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ÚVOD: 

 

DIPLOMAT LUX DL 250 se řadí ve výrobním programu Chirany – Dental s.r.o. mezi 

nejluxusnější soupravy, nejen z hlediska hygieny a pohodlného ovládání, ale vyniká i technickými 

vymoženostmi. 

 Tento návod na použití popisuje, jak správně používat a instalovat stomatologickou soupravu 

DIPLOMAT LUX DL 250. Před používáním a samotným instalováním soupravy se proto prosím 

obeznamte s pokyny v Návodě na použití. 

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

na použití a stomatologickými aplikacemi, které tato souprava umožňuje. Aby stomatologická souprava 

sloužila k Vaší spokojenosti, musí být instalace, nastavení a případné úpravy vykonané kvalifikovaným, 

autorizovaným servisním pracovníkem organizace, která má oprávnění vykonávat tuto činnost s platným 

certifikátem. Musí být splněné podmínky pro používání média a instalaci, v montážní části návodu na 

použití DIPLOMAT LUX DL 250. 

 Stomatologická souprava DIPLOMAT LUX DL 250 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 a požadavkům na bezpečnost. 

 

Stomatologická souprava je standardně dodávaná s křeslem Diplomat DM 10, součástí je nožní ovladač 

křesla. Rentgenové snímky se k negatoskopu přichytávají magnetem, který je součástí výrobku. 

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

Hlavní vypínač je umístěn na předním krytě energobloku. 

Je zabudovaná jedna síťová pojistka FU o hodnotě T 3,15 A. Sekundární obvod transformátoru je jištěný 

čtyřmi pojistkami o hodnotě T 6,3 A. Stomatologické svítidlo je jištěné 2 pojistkami o hodnotě T 6,3 A. 

Stomatologická souprava je na ovládacím panelu vždy vybavená stříkačkou, přičemž maximální počet 

nástrojů na ovládacím panelu je 6. 
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ODVOZENÉ TYPY DL 251 AŽ DL 259 

 

Typy DL 251 až DL 259 se od stomatologické soupravy DL 250 liší jen v nástrojovém vybavení. 

 

Tabulka nástrojového vybavení pro DL 251 – DL 259 

 

Výrobek 

nástrojové vybavení 

OZK 

plivátkový 

blok 

( velký ) 
turbína 

nesvětelná 

turbína 

světelná 

mikromotor 

nesvětelný 

mikromotor 

světelný 
stříkačka 

násadec 

kolínkový 

nesvětelný 

násadec 

kolínkový 

světelný 

násadec 

rovný 

DL 251  X X  X** X  X X X 

DL 252 X X X X X** X X X X X 

DL 253 X  X X X** X X X X X 

DL 254 X X X X X** X X X X X 

DL 255 X X X  X* X  X X X 

DL 256  X X  X* X  X X X 

DL 257 X X X  X** X  X  X 

DL 258 X X X  X** X  X X X 

DL 259 X X X  X* X  X X X 

 

Základná vybavení ( společné pro všechny typy ): 

 

- stolek s pantografickým ramenem, fóliové ovládání s LCD displejem a negatoskopem, s možností 6 

nástrojů, modul pro světelné nářadí ( max. 5 světelných nástrojů, z toho 4 rotační ), maximálně 2 

světelné mikromotory a maximálně 3 světelné turbínky 

- tray stolek 

- energoblok 

- plivátkový blok s celokeramickou plivátkovou miskou v modré barvě, s odsávačkou a odsliňovačem, 

programem ovládání plnění pohárku a oplachu misky, ovládání křesla, autonomní zdroj destilované 

vody pro chlazení nástrojů, miniseparátor Cattani, kotlík – ohřev vody 

- možnost osazení dalšími 2 nástroji 

- více-funkční nožní ovladač s funkcí Chip-Blower 

- svítidlo Sírius s pantografickým ramenem 

 

Poznámka: 

 

X*     - stříkačka Miniassistent 

X**    - stříkačka Minimate 

Plivátkový blok velký  - provedení se separátorem amalgámu Cattani nebo Metasys 
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SYMBOLY: 

 

 

 

  zařízení typu B     sterilizovatelné do uvedené teploty 

 

 

 

  střídavý proud      pozor, informovat se v dokumentaci 

 

 

 

  poznámka      tlačítkový spínač brzdy 

 

 

 

indikace funkce na displeji:      reverz 

 

 

 

  endo           pml polymerizační lampa v činnosti 

 

 

 

        F  kroutící moment           U  hodnota výkonu nástroje 

  / tvrdost nástroje, motoru /     

 

 

        S  spray             N  bez chlazení 

 

 

 

        C  CHIP-BLOWER          W  chladící voda 
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ZÁKLADNÍ VÝBAVA – POPIS VÝROBKU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Můžou být namontované: 

 

Maximálně 4 rotační nástroje ( mikromotor, turbínka ) 1 stříkačka 

Maximálně 5 světelných nástrojů    1 OZK 

Maximálně 4 turbínky     1 OZK 

Maximálně 3 mikromotory 

 

 

 

 

 

nožní ovladač 

kombinovaný  

stomatologické křeslo 

nožní ovladač 

 křesla 

stolek sestry 

nožní ovladač  

soupravy 

ovládací panel 

s nástroji 

rameno sestry 

plivátkový 

blok 

hlavní vypínač 

energoblok s nosným 

sloupem 
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TECHNICKÉ PARAMETRY: 

 

napájecí napětí    230 V ± 10% 

frekvence     50 Hz ± 2% 

maximální příkon při 50 Hz   315 VA 

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

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

hmotnost soupravy    117 kg ± 5 kg 

hmotnost plivátkového bloku   30 kg ± 3 kg 

typ ochrany před úrazem el. proud.  přístroj třídy I 

stupeň ochrany před úrazem el. proud. přístroj typu B 

teplota vody pro pohárek   36 ± 5ºC 

max. zatížitelnost tray stolíku  1,5 kg 

maximální zatížitelnost odkládacího stolíku 3 kg 

okolí podle STN EN 60601-1 

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

- rozsah relativní vlhkosti   od 30% do 75% 

- rozsah atmosférického tlaku  od 700hPa do 1060hPa 

 

režim provozu je trvalý s přerušovaným zatížením 

odpovídající obvyklé stomatologické praxi 

 

 

 

 

VOLITELNÁ VÝBAVA: 

 

Lékař si v objednávce zvolí barevné vyhotovení, nástroje, příslušenství nástrojů ( násadce ), plivátkový blok 

( vybavení ), stomatologické světlo, odkládací stolek. 

 

Ovládací panel: 

 

 

 

Kryt ovládacího panelu  tray stolek     nádobka na tampóny 
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NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ VOLITELNÁ VÝBAVA: 

 

 

NÁSTOJE 

 

 stříkačka MINIMATE rovná LUZZANI DENTAL 

 stříkačka MINIMATE zahnutá LUZZANI DENTAL 

( tří-funkční nesvětelná ) 

 stříkačka MINILIGHT 3F, 5F, 6F LUZZANI DENTAL 
 

 

 

 ultrazvukový odstraňovač zubního kamene AMDENT Bulit-in 

 ultrazvukový odstraňovač zubního kamene SUPRASSON SP 4055 

 ultrazvukový odstraňovač zubního kamene SUPRASSON LUX 

 

 

 

 mikromotor Bien Air MC 2 40 IR – nesvětelný 

 mikromotor Bien Air ISOLITE 300 E – světelný 

 mikromotor P2 ED 460 

 mikromotor Bien Air MC 3 IR E INTRAmatic - nesvětelný 

 mikromotor Bien Air MC 3 LK – světelný 
 

 

 

 turbína Bien Air Bora S 36 L 

( světelná, tlačítkové upínání, rychlospojka ) 

 turbínka Bien Air Blafl Pearl Eco 
/ tlačítkové upínání , nesvětelná ) 

 

 

 

 otryskávač Satelec PROPHYPEN 
 

 

 

NÁSADCE 

 

 násadec rovný PM 1132, modrý 1:1, nesvětelný 

 násadec kolínkový CA 1132, modrý 1:1, tlačítkové upínání, nesvětelný 

 násadec kolínkový CA 1141, modrý 1:1, tlačítkové upínání, světelný 

 násadec kolínkový CA 7132, zelený 7:1, nesvětelný 

 násadec kolínkový CA 7141, zelený, světelný 

 násadec kolínkový CA 1541, červený 1:5, světelný 

 násadec kolínkový CA 1531, červený 1:5, nesvětelný 
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VOLITELNÁ VÝBAVA: 

 

PLIVÁTKOVÝ BLOK 

 

Obsahuje:  zapojení na destilovanou vodu 

   oplach plivátkové misky a plnění pohárku 

 

Volitelná výbava: odlučovač amalgámu Metasys 

   mokré sání Dürr 

   separátor Cattani 

   mechanický odlučovač amalgámu Cattani 

   ohřev vody do pohárku 

   centrální rozvod vody 

   hygiena chladící vody a plnění vody do pohárku 

   dekontaminace oplachu misky a odsávacích hadic 

 

RAMENO SESTRY 

 

 velká a malá savka 

 stříkačka MINIMATE nesvětelná, tří-funkční LUZZANI DENTAL 

 stříkačka MINILIGHT 3F, 5F, 6F LUZZANI DENTAL 

 polymerizační lampa MECTRON 

 intraorální kamera Sopro 595 Satelec 

 intraorální kamera Sopro 595MU Satelec 

 

 

Za jiné nástroje, jako jsou uvedené v tomto seznamu, výrobce neručí. Výjimku tvoří jiné nástroje 

neuvedené v seznamu, pokud jsou kompletované výrobcem se stomatologickou soupravou. 

 

RAMENO MONITORU LCD s LCD MONITOREM 

 

 rameno monitoru LCD – sklopné 

 rameno monitoru LCD – pevné 

 LCD monitory dle aktuální nabídky 

 

 

ODKLÁDACÍ STOLEK 

 

 rovný dvoj-tácek malý 

 rovný dvoj-tácek velký 

 snížený dvoj-tácek malý 

 snížený dvoj-tácek velký 
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VOLITELNÁ VÝBAVA: 

 

DESKA NA INSTALACI 

 

 

ke křeslu DM 10    ke křeslu D10M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ 

 

 LUBRIFLUID 500 ml, mazací sprej, Bien Air 

 mazací násadec LUBRIMED, Bien Air 

 LIBRIMED, 6 ks, Bien Air 

 SPRAYNET 500, čistící sprej, Bien Air 

 mazací stojánek 

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

 koncovky OZK podle aktuálního ceníku 
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OBSLUHA DIPLOMAT LUX DL 250 

 

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

 

Obsluha se sestavuje z nastavení parametrů a ovládání: 

 

 funkcí nástrojů 

 negatoskopu a stomatologickému svítidlu 

 obsluhy plivátkového bloku 

 doplnění destilované vody do lahve v plivátkovém bloku ( pokud je součástí soupravy ) 

 doplnění nádobky otryskávače náplní 

 přenastavování polohy ovládacího panelu, případně světla prostřednictvím ramen 

 

OVLÁDÁNÍ STOMATOLOGICKÉ SOUPRAVY DL 250 

 

 

         Tlačítky klávesnice na stolku sestry 

 

          

 

Nožním ovladačem kombinovaným 

 

 

 

 

 

 

Tlačítkem na ovládacím panelu 

METASYSu 

 

 

 

Přepínačem v plivátkovém bloku: 

Destilovaná voda – voda z rozvodu 

 

 

Páčkou přepínače na světle 

 

 

Pákou nožního ovladače 

 

 

Tlačítkem pro odbrzdění ramena 

 

 

Tlačítky klávesnice ovládacího panelu 
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UVEDENÍ DO ČINNOSTI 

 

Přístroj se uveden do činnosti zapnutím hlavního vypínače, který je umístěn na krytě energobloku, 

uvedením do polohy 1: 

 

- rozsvítí se kontrolní světlo hlavního vypínače 

- proběhne test soupravy 

- 3x zazní akustický signál 

- na displeji se zobrazí nápis:  DIPLOMAT LUX 250 

- zobrazí se čas              16:25:08 

 

Souprava musí být připojená na vodu a vzduch a je zapojená brzda pantografu stolíku. 

Po cca 5 sekundách je souprava i křeslo připravené k práci. 

Doporučuje se při zapínání soupravy:  nemít vybrán nástroj 

      nožní ovladač mít v klidové poloze 

      tlačítka klávesnice nestlačené 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Tray stolek při sklápění ramena pantografu stolíku nesmí být v poloze pod tímto ramenem. 

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

Mimo malé a velké odsávačky ( dle vyhotovení ), stříkačky na stolku sestry a stříkačky na ovládacím panelu 

s nástroji , může být současně používaný, čili z držáku je vybraný jen jeden nástroj. 

Nedodržení této podmínky je indikované na displeji nápisem: POZOR! Vybrané 2 nástroje 

 

OVLÁDACÍ PANEL S NÁSTROJI 

 

Prvky ovládání 

 

Tlačítka klávesnice ovládacího panelu umožňují ovládaní většiny funkcí a nastavení parametrů, po stlačení 

tlačítka zazní akustický signál. 
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FUNKCE TLAČÍTEK A JEJICH OVLÁDÁNÍ 

 

( 6 ) NEGATOSKOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 5 ) DISPLEJ 

 

Zobrazuje: 

 

 základní stránku 

 stránku interního nastavení INT.SET 

 stránku chybového hlášení 

 stránku nástrojů 

 servisní stránky 
 

Základní stránka obsahuje typ soupravy a čas. 

 

SERVISNÍ TLAČÍTKA – Postup nastavení bez hygieny a dekontaminace 

1 – 2 – 3 – 4  

 

Servisní tlačítka po displejem jsou označené 

body. Zleva 1 – 2 – 3 –  4 a aktivují funkce 

zobrazované na displeji. 

 

2 servisní tlačítko 

jeho stlačením se objeví stránka interního 

nastavení. Ta obsahuje čas, volbu jazyku, 

funkci OIL, funkci TIME, příklad:  INT.SET 

      12:21:50 

          SVK O*T*01 OK 
 

Korekce času – stlačením 1. servisního 

tlačítka se nastaví kurzor na hodnotu hodin 

/ min.,sek./ a tlačítky + nebo – se vykoná 

požadovaná korekce 

 

Volba jazyku – stlačením tlačítka 1 se nastaví 

kurzor na jazykové hlášení a tlačítky + nebo – 

se vykoná výběr z nabídky: 

 

SVK – slovenština, FRA – francouzština, RUS – ruština, DEU – němčina 
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ENG – angličtina, HUN – maďarština, CZE – čeština, POL – polština 

 

Funkce OIL – počítá 20 minutový interval, kdy je třeba namazat turbínu „T“ nebo násadec. 

Na displeji se objeví! 

Funkce TIME – má jen informativní charakter 

 

1 servisní tlačítko – jeho tlačením se pohybuje kurzor po jednotlivých znacích zobrazených na displeji 

3 servisní tlačítko – popsané v části nastavení parametrů 

4 servisní tlačítko – jeho stlačením pod znakem OK se na displeji nastavení potvrdí 

 

SERVISNÍ TLAČÍTKA – Postup nastavení s hygienou a dekontaminací 

 

Nastavení a ovládání těchto funkcí je přístupné i uživatelovi. K ovládání se používají čtyři tlačítka pod 

displejem. I pokud zůstávají neoznačené, jejich funkce se označují následovně: 

 

MENU SET  DEL  ENTER 

 

MENU - výběr použité funkce 

SET  - nastavení parametrů uživatelem 

DEL  - zrušení funkce, parametru, konec nastavování 

ENTER - potvrzení 

 

Funkce, které jsou následovně popsané, je možné rozdělit do dvou skupin, které se z nabídky vybírají 

stlačením tlačítka MENU nebo SET. Nabídka roluje dokola, vybraná se potvrdí. 

 

Popis funkcí: 

 

1. MENU funkce, kterými se nějaká funkce uživatelem spouští, vybrané tlačítkem MENU: 

    Budík – alarm – signalizace v daný čas 

    Stopky – signalizace po určitém intervale ( osm pevných časů ) 

    Hygiena nástrojů cílená ( jednorázová ) 

 

2. SET funkce, kterými se mění a nastavují nějaké parametry, například korekce hodin, teplota kotlíku a 

    pod. , spouštějí se v režimu bez vybrání nástroje: 

    - jazyk 

    - korekce datumu 

    - korekce hodin 

    - nastavení času působení hygienického roztoku 

 

1. MENU FUNKCE 

Stlačením tlačítka se aktivují postupně následovně funkce: 

 

1.a Budík – alarm 

Tato funkce je identická s funkcí budíku – nastaví se konkrétní čas a v danou hodinu a minutu se ozve signál 

– trojité pípnutí. Toto počítání může běžet spolu se stopkami. Na displeji se objeví: 

upozorni o  

> dd.mm    hh.mm    OK 

tlačítkem SET > se posouvá kurzor doprava a tlačítky + a – se mění nastavení času alarmu 

tlačítkem OK se nastavení potvrdí a přejde se na další funkci ( 1.b ) 

tlačítkem MENU se přejde na další funkci ( 1.b ) bez změny nastavení 

tlačítkem DEL se vrací do normálního režimu 
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1.b Stopky 

Tyto funkce slouží například na odpočítání času například po aplikaci injekce a podobně a jejich funkce je 

obdobná jako u kuchyňských stopek se zvukovou signalizací – odpočítávají časový interval. 

Je možné vybrat osm časů odstupňovaných po dvou minutách, tj. do  čtvrthodiny rolování v menu. Může 

být najednou spuštěné jen jedno odpočítávání času. Doba odpočítání se zobrazuje na displeji v základním 

režimu, pokud se nepracuje s nástrojem, neodpočítává se hygiena  a podobně a po skončení těchto režimů se 

odpočítávání zobrazí namísto běžných hodin. Signalizace je dvojitým pípnutím. 

Na displeji se zobrazí: 

upozorni za 

čas X>YY min     OK 
 

Přičemž časy jsou následovné:   1. =   2 min 

      2. =   4 min 

      3. =   6 min 

      4. =   8 min 

      5. = 10 min 

      6. = 12 min 

      7. = 14 min 

      8. = 16 min 

 

tlačítky + nebo – se děje výběr požadovaného času 

tlačítkem OK se nastavení potvrdí, odpočítávání času se spustí a přejde se na další funkci ( 1.a ) 

tlačítkem MENU se přejde na další funkci ( 1.a ) bez změny nastavení 

tlačítkem DEL se vrací do normálního režimu 

 

2. SET FUNKCE 

 

2.a Jazyk 

Jejich výběr je podle dosavadních zvyklostí. Na displeji se zobrazí: 

nastav jazyk 

>slovensky    OK 

 

tlačítky + nebo – se děje výběr požadovaného jazyku 

tlačítkem OK se nastavení potvrdí a přede se na další stránku, už v nastaveném jazyku 

tlačítkem MENU se přejde na další funkci ( 2.b ) bez změny nastavení 

tlačítkem DEL se vrací do normálního režimu 

 

2.b Korekce datumu 

Je řešená dost jednoznačně, po výběru této funkce se na displeji zobrazí: 

nastav datum 

> dd : mm    OK 

 

tlačítkem SET > se posouvá kurzor doprava 

tlačítky + a – se mění nastavení na pozici označené > 

tlačítkem OK se datum potvrdí a přejde se na další funkci ( 2.c ) 

tlačítkem MENU se přejde na další funkci ( 2.c ) bez změny nastavení 

tlačítkem DEL se vrací do normálního režimu 
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2.c Korekce hodin 

Je řešená podobně jako nastavení datumu, po výběru této funkce se na displeji zobrazí: 

nastav čas 

> hh : mm : ss      OK 

 

tlačítkem SET > se posouvá kurzor doprava 

tlačítky + a – se mění nastavení na pozici označené > 

tlačítkem OK se datum potvrdí a přejde se na další funkci ( 2.d ) 

tlačítkem MENU se přejde na další funkci ( 2.d ) bez změny nastavení 

tlačítkem DEL se vrací do normálního režimu 

 

2.d Nastavení doby působení ( reakce ) roztoku při hygieně nástrojů 

nastavuje se doba působení hygienického roztoku po napuštění systému při automatickém průběhu 

desinfekce nástrojů. Doba se nastavuje klávesami + a -. 

Na displeji se zobrazí: 

hygiena nástr. 

čas > xxx min    OK 

 

tlačítky + a – se mění nastavení na pozici označené >  od 1 min do 240 min 

tlačítkem OK se datum potvrdí a přejde se na další funkci ( 2.a ) 

tlačítkem MENU se přejde na další funkci ( 2.a ) bez změny nastavení 

tlačítkem DEL se vrací do normálního režimu 

 

 

( 7 ) PLNĚNÍ POHÁRKU 

Po dobu zatlačení a držení tlačítka se  

programuje čas plnění pohárku. Při krátkém 

cca 0,1 s až 1 s zatlačení se zapne plnění 

pohárku na dobu, která je naprogramovaná. 

Při dalším krátkém stlačení se funkce plnění 

zastaví bez toho, aby se zrušila zapamatovaná  

doba činnosti. Pokud se tlačítko drží více jak 

3 sekundy, doba držení se zapamatovává a 

zůstává v paměti i při vypnutí soupravy. 

Spustí se opětovným krátkým stlačením. 

Maximální nastavitelný čas plnění je 55 s. 

 

( 8 ) OPLACH MISKY 

Programově a funkčně je shodné s 

tlačítkem plnění pohárku. Maximální 

nastavitelný čas oplachu misky je 55 s. 

 

 

 

 

 

POZNÁMKA: 

Tlačítko oplach misky a tlačítko plnění pohárku se nachází také na klávesnici na stolku asistenta. 

Funkce jsou totožné. 
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( 9 ) MÍNUS ( 10 ) PLUS  

SNIŽOVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ HODNOTY 

NASTAVOVANÉHO PARAMETRU 

 

Nástroj musí výt vybraný z držáku a páka 

nožního ovladače v jedné z krajních poloh. 

 

Tlačením tlačítek + a – se nastavuje: 

 maximální počet otáček mikromotoru 
a výkon OZK se zobrazí na displeji  

jako celé číslo U 100 

 množství vody ve spreji S 100 

 množství vody na chlazení nástroje  
W 100 

 kroutící moment u mikromotoru F 100 

 pohyb po základním menu zobrazeném 
na displeji 

 

( 11 ) OSVĚTLENÍ NÁSTROJŮ 

tři režimy 0 – 1 – 2 

 

0 – nástroj s osvětlením – při vybrání 

nástroje s držáku a pohybem páky nožního 

ovladače do pracovní polohy osvětlení  

nástroje svítí, po přechodu do nulové polohy 

svítí ještě 5 sekund. 

1 – nástroj bez osvětlení – po jednom zatlačení 

tlačítka s piktogramem osvětlení nástroje se  

vypne osvětlení. Vrácením nástroje do držáku 

se režim 1 zruší a po vybrání nástroje se pracuje 

v režimu 0. Tento stav se nepamatuje. 

2 – osvětlení bez nástroje – dvě stlačení tlačítka 

hned po vybrání nástroje se zapne osvětlení –  

slouží to buď jako pomocné osvětlení – možno 

podívat se na pracovní místo, nebo na napájení 

LED polymerizační lampy. V tomto režimu je  

nožní ovladač neaktivní a nezapínají se ventily. 

 

Tento režim se nezapamatovává i při vypnutém  

zřízení. Dalším stlačením se přejde do režimu 0 

( nástroje s osvětlením ). Tento stav se pamatuje. 

Platí pro turbínu a mikromotor. 

Na displeji se zobrazí nápis JEN SVĚLO! 
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( 12 ) CHLAZENÍ SPREJEM 

Stlačím tlačítka se nastaví stav chlazení 

nástroje S-sprej, W-voda, N-bez chlazení, 

stlačením tlačítka 3 se na displeji rozbliká 

znak S nebo W a tlačítky + nebo – se  

nastaví požadovaná hodnota. 

Opětovným stlačením tlačítka 3 se  

nastavená hodnota potvrdí. 

 

 

( 13 ) STOMATOLOGICKÉ SVĚTLO 

Prvním stlačením tlačítka na cca 0,1s až 1s 

a jeho následným uvolněním se zapíná  

stomatologické světlo na maximální úroveň 

osvětlení, druhým stlačením na cca 0,1s až 1s 

a jeho následným uvolněním se přechází na 

minimální úroveň osvětlení. 

Dalším stlačením se cyklicky přepínají tyto 

dva režimy. Vypnutí stomatologického světla 

se vykoná stlačením a podržením tohoto tlačítka  

a podržením tohoto tlačítka na dobu více jak 1,5 

sekundy a jeho následovným uvolněním. 

 

POZNÁMKA: 

Páčka přepínače stomatologického svítidla musí být v jedné z krajních poloh. Ve středové poloze je 

stomatologické světlo vypnuté. 

 

( 14 ) REVERZ / ENDO 

Mikromotor 

Po zapnutí hlavního vypínače jsou zvolené 

pravotočivé otáčky. Při volbě reverz musí  

být mikromotor vybraný z držáku a nožní 

ovladač v nulové poloze. Tím se změní 

smysl otáčení mikromotoru a na displeji 

se zobrazí symbol ←. Po zasunutí do  
držáku zůstává změněný smysl otáčení 

v paměti. 

OZK – funkce ENDO 

nožní ovladač je v nulové poloze. Při  

vybraném OZK z držáku a stlačení tlačítka 

reverz/endo se přepíná funkce OZK na ENDO 

a na displeji se zobrazí symbol tečka ve 

čtverci. Při funkci ENDO se automaticky 

nastaví maximální výkon na 33% při použití 

endo nástrojů. Po zasunutí do držáku funkce  

ENDO zůstává v paměti až do vypnutí soupravy. 
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( 15 ) KŘESLO NAHORU 

 

 

 

 

 

 

 

( 16 ) KŘESLO DOLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 17 ) OPĚRKA ZAD DOZADU 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 18 ) OPĚRKA ZAD DOPŘEDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 19 ) AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ  

NASEDACÍ POLOHY 
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( 20 ) ZAPISOVÁNÍ A ČTENÍ ÚDAJŮ 

DO PAMĚTI A Z PAMĚTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 21 ) OSVĚTLENÍ 

stlačením se zapíná osvětlení negatoskopu. 

Dalším stlačením nebo při vybrání nástroje 

se osvětlení vypne. Opětovné zapnutí po 

vložení nástroje, samočinně se vypíná po 

jedné minutě. 

 

 

 

( 22 ) AKUSTICKÝ SIGNÁL / JINÁ FUNKCE 

nemá předvolenou funkci, je určené na 

dodatečnou montáž, například zazvonění 

do čekárny na pozvání dalšího pacienta, 

elektrické otevření dveří do ordinace … . 

Základní stav – vypnutý. 

 

Stránka chybového hlášení 

 

Pokud dojde k vybrání více jak jednoho nástroje z držáku, zobrazí se na displeji nápis:       Pozor 

                   Vybrané 2 nástroje 

 

Stránka nástrojů 

 

Vybrání nástrojů se snímá optickými spínači. Po vybrání se na displeji zobrazí a jaký nástroj jde, stav 

stlačení nožního ovladače a nastavené parametry nástroje, které zůstali naposledy nastavené. 

 

F 00   - kroutící moment ( tvrdost nástroje, motoru ) max. 100% 

U 00   - maximální hodnota výkonu nástroje  max. 100% 

N-C-S-W - přítok chladící vody do nástroje   N – bez chlazení 

         C – Chip-Blower 

         S – sprej max. 100% 

         W – jen voda max. 100%  
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NASTAVENÍ PARAMETRŮ NÁSTROJŮ 

 

Může se vytvářet v nulové nebo v maximální vychýlené poloze páky nožního ovladače při vybraném 

konkrétním nástroji. V nulové poloze se nastavují limitní parametry bez činnosti nástroje, v maximální 

poloze se nastavují při činnosti nástroje. 

Parametr, který chceme nastavovat si vybereme stlačením jednoho ze servisních tlačítek pod displejem, 

například hodnotu výkonu nástroje U na displeji. Za označením parametru je nastavená číselná hodnota. 

Pokud nástroje nemá takový parametr, číselnou hodnotu nahrazují čárky.  

Při stlačení servisního tlačítka začne na parametru blikat kurzor a tedy je možné nastavovat hodnotu 

parametru tlačítky + nebo -. Po nastavení hodnoty parametru a opětovného stlačení servisního tlačítka se 

nastavování skončí. Nastavené parametry zůstávají v paměti i při vypnutém stavu soupravy. 

 

Pro mikromotor se na displeji zobrazí text:  MIKROMOTOR 100% 

       F 00 U 00 S 00 

 

Pro turbínku se na displeji zobrazí text:  TURBÍNKA 

       F -- U – S 00 

 

Pro odstraňovač zubního kamene se zobrazí: UOZK AMD 100% 

( má nastavení chladící vody a limitovaného F -- U 00 W 00 

řídícího napětí ) 

 

Pro otryskávač se na displeji zobrazí text:  OTYSKÁVAČ 100% 

( má jen nastavení chladící vody )   F -- U -- W 00 

 

Nastavení výkonu: 

 

Tímto nastavením se omezí výkon nástroje při maximálním vychýlení páky nožního ovladače. Nastavení se 

vytváří 2. servisním tlačítkem pod displejem. Na displeji se rozbliká znak U a tlačítky + nebo – se nastaví 

požadovaná hodnota. Po vybrání elektrického nástroje automaticky bliká U.  Opětovným stlačením 2. 

servisního tlačítka nebo vrácením nástroje do držáku se nastavená hodnota potvrdí. 

 

Nastavení průtoku chladící vody: 

 

Stlačením tlačítka chlazení sprejem se nastaví stav chlazení nástroje ( N, C, S, W ). Nastavená průtoku 

chladící vody e potom vytváří 3. servisním tlačítkem pod displejem. Stlačením se na displeji rozbliká znak 

S nebo W a tlačítky + nebo – se nastaví požadovaná hodnota. Opětovným stlačením 3. servisního tlačítka 

se nastavená hodnota potvrdí. 

 

Nastavení kroutícího momentu mikromotoru: 

 

Umožňuje „změkčit“ chod mikromotoru, tj. při případném zaseknutí se nastroj nezlomí a motor se zastaví. 

Tato funkce má význam při nízkých otáčkách. Do činnosti se uvede stlačením 1. servisního tlačítka pod 

displejem. 

Na displeji se rozbliká znak F a tlačítky + nebo – se nastaví požadovaná hodnota – nejlepší zkusmo při 

nízkých otáčkách. Opětovným stlačím 1. servisního tlačítka nebo vrácením nástroje do držáku se nastavená 

hodnota potvrdí. 
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NÁSTROJE A JEJICH OVLÁDÁNÍ 

 

STŘÍKAČKA 

 

pro vyfukování vzduchu 

je potřeba stlačit modré tlačítko 

 

pro vyplachování vodou 

je potřeba stlačit zelené tlačítko 

 

pro vytvoření vodní mlhoviny ( sprej ) 

je potřeba stlačit obě tlačítka současně 

 

 

 

 

Následovné nástroje je možné ovládat nožní ovladačem soupravy nebo nožním ovladačem kombinovaným. 

 

 

 

TURBÍNKA 

 

po vybrání turbínky z držáku a stlačením 

pravého vrchního tlačítka na nožním 

ovladači se aktivuje funkce CHIP-BLOWER 

( vyfukování vzduchem ) – turbínka není v  

činnosti 

levým vrchním tlačítkem na nožním ovladači 

se přepíná funkce chlazení turbínky ( N,C,S,W ) 

 

 

        nožní ovladač soupravy nožní ovladač 

            kombinovaný 

 

Přesunutím páky nožního ovladače doprava ( respektive stlačením pedálu nožního ovladače kombinovaného 

) je turbínka uvedená do činnosti. 

 

POZNÁMKA: 

Turbínka se světlem svítí po ukončení činnosti cca 5 sekund. Při zasunutí turbínky do držáku světlo zhasne. 

Turbínku třeba vrátit do držáku až po ukončení činnosti ( páka nožního ovladače soupravy je v levé krajní 

poloze ). Osvětlení nástrojů ( viz. Strana 16 ). 

Množství chladící vody nastavujeme, jak je potřeba dle kapitoly Chlazení ( strana 17 ). 

 

 

 

 

 

 

 



Návod na obsluhu Diplomat LUX DL 250     - 22 - 

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 

 

 

 

MIKROMOTOR 

 

po vybrání mikromotoru z držáku a stlačením 

pravého vrchního tlačítka na nožním 

ovladači se aktivuje funkce CHIP-BLOWER 

( vyfouknutí vzduchem ) – mikromotor není 

v činnosti 

 

levým vrchním tlačítkem na nožním ovladači 

se přepíná funkce chlazení mikromotoru 

( N,C,S,W ) 

 

nožní ovladač soupravy nožní ovladač 

            kombinovaný 

 

Přesouváním páky nožního ovladače soupravy doprava ( respektive stlačením pedálu nožního ovladače 

kombinovaného ) se regulují otáčky mikromotoru. 

 

POZNÁMKA: 

Mikromotor se světlem svítí po ukončení činnosti cca 5 sekund. Při zasunutí mikromotoru do držáku světlo 

zhasne. Mikromotor je třeba vrátit do držáku vždy až po ukončení činnosti ( páka nožního ovladače 

soupravy je v levé krajní poloze ). Otáčky regulujeme pomocí + a -. Reverz ( změn směru otáček ) – viz. 

strana 17. Osvětlení nástrojů – viz. strana 16, množství chladící vody nastavujeme, pokud je potřebné, viz 

strana 17. 

 

 

ODSTRAŇOVAČ ZUBNÍHO KAMENE UOZK 

 

po vybrání z držáku a přesouváním páky nožního 

ovladače doprava ( respektive stlačením pedálu 

nožního ovladače kombinovaného ) se UOZK 

uvede do činnosti a dále se plynule zvyšuje  

výkon. 

 

ukončení činnosti je po vrácení páky nožního 

ovladače soupravy do 0 polohy, úplně vlevo 

( respektive uvolněním pedálu nožního 

ovladače kombinovaného ). Funkce ENDO 

- viz. strana 17 – výkon se nastavuje  

tlačítky + a -, množství chladící vody  

nastavujeme dle kapitoly Chlazení – str. 17.         nožní ovladač soupravy     nožní ovladač 

                kombinovaný 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Při nastavování výkonu UOZK je nutné se řídit pokyny výrobce. 
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OTRYSKÁVAČ – PÍSKOVAČ 

 

po vybrání pískovače z držáku a  

přesunutím páky nožního ovladače 

soupravy doprava ( respektive stlačením 

pedálu nožního ovladače kombinovaného ) 

je pískovače uveden do činnosti. Levým 

vrchním tlačítkem na nožním ovladači 

soupravy se přepíná funkce chlazení ( N,W ). 

 

Pravé vrchní tlačítko není funkční pro  

otryskávač – pískovač.     nožní ovladač soupravy      nožní ovladač 

                 kombinovaný  

 

POZNÁMKA: 

Otryskávač – pískovač vrátit do držáku vždy až po ukončení činnosti ( páka nožního ovladače soupravy je 

v levé krajní poloze, respektive pedál nožního ovladače v klidové poloze ) 

 

 

 

PLIVÁTKOVÝ BLOK 

 

nástroje ovládání: 

 

 tlačítka na ovládání METASYSu 
( pokud je součástí soupravy ) 

 stolek sestry připojený kloubovým 
ramenem s nástroji 

 funkce CENTRAL – centrální rozvod 

vody ( pokud je součástí soupravy ) 

 láhev na destilovanou vodu 
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AKUSTICKÝ SIGNÁL / JINÁ FUNKCE 

Nemá předvolenou funkci, je určené na dodatečnou 

montáž, například zazvonění do čekárny na pozvání 

dalšího pacienta, elektrické otevření dveří v ordinaci. 

Základní stav – vypnuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLNĚNÍ POHÁRKU 

Po dobu stlačení a držení tlačítka se programuje čas 

plnění pohárku. Při krátkém 0,1 až 1 s zatlačení  

se zapne plnění pohárku na dobu, která je 

naprogramovaná. Při dalším krátkém stlačení se  

funkce plnění zastaví bez toho, aby se zrušila 

zapamatovaná doba činnosti. Pokud se tlačítko 

drží více jak 3 sekundy, doba držení se zapamatuje 

a zůstává v paměti i při vypnutí soupravy.  

Spustí se opětovným stlačením. 

Maximální doba plnění pohárku je 55 sekund. 

 

 

OPLACH MISKY 

Programově a funkčně je shodné s tlačítkem plnění 

pohárku. Maximální nastavitelný čas oplachu misky 

je 55 sekund.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTATNÍ TLAČÍTKA: 

Používají se jen při vyhotovení s hygienou a  

dekontaminací ( viz. příloha ). 
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TLAČÍTKA PRO OVLÁDÁNÍ KŘESLA 

 

tlačítko  pro pohyb křesla směrem dolů 

   

tlačítko  pro pohyb křesla směrem nahoru 

 

tlačítko  po pohyb opěrky zad směrem dozadu 

 

tlačítko  po pohyb opěrky zad směrem dopředu 

 

tlačítko  pro výběr / zápis programových poloh 

 

tlačítko  pro nasedací polohu a zápis programových poloh 

 

 

        indikace  na klávesnici stolku sestry je taktéž funkční jen při vyhotovení s hygienou 

   a dekontaminací 

 

 

LAHEV NA DESTILOVANOU VODU 

 

Umístěná  v plivátkovém bloku za dvířky krytu. 

Destilovanou vodu z lahve jsou chlazené 

nástroje ( turbínka, mikromotor, OZK, … ) a 

je taktéž přivedená do stříkačky na ovládacím 

panelu a na panelu stolíku sestry. 

 

Doplnění destilované vody: 

 

1 otevřít dvířka krytu 

2 přepnout přepínač umístěný 

v plivátkovém bloku do polohy 0 

      ( odtlakování lahve ) 

3 vyšroubovat láhev 

4 doplnit do lahve destilovanou vodu 

5 láhev zašroubovat tak, aby neunikal  

tlakový vzduch při práci 

6 přepnou do polohy DESTIL a zkontrolovat,  

aby z lahve neunikal vzduch 

7 zavřít dvířka krytu 

8 funkce „CENTAL“ 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

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

kvality a složení. 
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CENTRÁLNÍ ROZVOD VODY ( POKUD JE SOUČÁSTÍ ) 

 

Pokud je na chlazen nástrojů požívána voda z centrálního rozvodu, není potřeba doplňovat vodu do láhve 

chlazení – funkce CENTAL. Tato funkce se aktivuje přepnutím přelípané umístěného v plivátkovém bloku 

do polohy CENTRAL ( 9 ). 

 

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 5 µm. 

 

SIGNALIZAČNÍ PANEL NA PLIVÁTKOVÉM BLOKU 

 

Připojení soupravy na centrální rozvod vody je 

signalizované žlutou LED diodou nad symbolem 

„CENTRAL“. 

Rozvod destilované vody z láhve je signalizovaný  

žlutou LED diodou nad bílou lahví. 

 

Zelená a červená LED dioda na bílé lahvi indikují 

hladinu destilované vody, zelená – dostatek, 

červená – nedostatek. 

Nedostatek destilované vody je signalizovaný 

blikáním červené LED diody, respektive  

akustickým signálem. 

 

Kontrola hladiny hygienického roztoku     funkční jen ve vyhotovení 

Kontrola hladiny dekontaminačního roztoku      s hygienou a dekontaminací 

 

 

 

TLAČÍTKA NA OVLÁDÁNÍ METASYSu 

 

Je umístěné na krytu plivátkového bloku 

 

1. kontrolka svítí zelená – přístroj je připraven na práci 

2. kontrolka bliká oranžová – porucha odstředivky 

3. kontrolka svítí žlutá a současně zaznívá signalizační tón 

  může se vypnout pomocí tlačítka RESET 

 

Sběrná nádobka je naplněná na 95%, při 100% naplnění sběrné  

nádobky se už signalizační tón nedá vypnout a další práce je  

nemožná. 
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NÁSTROJE STOLKU SESTRY A JEJICH OVLÁDÁNÍ 

 

MALÁ SAVKA 

Uvede se do činnosti automaticky po 

vybrání z držáku. Ukončení činnosti 

je po zasunutí do držáku. V dolní 

poloze odsávače regulační klapky je 

odsávačka zavřená. Přesunutím do  

horní polohy se reguluje intenzita  

odsávání. 

 

 

VEKÁ SAVKA 

Uvede se do činnosti automaticky po 

vybrání z držáku. Ukončení činnosti 

je po zasunutí do držáku. V dolní 

poloze odsávače regulační klapky je 

odsávačka zavřená. Přesunutím do  

horní polohy se reguluje intenzita  

odsávání. 

 

STŘÍKAČKA 

Jako u stříkačky na ovládacím panelu. 

 

POLYMERIZAČNÍ LAMPA 

Po vybrání z držáku je polymerizační  

lampa připravená k činnosti. Aktivuje 

se po stlačení spínače na polymerizační 

lampě. 

 

INTRAORÁLNÍ KAMERA 

Neslouží na určení diagnózy, ale jen na  

lepší vizualizaci při dentálním výkonu. 

Kamera zahrnuje: držák 

   připojení – konektor 

   vlastní nástroj  

 

Použití: 

Kamera se zapne hned po vybrání z držáku. 

Bližší informace v Návodu na použití výrobce 

intraorální kamery. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Výrobek je nutné chránit před vodou, neuchovávat ve vlhkých prostorech. 
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NOŽNÍ OVLADAČ 

 

NOŽNÍ OVLADAČ SOUPRAVY 

 

Přesouváním páky nožního ovladače soupravy doprava se spouštějí všechny nástroje ( mikromotor, 

turbínka, UOZK, pískovač, polymerizační lampa, … ). Plynulá regulace výkonu od 0% p max. ohraničení je 

jen pro určité elektronické nástroje ( mikromotor, UOZK, pískovač ). 

Nulová poloha zabírá cca 20% rozsahu regulovaného parametru. Pokud není nástroj regulovatelný, je 

přechod do pracovní polohy povelem k zapnutí příslušného média. Aktuální stav chlazení nástroje je 

zobrazen na displeji ovládacího panelu na spodním řádku na pravé straně ( N, C, S, W ). 

 

Pravé vrchní tlačítko má funkci 

Chip-Blower ( vyfukování vzduchem ) 

 

Levým vrchním tlačítkem se přepíná 

funkce chlazení nástrojů 

  

 

 

 

NOŽNÍ OVLADAČ KOMBINOVANÝ 

 

Stlačím pedálu nožního ovladače kombinovaného se spouštějí všechny nástroje ( mikromotor, turbínka, 

UOZK, pískovač, polymerizační lampa, … ). Plynulá regulace výkonu od 0% po max. ohraničení je jen pro 

určité elektrické nástroje ( mikromotor, UOZK, pískovač ). 

Nulová poloha zabírá cca 10% rozsahu regulovaného parametru. Pokud není nástroj regulovatelný, je 

přechod do pracovní polohy povelem k zapnutí příslušného média. Aktuální stav chlazení nástroje je 

zobrazen na displeji ovládacího panelu na spodním řádku na pravé straně ( N, C, S, W ). 

 

Pravé vrchní tlačítko má funkci 

Chip-Blower ( vyfukování vzduchem ) 

 

Levým vrchním tlačítkem se přepíná 

funkce chlazení nástrojů 

 

 

 

 

Nožní ovladač kombinovaný má oproti nožnímu ovladači soupravy  navíc funkce ovládání 

stomatologického křesla, za podmínky, že všechny nástroje musí být vložené v ovládacím panelu. 

 

 pohyb křesla nahoru 

 pohyb křesla dolů 

 pohyb opěrky zad dopředu 

 pohyb opěrky zad dozadu 

 

Následující popis funkcí pravého a levého vrchního tlačítka platí je pro křeslo: 

 

Pravé vrchní tlačítko - spínač pro nasedací polohu a zápis programové polohy 



Návod na obsluhu Diplomat LUX DL 250     - 29 - 

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 

 

Levé vrchní tlačítko - spínač pro výběr a zápis programové polohy 

 

PROGRAMOVÉ POLOHY 

 

Zápis do programové polohy 

Pomocí spínačů napolohujeme křeslo do polohy, kterou chceme uložit do paměti. Pro zápis této 

polohy musíme aktivovat levé vrchní tlačítko. Po jeho deaktivaci systém očekává do 5 sekund aktivaci 

pravého vrchního tlačítka a po jeho deaktivaci aktivaci jednoho ze spínačů do 5 sekund. Tato 

poloha je potom uložená v paměti. V případě, že jsme překročili tento čas pro následující stlačení spínače, 

systém přechází do režimu základního ovládání – polohování. 

 

Zápis nasedací polohy 

Pomocí spínačů napolohujeme křeslo do nasedací polohy, kterou chceme. Křeslo odpojíme od 

napájecího napětí, počkáme cca 10 sekund. Stlačíme pravé vrchní tlačítko  křeslo připojíme k napájecímu 

napětí. Počkáme cca 3 sekundy a pravé vrchní tlačítko deaktivujeme. Nasedací poloha je naprogramovaná. 

 

Výběr naprogramované polohy 

Naprogramovaná poloha se vybírá následujícím způsobem: po aktivaci levého vrchního tlačítka a jeho 

následné deaktivaci systém očekává do 5 sekund aktivaci jednoho ze spínačů . Křeslo se potom 

napolohuje do příslušné naprogramované polohy. Po dvojité aktivaci levého vrchního tlačítka se křeslo 

napolohuje se přecházející polohy – vrátí se o jeden krok nazpět ( poloha last ). 

Naprogramovaná poloha nasedací se vybírá pravým vrchním tlačítkem. 

V případě automatického chodu křesla se aktivací libovolného spínače pohyb křesla ukončí. 

 

POZNÁMKA: 
Popis funkce nožního ovladače při propojení soupravy s křeslem: 

Při propojení stomatologické soupravy DL 250 s křeslem Chirana – Dental s.r.o. je při práci s nástrojem 

blokovaný pohyb křesla ( páka nožního ovladače, respektive pedál je v pracovní poloze ). Pokud jsou 

zasunuté nástroje v držácích, vrchní tlačítka na nožním ovladači mění funkce. Pravé vrchní tlačítko má 

funkci – nasedací poloha, levé tlačítko má funkci vyvolání poslední polohy. Při funkci JEN SVĚTLO  

( T, M ) je jen funkce vrchních tlačítek nožního ovladače. 

 

STOMATOLOGICKÉ SVÍTIDLO 

 

Ovládá se tlačítkem klávesnice ovládacího  

Panelu / viz. tlačítko stomatologické světlo ). 

 

 

 

 

Páčka svítidla, pokud je součástí stomatologického 

Svítidla, musí být v jedné z krajních poloh. 

Pokud je páčka ve středové poloze je  

Stomatologické svítidlo vypnuté. 
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UKONČENÍ PRÁCE 

 

Je důležité: 

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

 zavřít hlavní přívod vody ( na pracovišti ) ke stomatologické soupravě 

 vypnout kompresor 

 vypnout odsávačku 
 

ÚDRŽBA 

 

Pokyny pro údržbu 

Údržbu nástrojů a násadců je třeba vykonat dle pokynů jejich výrobců. V případě vyhotovení plivátkového 

bloku s napojením na centrální rozvod je třeba kontrolovat čistotu předřazeného vodního filtru a funkčnost 

zařízení na úpravu tvrdosti vody ( dle pokynů výrobce ). 

 

Prohlídky po dobu záruční doby 

Po dobu záruční doby je uživatel povinný v pravidelných tří-měsíčních intervalech přizvat autorizovaného 

servisního technika k preventivní periodické prohlídce . 

Prohlídka je zaměřená 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 ke stomatologické soupravě 

 kontrolu správnosti používání a údržby stomatologické soupravy a jejích nástrojů ( dle Návodu na 
použití a zaškolení ) 

 rozsah provedených prací výrobce stanovuje na 1 až 1,5 hodiny ( vykonanou periodickou prohlídku je 
povinný autorizovaný servisní technik potvrdit do záručního listu ) 

 kontrola, popřípadě donastavení všech médií ( vstupních, nastavení turbín … ) 

 kontrola a čištění tlumice hluku v energobloku ( čistidlo: technický benzín ) 

 

Kontrola a revize po záruční době 

Periodickou kontrolu musí vykonávat autorizovaný servisní technik v 6-ti 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 elektro částí a instalace ( elektrická bezpečnost ) 

 kontrolu polymerizační lampy, vyčištění jejího filtru 

 kontrola a čištění tlumiče hluku na ventilu brzdy pantografu 

 

Revize elektrické bezpečnosti 

Vykonává se dle předpisů krajiny, v které je stomatologická souprava nainstalována. 
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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 5 sekund u každého 

nástroje. Proplach nástrojů čistou vodou po dobu minimálně 5 sekund u každého nástroje vykonávat až na 

začátku prvního pracovního dne po odstávce stomatologické soupravy. 

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

používání se informujte u Vašeho prodejce. 

Obsluhující personál musí 2x denně 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 pro každém pacientovi. 

Jedenkrát za den vyčistit: 

 sítko odsávačky umístěné v plivátkovém bloku 

 sítko na vstupu do odlučovače amalgámu 
 

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 dávkovače v 2,5 litru teplé vody ( 50ºC ). 

Na samostatné čištění systému rozřeďte jednu dávku dávkovače. Neoplachujte, proteolytický a desinfekční 

účinek PULI-JET PLUS se projevuje časem. 
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Návod na použití desinfekčních nepěnících tablet CATTANI pro zubní odsávačky 

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 UOZK, krytky, klíček 
 

Systém hygieny a dekontaminace – platí, pokud je součástí objednávky ) viz příloha. 

 

Nástroje a násadce 

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

který se dodává s nástrojem. 
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OPRAVA 

V případě poruchy stomatologické soupravy se obraťte na vašeho prodejce. 

 

LIKVIDACE 

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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POZNÁMKY: 

 

 

 

 


