
Separatory amalgamatu Dürr Dental.
Czyste i ekonomiczne rozwiązanie na dziś i na przyszłość 



Minamata – 65 lat później. Skutki postępującej katastrofy ekologicznej

Minamata, miasto w Japonii, zyskało rozgłos dzięki chorobie z Minamaty – zaburzeniom neurolo-
gicznym wywoływanym przez zatrucie rtęcią. Chorobę odkryto w 1956 roku. Winą za zachorowa-
nia obarczono miejscowy zakład chemiczny, który emitował do zatoki Minamata nieoczyszczone 
ścieki.

Z tego powodu w 2017 roku UE i ponad 100 innych krajów podpisało porozumienie międzynaro-
dowe w sprawie rtęci wynegocjowane w ramach Programu Środowiskowego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (UNEP). Traktat międzynarodowy, znany jako konwencja z Minamaty w sprawie 
rtęci, ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego przed antropogeniczną 
emisją i uwalnianiem do środowiska rtęci i jej związków. Jedną ze spraw poruszanych przez kon-
wencję jest stosowanie najkorzystniejszych dla środowiska praktyk w gabinetach stomatologicznych. 
Oznacza to, że amalgamat musi być separowany i wychwytywany ze zużytej wody pochodzącej 
z unitu zabiegowego.
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4.  Od dnia 1 stycznia 2019 r. podmioty prowadzące gabinety stomatologiczne, w których stoso-
wany jest amalgamat stomatologiczny lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu 
stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia, zapewniają wyposażenie swoich 
gabinetów w separatory amalgamatu do celów zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, 
w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie.

Podmioty te zapewniają, aby:

a)  separatory amalgamatu wprowadzone do użytku od dnia 1 stycznia 2018 r. zapewniały  
zatrzymywanie co najmniej 95% cząstek amalgamatu;

b)  od dnia 1 stycznia 2021 r. wszystkie separatory amalgamatu będące w użyciu zapewniały 
zatrzymywanie cząstek amalgamatu na poziomie określonym w lit.(a).

Separatory amalgamatu muszą być konserwowane zgodnie z instrukcjami producenta, aby  
zapewnić najwyższy wykonalny poziom zatrzymania amalgamatu.

KONWENCJA  
Z MINAMATY 
W SPRAWIE RTĘCI



Dbajmy o środowisko dla przyszłych pokoleń!

Wspólnie ponosimy społeczną odpowiedzialność za ochronę środowiska naturalnego z myślą 
o przyszłych pokoleniach. Z tego powodu nie tylko opracowujemy zaawansowane rozwiązania 
systemowe, lecz także uwzględniamy kwestie ochrony środowiska.

*  Pomiar stopnia separacji wykonano zgodnie  
ze standardową procedurą niemiecką

CA 4: uniwersalne rozwiązanie  
dla czterech użytkowników

 ▪Separator odśrodkowy z funkcją  
hydrodynamicznego samooczyszczania
 ▪Niezawodna kontrola poziomu  
automatycznego napełnienia
 ▪Stopień separacji: 98,9%*

CA 2: rozwiązanie dla dwóch  
użytkowników

 ▪Wszystkie niezbędne komponenty  
zintegrowane
 ▪Elektroniczne monitorowanie poziomu  
napełnienia
 ▪Stopień separacji: 97,9%*

Separatory amalgamatu Dürr Dental – Czyste i ekonomiczne rozwiązanie 
na dziś i na przyszłość

VSA 300 S: pompa ssąca 3 w 1 
 ▪Zintegrowany system ssący i separujący 
powietrze/wodę z separatorem  
amalgamatu do unitu zabiegowego
 ▪Wydajność odsysania: 300 l/min
 ▪Stopień separacji: 97,5%*
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