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Już od 70 lat nazwa dürr dental kojarzona jest z innowacyjnymi i przemyślanymi rozwiązaniami 

dla stomatologii. Dzięki wynalazkom firmy Dürr Dental zostały ustanowione liczne standardy –  

i są one wyznaczane aż do dnia dzisiejszego. 
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Dürr Dental – Duch innowacji i 
precyzja wykończenia

dürr dental zapewnia produkty najwyższej jakości oraz zna-

komite usługi zaspokajające wszelkie potrzeby, dopasowane 

do siebie rozwiązania systemowe w dziedzinach kompresorów, 

pomp ssących, obrazowania, pielęgnacji zębów i higieny.  

W roku 1964 firma dürr dental dzięki swojemu systemowi 

odsysania umożliwiła leczenie pacjentów na leżąco w euro-

pie. rok później przedsiębiorstwo wprowadziło na rynek 

pierwszy kompresor bezolejowy do stomatologii. systemy 

kompresorów firmy dürr dental mają wiodącą pozycję dzięki 

wysokiej wydajności i jakości powietrza. stomatolodzy ufają 

zdolnościom inżynierów i najwyższej jakości zapewnianej 

przez naszą innowacyjną firmę. produkty naszej firmy towa-

rzyszą lekarzom na całym świecie – i to od dziesięcioleci.
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 Przegląd | 03

gF 1 Zbiornik cząstek stałych Higiena dezynfekcja instalacji ssących

CA 1 separowanie amalgamatu Cs 1/CAs 1 systemy separujące

ponadto zapewnia się ochronę pompy ssącej przed  

osadami oraz unika się zakłóceń w pracy lub ograniczenia 

dostępnej mocy.

Zapobiega zatykaniu węży odpływowych np. przy stano-

wiskach do profilaktyki.

Cs1/CAs1 zintegrowany z unitem zapewnia separację  

cieczy, oraz separację amalgamatu (CAs1) o najwyższej 

wydajności.

separator amalgamatu. idealne rozwiązanie w celu 

uzupełnienia unitu z zintegrowaną separacją cieczy lub 

mokrą pompą ssącą np. Vs 300 s.

strona 06 strona 07
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VsA odsysanie, separacja cieczy i amalgamatuCA 4 centralna separacja amalgamatu

Centralna separacja amalgamatu. separator CA 4 stanowi 

uniwersalne rozwiązanie do gabinetów z kilkoma pomie   - 

szc zeniami zabiegowymi.

Wszystko w jednym - pompa ssąca, separacja cieczy, 

separacja amalgamatu.

strona 08 strona 10
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lecznie pacjenta w pozycji leżącej jest dzisiaj standardem i 

oczywistością. W latach 60-tych była to jednak rewolucja, 

którą umożliwiło wporawadzenie przez firmę dürr dental 

innowacji w postaci ciągłęgo odsysania.

od systemu ssącego wymaga się niezawodności mimo 

dużego obciążenia śliną, krwią, resztkami wypełnień itp.

Niezawodność, wydajność i najwyższy stopień separacji 

to główne cechy systemów ssących firmy dürr dental.
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Godne zaufania systemy separujące 
gwarantują wysoką wydajność
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Wprowadzenie | 05

Łatwa utylizacja

oczywiście do tego oferujemy państwu sposób na praktyczną  

utylizację. po odseparowaniu amalgamat wpada automa-

tycznie do kasety zbiorczej. Kasetę należy wymienić dopiero 

po osiągnięciu maksymalnego poziomu napełnienia. utyliza-

cja podlega wytycznym ustawowym i jest przeprowadzana 

przez autoryzowane przedsiębiorstwa. 

pewna i wydajna separacja

systemy separujące firmy dürr dental wyznaczają standardy. 

rozdzielają wydzieliny i cząstki stałe nie tylko z najwyższą 

skutecznością, lecz także niezwykle cicho. Nic dziwnego, 

że są one instalowane fabrycznie w unitach stomatologicz-

nych wiodących producentów. możliwe i opłacalne jest 

także późniejsze ich doposażenie.

Amalgamat nie trafia do ścieków

to, co rozpoczyna jednostka separująca, kończy separator 

amalgamatu. Zgodnie z prawem amalgamat musi zostać 

oddzielony od ścieków z unitu stomatologicznego i zebra-

ny. Jako pionier w dziedzinie stomatologicznych systemów 

ssących firma dürr dental zajmuje się od początku lat 

80-tych rozwojem wydajnych separatorów amalgamatu. 

rzecz jasna wszystkie nasze systemy mogą poszczycić się 

znakiem jakości ”made in germany“. ponadto spełniają one 

wymagania określone w stosowanej w całej europie normy 

iso 11143:2008.
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Pewna separacja do 
suchych systemów ssących
Cs 1 i CAs 1: zintegrowane rozwiązanie

CAs 1 Combi-separator

Kompaktowe, niewielkie i ciche

separatory Cs 1 Combi-sepamatic i CAs 1 Combi-separator 

firmy dürr dental stanowią wartościowe uzupełnienie każ-

dego unitu stomatologicznego. Za urządzeniami przema-

wiają cichy, a zarazem wydajny napęd i zagwaranto wana 

wydajność przy trwających wiele godzin zabiegach z dużą 

ilością cieczy. dwustopniowa separacja efektywnie zapobie-

ga zassaniu piany krwi i w ten sposób chroni podłączoną 

dalej suchą pompę ssącą. Cs 1 Combi-sepamatic to w pełni 

automatyczny separator. CAs 1 Combi-separator łączy roz-

dzielanie powietrza i cieczy oraz separację amalgamatu. 

można je wbudować w blok spluwaczki unitu lub zainstalo-

wać na zewnątrz w estetycznej obudowie.

dwustopniowy system z separatorem cyklonowym i dyna-

miczną turbiną separacyjną jest zdecydowanie bardziej 

wydajny niż ogólnie dostępna, jednostopniowa technologia. 

Zapewnia to ciągłą pracę bez przerw w ssaniu.

Wirówka amalgamatu CAs 1 oczyszcza się samoczynnie  

w trakcie pracy i osiąga potwierdzony stopień separacji 

wynoszący 97,9 %. Zaleca się stosowanie z oboma urzą-

dzeniami dodatkowych zaworów płuczących, zapewniają-

cych ciągłe płukanie syustemu podczas pracy. dzięki temu 

zapobiega się koagulacji krwi i osadzaniu skażonych  

cząsteczek w systemie.

Zarówno Cs 1 jak i CAs 1 pasują do większości unitów 

stomatologicznych i są montowane fabrycznie przez  

wielu wiodących producentów.

Cs 1 Combi-sepamatic
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Systemy separujące C oraz separator amalgamatu CA 1 | 07

separator amalgamatu CA 1

Pewna separacja do 
suchych systemów ssących

Separacja amalgamatu w mokrych 
i suchych systemach ssących
CA 1: rozwiązanie zewnętrzne

Znakomitym rozwiązaniem do doposażenia pojedynczego 

miejsca zabiegowego w separator amalgamatu jest sepa-

rator CA 1 z samooczyszczającą się wirówką. separator 

można zainstalować w estetycznej obudowie obok unitu. 

urządzenie nadaje się także do doposażenia jednostano-

wiskowej pompy ssącej w systemie mokrym, jak np.  

dürr dental Vs 300 s. 

separator CA 1 jest konstrukcyjnie zbliżony do CAs 1. 

Jego włączenie następuje poprzez swobodny napływ wody, 

a stopień separacji wynosi także 79,9 %.

Najważniejsze cechy:

▪  możliwość integracji bloku spluwaczki unitu

(Cs 1/CAs 1)

▪  instalacja na zewnątrz w estetycznej obudowie

▪  dwustopniowa separacja

▪  Cicha, pozbawiona wibracji praca

▪  Hydrodynamiczne samoczynne oczyszczanie

wirówki amalgamatu

▪  stała, wysoka wydajność

▪  prosta i elastyczna instalacja

▪  sprawdzony stopień separacji wynoszący 97,9 %

▪  możliwość doposażenia w zespół płukania,

zapewniający higieniczną, bezpieczną pracę

instalacja w estetycznej obudowie
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Wydajność systemu

separator amalgamatu CA 4 jest nawiększym tego typu 

urządzeniem w ofercie firmy dürr dental. Znakomita 

wydajność pozwala na przyłączenie go do mokrego syste-

mu ssącego wyposażonego w kilka unitów stomatologicz-

nych. separator CA 4 pracuje w oparciu o zasadę działania 

wirówki z samoczynnym, hydrodynamicznym oczyszcza-

niem. gdy tylko trafi do niego ciecz z unitu stomatologiczne-

go, system włącza się automatycznie. Wyświetlacz przez 

cały czas informuje o aktualnym stanie pracy.

Wygodna centralna separacja 
amalgamatu
separator CA 4: uniwersalne rozwiązanie
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Separator amalgamatu CA 4 | 09

Wszystko pod kontrolą – zawsze

W przeciwieńswie do konwencjonalnych separatorów sedy-

mentacyjnych CA 4 wyposażony jest w system samokontroli 

poszczególnych etapów pracy. także poziom wypełnienia 

kasety sprawdzany jest przy każdym włączeniu urządzenia 

lub co 24 godziny. separator informuje sygnałem dźwięko-

wym o dwóch poziomach wypełnienia: 95 % i 100 %. daje 

to obsłudze czas na przygotowanie się do wymiany kasety 

na amalgamat. 

taki system ogranicza nakłady pracy do niezbędnego mini-

mum redukując przez to koszty. Konstrukcja separatora  

CA 4 zapewnia skuteczność separacji na poziomie 98,9 % 

przy maksymalnym przepływie cieczy 16 litrów na minutę. 

tym samym jest to idealne rozwiązanie dla praktyk z większą 

ilością stanowisk zabiegowych.

Najważniejsze cechy:

▪  separator wirówkowy z samoczynnym, hydrody-

namicznym oczyszczaniem

▪  pewna, automatyczna kontrola poziomu

napełnienia

▪  możliwość podłączenia kilku unitów

▪  Wysokie natężenie przepływu do 16 l/min

▪  stopień separacji wynoszący 98,9 %

▪   20 lat doświadczeń w opracowywaniu

separatorów amalgamatu

proste i niewymagające 

dużej ilości miej sca roz-

wiązanie, uzupełniające 

pompy ssące (np. Vs 600, 

Vs 900 s, Vs 1200 s) o 

separator amalgamatu 
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Idealne połączenie: ssanie, separacja 
cieczy i amalgamatu

3 w 1: pompa ssąca VsA 300 s

opracowana przez firmę dürr dental technologia VsA łączy 

złożony system składający się z pompy ssącej, separatora 

cieczy i separacji amalgamatu w jednym urządzeniu oraz na 

jednym wale napędowym – w jednostce VsA 300 s. szcze-

gólnie polecana do gabinetów z jednym pomieszczeniem 

zabiegowym. 

ponad 97 % amalgamatu trafia w przypadku tej pompy ssą-

cej do zbiornika. przy 95 % stopniu napełnienia VsA 300 s 

informuje sygnałem dźwiękowym i optycznym, że zbliża się 

czas wymiany kasetki. przy wypełnieniu kasety na poziomie 

100 % pojawia się informacja o konieczności natychmiasto-

wej wymiany kasety. pompa ssąca VsA 300 s wytwarza  

niezbędne podciśnienie z wydajnością 300 litrów powietrza 

na minutę. W tym samym czasie w strefie separacji docho-

dzi do rozdzielenia powietrza od cieczy oraz odseparowa-

nie cząstek amalgamatu od cieczy. po wyhamowaniu silnika 

następuje opłukanie wirówki, a amalgamat zbierany jest  

w kasecie.

gF 1 – zbiornik cząstek stałych

gF 1 to opracowany przez firmę dürr dental zbiornik czą-

stek stałych, który zapobiega zatykaniu węży odpływowych 

osadami – idealny do miejsc, gdzie przeprowadzane są 

zabiegi profilaktyczne. Wykorzystywane tam proszki do 

piaskarek bardzo trudno jest rozpuścić. gF 1 wyłąpuje 

drobne i ciężkie oraz duże i lekkie cząstki, odseparowując 

je. W rezultacie uzyskiwany jest wysoki stopień separacji 

wynoszący ok. 70 %. urządzenie można łatwo zainstalo-

wać w unicie stomatologicznym w miejscu o dobrym dostę-

pie, blisko Cs 1 Combi-sepamatic. dzięki temu daje się je 

bezproblemowo czyścić i dezynfekować.

Najważniejsze cechy:

▪  Zintegrowany system ssący i separujący z separacją

amalgamatu dla jednego unitu stomatologicznego

▪  Wydajność ssania wynosząca 300 l/min

▪  stopień separacji wynoszący 97,5 %

▪  Wysoka ekonomiczność i pewność działania

▪  elastyczne możliwości instalacji

VsA 300 s – pierwsza 

pompa ssąca, łączy 

funkcje separacji cieczy i 

separacji amalgamatu
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VSA, GF 1, Higiena | 11

Idealne połączenie: ssanie, separacja 
cieczy i amalgamatu

Niemal połowa wszystkich pomp ssących ma ograniczoną 

wydajność na skutek osadów i zatykania. przyczyna: więk-

szość jest co prawda dezynfekowana, ale żadna nie jest 

poddawana dodatkowemu czyszczeniu. skutek: substancje 

takie jak np. krew, wydzieliny, zębina, wypełnienia lub pro-

szek do piaskarek, tworzą twardy osad. prowadzi to do 

zatykania, które skutkuje spadkiem wydajności, a w najgor-

szym przypadku do całkowitego unieruchomienia gabinetu.

rozwiązanie firmy dürr dental: 
orotol® plus i md 555 cleaner

orotol® plus i md 555 cleaner w połączeniu chronią wszyst-

kie elementy składowe instalacji ssącej (także przewody!) 

przed osadami, zwapnieniem lub zakamienieniem. przy regu-

larnym stosowaniu można uniknąć negatywnego wpływu na 

wydajność i przedłużyć żywotność pompy ssącej.

Jak utrzymać pompę ssącą w 
dobrym stanie?

Nie podejmujcie ryzyka: 

system pozbawiony dezynfekcji i czyszczenia 

oraz system dezynfekowany orotolem plus i 

czyszczony md 555 cleaner.

orotol® plus 
dezynfekcja instalacji 
ssących

Niepieniący się koncentrat do dezyn-

fekcji, dezodoryzacji, czyszczenia i 

konserwacji wszystkich pomp ssących 

i separatorów amalgamatu.

▪  Zalecany do instalacji ssących przez

wiodących producentów unitów

▪  sprawdzona kompatybilność

materiałowa

▪  Zachowanie wartości pompy ssącej

▪  rozpuszcza i dezynfekuje biofilm

oraz zapobiega osadom (krew,

proteiny)

▪  działanie długofalowe

▪  szerokie spektrum działania

md 555 cleaner 
specjalny środek 
czyszczący

Niepieniący się koncentrat do 

czyszczenia wszystkich pomp ssą-

cych i separatorów amalgamatu.

▪  silne działanie czyszczące,

usuwa złogi powstałe z proszku

do piaskarek

▪  rozpuszcza zakamienienia i

osady z wapnia oraz proszku do

profilaktyki (odkamieniacz)

▪  idealny w połączeniu ze środkiem

orotol® plus

▪  skuteczny skład zawierający

kwasy organiczne i niepieniące

się tensydy

CZYSZCZENIE CO TYDZIE
Ń

+
Orotol® 

plus

CO
DZIENNA DEZYNFEKCJA

MD 555 
cleaner

Bez
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Technologia w skrócie

1  stopień separacji, zmierzony przez tÜV essen zgodnie z niemiecką próbą standardową przy maks. przepływie cieczy.

*  Niemiecki instytut techniki Budowlanej

Systemy separujące C CS 1 CAS 1 CA 1 Pompa ssąca VSA 300 S

Napięcie (V) 24 24 24 230 (1∼) 

Częstotliwość (Hz) 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50

Moc elektr. (W) 70 100 60 580

Pobór prądu (A) 2,7 4,0 2,5 2,9

Maks. przepływ cieczy 
(l/min) 

2 4 4 5

Wymiary (W x S x G cm)
bez obudowy

12,5 x 15 x 12 25,5 x 15,1 x 11 25,5 x 15,1 x 11 48 x 31 x 31 

z obudową 43,5 x 25,5 x 16 43,5 x 25,5 x 16 43,5 x 25,5 x 16 51 x 36 x 36 

Waga (kg) bez obudowy 1,4 2,7 2,7 14 

z obudową 7,4 8,7 8,7 21,5

Stopień separacji (%)1 – 97,9 97,9 97,5 

Znak jakości (DIBT*) – Z64.1-20 Z64.1-20 Z64.1-15 

Separator amalgamatu CA 4

Napięcie (V) 230 (1∼)

Częstotliwość (Hz) 50

Moc elektr. (W) 210

Moc elektr. w trybie Standby (W) 7

Wymiary (W x S x G cm) bez obudowy
z obudową

41 x 25 x 28
50 x 36 x 36

Poziom hałasu [dB(A)] bez obudowy
z obudową

55
46

Stopień separacji (%) 98,9

Czas włączenia (%) 95

Pojemność zbiornika (cm³) 600

Znak jakości (DIBT*) Z-64.1-22

Zbiornik cząstek stałych GF 1

Stopień separacji zgodnie z  
normą DIN ISO 11143 (%) 

ok. 70 

Dopływ wody maks. 3 l/min

Przyłącz wlotowy dürrConnect Ø 15 mm

Przyłącz odpływu dürrConnect Ø 18 mm

Waga (kg) około 0,3 

Wymiary (W x S x G cm) 11 x 10 x 10

z CS1 (W x S x G cm) 24 x 17 x 10

dÜrr deNtAl SE 
Höpfigheimer strasse 17 
74321 Bietigheim-Bissingen 
germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com
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