepoužívat stejnou odpadovou větev s jinou 

stomatologickou soupravou nebo s umyvadlem. 

 

ELEKTRIKA 

 

Doporučená hodnota jističe je 16A. Na tento jistič by neměl být zapojeno jiné další zařízení. Maximální 

elektrický příkon stomatologické soupravy pro jmenovité frekvenci 50 Hz je 315 VA. 
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ZÁRUKA 
 

Výrobce poskytuje na výrobek záruku dle záručního listu.  

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

obsluhy, na vady vzniklé po dobu dopravy, způsobené vnějšími vlivy a na vady vzniklé normálním 

opotřebením. 
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