
 

 

DD2011 Amalgám szeparátor 

Kezelési utasítás  



Termékleírás és specifikáció 

A DD2011 amalgám szeparátor felelős azért, hogy a fogászatban használt amalgám – higanytartalma 

miatt – ne kerülhessen vissza a környezetbe kontrollálatlanul. A DD2011 egyszer használatos 

amalgám szeparátor bevizsgálásra került és megfelelt az ISO11143 szabvány előírásainak, amely 

kifejezetten a fogászati amalgámleválasztók szabályozásáért felelős. A DD2011 3-as típusú amalgám 

szeparátorok kategóriájába tartozik. A terméken a maximális átáramló folyadékmennyiség 1 l/perc 

(nedves elszívó rendszer esetén). A szeparátor maximális térfogata 360 ml-ben lett meghatározva 

és a fogászati vákumrendszerbe módosítás nélküli installálható. Amalgám leválasztási hatásfoka    

>95%. Cseréje szükséges, amennyiben az elszívás hatáfokában csökkenés tapasztalható. Ennek 

érdekében a termék mellé egy áramlás mérő bekötése ajánlott, de az eszköz e nélkül is használható. 

A csereperiódus használat függvényében, általános fogászati felhasználás mellett 6 - 12 hónap. A 

termék 21 - 27 kPa (17 mmHg) nyomás alatti használatra lett tervezve. 

Beszerelés 

Az amalgamszeparátor beszerelése a fogászati szék típusától függően változhat. Az alábbi fotók 

bemutatják az általános felszerelési módot, valamint a csatlakozási pontokat. A szaparátor a fogászati 

szék alá helyezhető és az elszívó rendszerbe annak módosítási nélkül implementálható. A termék 2 

NPT csatlakozóval rendelkezik, egy bemeneti és egy kimeneti. Az utóbbi a leürító csatlakozó, ami az 

eszköz középvonalában helyezkedik el, innen távozik a már leválasztott levegő. Fontos, hogy a 

bemenet csatlakozó legyen a nyálszívó/köpőcsésze felőli ágra kötve és a kimeneti csatlakozó a 

vákumforráshoz. A DD2011 termék száraz és nedves elszívás esetén is beépíthető, függőleges és 

vízszintes helyzetben egyaránt. 

  

A termék az alábbi kritériumokat helyezi az elszívó rendszer elé: 

 21 – 27 kPa (6 – 8 mmHg), de minimum 21 kPa (6 mmHg) vákuum előállítása a elszívó 

rendszer legtávolabbi pontján. 

A DD2011 szeparátor vizsgálata során a elszívó rendszer vákuum minőségére minimális (0,35 kPa) 

hatást gyakorolt. 

Több fogászati székben az elszívó cső fel van csavarva vagy meg van törve, ami a levegő áramlását 

megnehezíti, ami a vákuum csökkenéséhez vezet. A termék működését segíti,ha az adott pontok 



között rövid és egyenes vezetékezés van, amely növeli az áramlás hatásfokát. Ajánlott a fogászati 

szék meglévő, nagy szemcseméretű szűrőjét továbbra is a hálózatban hagyni. 

Amalgám hulladék újrahasznosítása 

Annak ellenére, hogy az fogászati amalgámban lévő higany kémiailag stabil állapotban van, az abból 

keletkező hulladék kezelése fontos a környezetvédelem szempontjából. Az ivóvíz tisztítása és a 

hulladékkezelés folyamata során előálított nagy hőmérséklet hatására a megkötött higany 

felszabadulhat és visszakerülhet a levegőbe vagy az ivóvíz hálózatba. Ezért az amalgám hulladék 

kiszűrése fontos, nem juthat sem a legfolyóba, sem egyéb kommunális hulladékba. 

Elszállításáért az erre szakosodott veszélyes hulladék kezelésével és megsemmisítéssel foglalkozó 

cégek felelősek. 

Áramlási sebesség (vákuum minőség) a fogászati kezelőegyságekben 

A páciens szájából való maradék anyag eltávolítás az elszívórendszer segítségével egy hasznos és 

fontos feladat a fogászati ellátás kényelme és higiéniája szempontjából. Megfelelő vákuumszint 

kialakítása szükséges, hogy ezt megfelelő biztonsággal lehessen megtenni. Ennek mérésére a 

legmegfelelőbb egy áramlásmérő szenzorral a nyálszívó végénél való folyamatos vagy időnkénti 

ellenőrzés. Az elszívórendszer kritikus tényezői az ahhoz használt csövek átmérője és annak 

geometriája a fogászati kezelőegységben. A kis keresztmetszetű csövek használata csökkentheti a 

kialakítható vákuum minőségét. A beépített 90°-os közdarabok és az esetleges megtört csőszakaszok 

tovább ronthatják az elszívás hatásfokát. Ennek okán a DD2011 amalgám szeparátor beépítésénél 

fontos a nyálszívó oldali vákuum minőségének ellenőrzése a már említett módszer segítségével. 

Néhány esetben az elszívás bekötésének átalakítása hozzájárul a hatásfok javulásához. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ábra: A DD2011 amalgám szeparátor bekötés után. A termék a fogászati szék mellett került 

elhelyezésre. Hely és igény esetén behelyezhető a fogászati székbe vagy kiépített szerelő dobozba. 

 

2. ábra: A képen látható a DD2011 termék bemeneti csatlakozója, amelyhez a nyálelszívó / 
köpőcsésze felől érkező levegő csatlakozik.A piros színű záró kupak felelős azért, hogy a megtelt 

szeparátort le lehessen zárni, ezzel megakadályozva, hogy a higannyal való érintkezés megtörténjen. 

 

3. ábra: A képen látható a DD2011 szeparátor kimeneti csatlakozója, amelyból a már megtisztított 
levegő távozik. Ehhez kell az elszívást biztosító egységet csatlakoztatni. A kimenő oldal a termék 

hossztengelyén helyezkedik el. 


