
  
 
 

            Dentomat® compact    
   

                          Návod k použití 
 
A. Dodávka zahrnuje 
 
1 Dentomat compact 
2 mísící kapsle 
1 čistící kartáč 
1 plnící trychtýř Hg 
1 návod k použití 
1 záruční kartu 
 
B. Technická data 
 
Jmenovité napětí:      220 až 240 V 

       představitelné 

       na 110 až 120 V 

Jmenovitá frekvence:      50/60 Hz 

Průměrný příkon:      70 W 

Provozní režim:      přerušovaný provoz  

       1 min./9 min. = 1 min v 9- minutových 

       intervalech 

Rozměry (v/š/h):     190/140/280 mm 

Hmotnost:      cca 4,5 kg 
 

C. Popis 
 
Dentomat compact je dávkovací a mísící amalgamátor, který je určen speciálně k přípravě 

amalgámů ze slitin stříbra Degussa, Luxalloy, Duralloy, Artalloy a dentální rtuti. Cizí slitiny 

stříbra a /nebo znečištěné, resp. zoxidovaná rtuť mohou narušit bezvadné fungování přístroje. 

Množství amalgámu lze naprogramovat předem ve správném poměru a pak se - podle 

velikosti - přidává vždy v určitém intervalu. Konstrukce a elektroinstalace odpovídají 

požadavkům ochrany proti nehodám. Přístroj není určen k provozování ve výbušném 

prostředí. 
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Přístroj nemá být v provozu déle než 1 minutu.  

Materiály zpracovávané tímto zařízením musejí být zpravidla míchány, ale doba míchání 

nepřesahuje povolenou dobu provozu. 

 

Doporučujeme Vám, abyste si před prvním uvedením do provozu v každém případě 

přečetli tento návod. 

 

D. Obsluha 

 
1. Připojení na zdroj napětí (obr.1) 

Dentomat compact je zkonstruován na jednofázové střídavé napětí 110 až 120 V a 220 až 240 

V a 50/60 Hz. Na zvláštní požadavek je možno též dodat zvláštní provedení na 127 V - 60 Hz, 

též střídavý proud. Před dodáním zařízení homolugejeme pro jednotlivé země. Pokud chcete 

přepnout na jiné napětí, musíte posunout šroubovákem apod. přepínač na spodní straně zákl. 

desky (viz obr. 1). Během provozu přístroje je důrazně zakázáno přepínat volič napětí! 

 

Přístroj se uvádí do provozu /vypíná/  tlačítkem  ,, on/off ´´ na předním panelu přístroje. Na 

digitálním displeji se rozsvítí zvolený program P1 až P9, což  znamená, že je zařízení 

připraveno k provozu (obr. 2).  

 

2. Plnění zásobníku (obr. 3) 

Odšroubujte modrý závěr na horní straně přístroje. Pod ním se nacházejí uzávěry slitiny 

stříbra (alloy) a rtuti (Hg). 

 Naplňte práškovou stříbrnou slitinou, max. po spodní hranu bílého dávkovacího dílu a uzávěr 

znovu uzavřete.   

Odšroubujte uzávěr zásobníku na rtuť (Hg) a naplňte jej dentální rtutí pomocí nálevky 

přiložené k Dentomatu compact. Lahvička s rtutí by přitom měla být v jedné rovině s okrajem 

nálevky, aby se rtuť nerozstřikovala! Zásobník uzavřete.  

 

!Pozor! Nálevku používejte jen na rtuť. Při plnění jednoho zásobníku musí být druhý 

uzavřený! Zaměňování zásobníků nebo promísení obou plniv může přístroj  poškodit. 
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! Když se při plnění rtuť rozsype, je nutno ji pečlivě nasát injekční stříkačkou pro jedno 

použití anebo odstranit cínovou fólií ( když jí je málo ) a uložit do uzavřené nádoby pod 

fixační roztok! Neodsávejte odsávačem slin!!! 

 

3. Nastavení mísícího poměru 

Poměr mísení prášku slitiny stříbra a rtuti se nastaví na nastavovací stupnici (obr.4). Za tím 

účelem otočte spínač (obr. 5) do nulové polohy. Mísící poměry a doba mísení jsou uvedeny v 

příslušných návodech výrobce. Změnou množství prášku je možno individuálně nastavit 

konzistenci mísení. Množství rtuti se nemění. Nastavovací stupnice se otáčí pomocí mince. 

(obr. 4). Amalgamová pasta je vlhčí, když značka na nastavovací stupnici ukazuje k mínus.  

Amalgamová pasta je sušší, když značka ukazuje k plus. ! Amalgamovou pastu příliš 

nevysušujte. Příliš suchá amalgamová pasta zůstane porézní, i když kondenzuje pod velkým 

tlakem. Při nastavování pomocí stupnice (obr. 4) se změna poměru mísení projeví až po 

několika dávkách (viz. kap. 5). 

 

4. Programování doby míchání  

Dentomat compact má kapacitu paměti na 9 různých dob mísení P1 - P9.  

! V příslušném návodu se dozvíte, jak dlouho je třeba míchat právě vaši slitinu stříbra! 

4.1  Při zapnutí přístroje (viz D.1) se na displeji objeví program P1. 

4.2 Stiskněte znovu krátce tlačítko č. 1  /„Progr./Time“/ a na displeji se objeví příslušný čas   

4.3 ,,00´´ -  ,,99´´             

4.3  Čas se udává tlačítkem č. 2 v intervalech 10 sec. (10, 20) 

4.4  Tlačítkem č. 3  udejte intervaly po sekundě (1,2...9) 

4.5 Při opětovném stlačení tlačítka č. 1  /„Progr./Time“/ se objeví na displeji „P1“. Když 

stejné tlačítko zmáčknete ještě jednou, ukáže displej dobu uloženou v paměti u příslušného 

programu. 

4.6  K dalšímu programu přejdete pomocí tlačítek č. 1  /na displeji se objeví ,,P´´…/ 

       a tlačítka č. 3, kterým si zvolíte číslo programu. Další postup je shodný s body  4.2 - 4.5   

4.7  Po  ukončení programování (většinou vystačíte pro 3 obvyklé dávky s P3) stiskněte 

tlačítko č. 1 „ Progr./Time“, takž se na displeji objeví P.. . Tlačítky 2 /číselná posloupnost 

směrem dolů/  a  3 /nahoru/ můžete navolit potřebný program. Když tlačítko č .3 podržíte déle 

stisknuté, postoupíte v programech dále, pomocí tlačítka 2 se vrátíte zpět.   

!Všechny naprogramované časy mísení zůstanou uloženy v paměti bez ohledu na to, zda 

je přístroj zapojen, tedy i když jej vypnete! 
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5. Dávkování 

5.1 Po zapnutí přístroje dávejte pozor, jestli kapsle sedí pevně.  Když není mísící kapsle dost 

pevně našroubována, je přístroj blokován a není možno jej uvést do chodu.   

5.2 Po navolení určitého programu pro dávkování a dobu mísení stiskněte tlačítko č. 4  

       ,, Start/Stop´´ 

5.3 Displej ihned ukáže dobu dávkování a mísení uloženou v určitém programu a kapsle se 

rozechvěje. Nyní lze začít ihned dávkovat. 

!Dávkovač přitom otáčejte plynule ve směru hodinových ručiček až na doraz  a pak jej vraťte 

do výchozí polohy. Na  obou koncích musíte slyšet cvaknutí. Mezi oběma otáčecími pohyby 

(výchozí postavení O na doraz  -  a doraz O) chvíli počkejte. Když chcete dávkovat větší 

množství amalgámu, proveďte tuto operaci dvakrát nebo třikrát. Dodržujte dobu dávkování a 

mísení.  

Upozornění: S dávkovačem lze manipulovat pouze při běhu přístroje! Nemanipulujte 

s dávkovačem, pokud je přístroj vypnut - mohlo by dojít k jeho poškození! 

 

5.4  Vynětí amalgámové pasty 

Po vypnutí míchačky odšroubujte mísící kapsli a odeberte zhoustlou amalgámovou pastu. 

Kapsli úplně vyprázdněte. Mísící trubici, pokud je znečištěna, očistěte kartáčem a prázdnou a 

čistou  kapsli zase hned našroubujte.  

 

5.5 Pokud není přístroj déle  používán (např. přes noc), raději jej vypněte.  

! Jestliže jste už přístroj uvedli tlačítkem „START/STOP“ do chodu a pak zjistíte, že jste 

navolili špatnou dobu mísení (špatný program), přerušte práci zařízení opětovným stisknutím 

tlačítka „Start/Stop“. Na displeji uvidíte zbývající dobu míchání v sekundách. Stiskněte nyní 

tlačítko „Progr./Time“, načež se na obrazovce objeví indikace předchozího zvoleného 

programu. Pomocí tlačítka  „Č.Progr.“ nyní navolte správný program. 

 

 

 

E. Údržba a péče o přístroj 
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Dentomat compact vyžaduje občasnou údržbu! Mísící trubici (spojení mezi zásobníkem a 

mísící kapslí) zbavte případných nečistot. K tomu nepoužívejte žádné sondy apod., protože 

byste zničili vysoce lesklou polevu. 

 

Používáním deformované nebo znečištěné mísící objímky nahraďte novými, aby se do 

amalgámové pasty nepřimísily staré zbytky a aby její uzávěr byl stále těsný.  

 

Zásobník  amalgámu (alloy) znovu naplňte tehdy, když je vidět chromová osa v nádobě 

zásobníku (ne trny). Pozor na množství náplně (viz D2).  

 

Motor ani další součásti Dentomatu compact neolejujte ani nemažte (včetně dávkovače)! 

Opravy smí provádět jen výrobce nebo dílny, které jsou k tomu zmocněny! 

 

!Chraňte Dentomat compact před výkyvy venkovní teploty (např. přímý sluneční žár, teplo 

 z topení). 
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