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Historia nowego,  
radialnego rozwiązania
Przed ponad pięćdziesięcioma laty ergonomiczne zabiegi osiągnęły całkowicie nowy poziom dzięki 

naszym stomatologicznym systemom ssącym. Dzięki nowemu podejściu technologicznemu nasza nowa 

generacja systemów ssących znów dokonuje innowacyjnego skoku w kwestii wydajności energetycznej.

W roku 1961 firma Dürr Dental opracowała system odsysania, 

który po raz pierwszy umożliwił zabieg u pacjenta w pozycji 

leżącej. Kiedyś stanowiło to sensację, dzisiaj jest to oczywistość 

– jednak od dawna nie spoczywamy na laurach, zawsze  

dążymy do tego, aby być „Best in Class“. Dobrze jest poprawić 

się choćby odrobinę lub gdy nadejdzie na to czas, pójść nową 

drogą, aby udostępnić ją naszym klientom. W wyniku tych 

dążeń opracowaliśmy całkowicie nowy system odsysania  

z technologią radialną. Systemy ssące Tyscor V i VS firmy  

Dürr Dental.

Wysoka wydajność ssania zapewnia 
skuteczny zabieg

Bez systematycznego odsysania podczas użycia szybkoobro-

-towych instrumentów po całym gabinecie zabiegowym roz- 

przestrzenia się chmura aerozolu. Znajdują się w niej zarazki, 

bakterie i wirusy. Dzięki naszym wydajnym systemom ssącym  

o wydajności około 300 l/min ryzyko powstania infekcji  

zostaje efektywnie zredukowane.

POSTĘP ZACZYNA SIĘ 
OD IDEI

Do klipu

Uchwyty węży firmy Dürr Dental Terminal Comfort 
firmy Dürr Dental o zabudowie modułowej, tutaj 
wyposażony w ślinociąg i kaniulę uniwersalną III
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OD PONAD 70 LAT: 

ZAANGAŻOWANIE 
Z PASJĄ

NASZE
INNOWACJE POWSTAJĄ,INNOWACJE POWSTAJĄ,

GDYŻ JUŻ DZIŚ GDYŻ JUŻ DZIŚ 
MYŚLIMY O JUTRZEMYŚLIMY O JUTRZE
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NOWOŚĆ
 Praca w  

tandemie w jednej 

instalacji ssącej

Po prostu genialne
Technologia stomatologiczna podąża  
w rewolucyjnym kierunku

Systemy ssące muszą sprostać bardzo wysokim wymaganiom. 

Pomimo ciągłego obciążenia ściekami, krwią, śliną, zębiną 

oraz najróżniejszymi materiałami do wypełnień stale dają 

pełną moc ssania.

Oprócz oczywistej jakości i niezawodności nowe systemy 

ssące Tyscor firmy Dürr Dental z technologią radialną z linii 

premium wyznaczają standardy w kwestiach wydajności  

i efektywności. Wszystko dzięki mniejszej o 50 % wadze, 

wyższemu o 35 % stopniowi efektywności i o 50 % wyższemu 

potencjałowi oszczędności energetycznej. Inteligentne  

sterowanie umożliwia ponadto pracę dwóch pomp ssących 

Tyscor w jednej instalacji – dla najwyższej pewności 

pracy.

Tyscor V 2

System ssący do 3 stanowisk zabiegowych 

z suchymi przewodami powietrznymi do pompy 

ssącej i separacją w unicie zabiegowym –  

liczba użytkowników jednocześnie: 2

Tyscor VS 2

System ssący ze zintegrowaną separacją do  

3 stanowisk zabiegowych – liczba użytkowników 

jednocześnie: 2
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Po prostu genialne
Cicha
Obudowa z pochłaniającego dźwięki, wyłożonego pianką 

tworzywa sztucznego oraz konstrukcja uwzględniająca 

cichą pracę sprawiają, że Tyscor V i VS bez dodatkowego 

wytłumienia należą do najcichszych pomp ssących w swojej 

klasie – przy zaledwie 58 db(A) są nawet cichsze niż turbina.

Lekka
Kompaktowa, modułowa budowa, waga wynosząca 11 kg 

oraz obudowa z pochłaniającego dźwięki, wyłożonego 

pianką tworzywa sztucznego zapewniają nie tylko bez-

problemowy pierwszy montaż, lecz także szybką i łatwą 

konserwację.

Oszczędzająca energię
Technologia radialna „eco-friendly“ pomp Tyscor V i Tyscor VS 

zapewnia wzorcowe osiągi, szczególnie pod względem 

zużycia energii. Automatyczna regulacja zależna od obcią-

żenia zapewnia zawsze stałą wydajność ssania – a przy 

tym oszczędza pieniądze.

Możliwość podpięcia w sieci
Dzięki fabrycznemu połączeniu sieciowemu Tyscor V i Tyscor VS 

można nie tylko zainstalować jak urządzenie Plug & Play, 

lecz także równie łatwo zintegrować dzięki programowi 

Tyscor Pulse z cyfrowym monitoringiem i sterowaniem syste-

mami zasilającymi gabinetu. W ten sposób personel gabinetu 

zawsze trzyma rękę na pulsie i wie o stanie urządzenia.

NASZA DEKLARACJA: 

ABSOLUTNA 
NIEZAWODNOŚĆ

I ZNANA, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Najważniejsze cechy:

 �Niezawodność dzięki komponentom  
wysokiej jakości

 �Efektywność energetyczna – do 50%  
oszczędności energii

 �Kompaktowy i lekki

 �Możliwość pracy w sieci dzięki programowi 
Tyscor Pulse

 �Możliwość przejścia z suchej pompy ssącej  
na pompę mokrą

 �Zmienny pobór mocy

 �Inteligentne sterowanie umożliwia pracę  
dwóch pomp ssących w jednej instalacji
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Jakość, która budzi zaufanie

Technologia wyznaczająca trendy, made in 
Bietigheim-Bissingen

Jako wiodący innowator firma Dürr Dental wyznacza swoimi 

wynalazkami ciągle nowe standardy. Zawsze przyświeca  

nam przy tym cel, aby zapewniać najwyższą jakość oraz  

niezawodność. Stąd też nasze przedsiębiorstwo posiadające 

certyfikat ISO produkuje niemal w 100 procentach w swoim 

miejscu pochodzenia – w Niemczech.

Elektronika [1]

Moc systemów ssących Tyscor jest regulowana przez zintegro-

wany moduł sterujący w zależności od potrzeb w sposób  

efektywny energetycznie. Dzięki fabrycznemu przyłączu  

sieciowemu i programowi Tyscor Pulse stan pracy jest zawsze 

pod kontrolą, a żądany tryb ssania (Eco, Balanced lub Boost) 

można wygodnie ustawić.



[1]

[4]
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Obudowa [2]

Tak jak zawsze dla firmy Dürr Dental w przypadku designu 

obudowy najważniejsza jest zasada: Form follows Function. 

Wykonana z piankowego tworzywa sztucznego półskoru-

powa obudowa jest niezwykle lekka. Znajdujące się w  

niej zintegrowane wnętrze o konstrukcji modułowej  

wykonane jest bez stałych mocowań, co nie tylko ułatwia 

uruchomienie (wystarczy podłączenie węży i wtyczki  

sieciowej), lecz także umożliwia równie komfortową konser-

wację lub naprawę. 

Pompa ssąca [3]

W pompach ssących systemów Tyscor V i VS po raz  

pierwszy zastosowano kompresor w technologii radialnej. 

To technologiczne novum zapewnia wzorcową wydajność, 

zwłaszcza pod względem zużycia energii. Niewielkie koło 

napędowe z dużymi szczelinami powietrznymi oraz hybry-

dowe łożysko silnika zapewniają kompaktową budowę 

oraz najwyższą niezawodność.

Separacja [4]

W przypadku separatora w systemach Tyscor VS do nowej 

koncepcji urządzenia idealnie dopasowano cenioną techno-

logię firmy Dürr Dental. Zintegrowana kontrola obrotów 

obniża je automatycznie przy wysokim zanieczyszczeniu lub 

zalaniu separatora i w razie potrzeby wyłącza całkowicie 

maszynę, zanim dojdzie do awarii. Suche systemy Tyscor V 

dzięki modułowej budowie można bezproblemowo przero-

bić na systemy mokre Tyscor VS, dzięki czemu są one w  

najwyższym stopniu elastyczne i stanowią pewną inwestycję 

na przyszłość.
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Separator amalgamatu CA 2 —  
wygodna i łatwa instalacja

Separator amalgamatu CA 2 ma zbiornik wyrównawczy 

ciśnienia zamontowany fabrycznie. Dzięki temu nakład 

pracy przy instalacji jest zredukowany do minimum. Wraz  

z pompą ssącą VS 600 czy nową Tyscor VS 2 stanowi  

on optymalne rozwiązanie dla 2 użytkowników.

Zalety:

 �Zintegrowane wszystkie niezbędne komponenty

 �Elektroniczna kontrola poziomu napełnienia

 �Duży zbiornik zapewniający długą pracę

 �Kompaktowy i lekki

 �Lakierowana proszkowo konsola

 �Made in Germany

Separator wirówkowy z hydrodynamicznym 
samoczyszczeniem

W przeciwieństwie do konwencjonalnych separatorów  

sedymentacyjnych CA 2 ma regularnie nadzorowaną, 

indywidualną kontrolę poziomu napełnienia. Gdy tylko 

zostanie osiągnięta maksymalna pojemność, rozlega  

się sygnał dźwiękowy. Dopiero wtedy należy wymienić 

zbiornik. Taki system zapobiega niepotrzebnej pracy  

i redukuje koszty.

Najważniejsze cechy:

 �Separator wirówkowy z hydrodynamicznym  
samoczyszczeniem

 �Stopień separacji wynoszący > 95 %

 �Elektroniczna kontrola poziomu napełnienia

 �20 lat doświadczenia w opracowywaniu  
separatorów amalgamatu

Jakość, która budzi zaufanie

Sygnały optyczne i dźwiękowe 
wskazują na zbliżającą się 
konieczność wymiany zbiornika. 
Dzięki temu wymiana jest konieczna 
dopiero gdy jest on rzeczywiście 
pełny.

Instalacja na podłodze lub  
opcjonalnie na ścianie.
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Separator amalgamatu CA 2 —  
wygodna i łatwa instalacja

Utrzymujcie Państwo 
sprawność swojej  
instalacji ssącej!

Niemal połowa wszystkich instalacji ssących ma ograni-

-czoną wydajność na skutek złogów i osadów. Przyczyna: 

większość z nich jest co prawda dezynfekowana, lecz  

nie są poddawane dodatkowemu czyszczeniu. Skutek:  

substancje takie jak np. krew, wydzieliny, fragmenty zębów, 

materiały do wypełnień czy proszki do piaskarek tworzą 

trudne do usunięcia osady. Prowadzą one do zatorów 

(zapchania instalacji ssącej), które mogą prowadzić do 

zmniejszenia wydajności oraz w najgorszym przypadku 

kompletnego paraliżu gabinetu.

Rozwiązania firmy Dürr Dental:
Orotol® plus i MD 555 cleaner

Orotol® plus i MD 555 cleaner w połączeniu chronią 

wszystkie elementy składowe instalacji ssącej (także  

przewody!) przed osadami, drobnoustrojami i złogami. 

Przy regularnym stosowaniu pomagają zapobiegać  

zmniejszeniu wydajności i przedłużają żywotność  

Państwa instalacji ssącej.

Orotol® plus
Dezynfekcja instalacji ssących

Niepieniący się, wysoce wydajny koncentrat w płynie  

do dezynfekcji, dezodoryzacji, czyszczenia i pielęgnacji 

wszystkich instalacji ssących i separatorów amalgamatu.

 �Do systemów ssących, zalecany przez wiodących  
producentów unitów

 �Bakterie nie nabierają na niego odporności

 �Sprawdzona kompatybilność materiałowa

 �Zachowanie wartości instalacji ssącej

 �Rozpuszcza i dezynfekuje biofilm i zapobiega  
tworzeniu osadów (krew, białka)

 �Działanie długofalowe

 �Szerokie spektrum działania

MD 555 cleaner
Specjalny środek czyszczący

Niepieniący się koncentrat do stomatologicznych  

instalacji ssących i separatorów amalgamatu.

 �Silne działanie czyszczące przeciwko osadom  
z proszków do piaskarek

 �Rozpuszcza złogi i zatory z wapnia i proszku  
do piaskarek (odwapniacz)

 �Idealny w połączeniu z Orotol® plus

 �Skuteczny skład - kwasy organiczne i niepieniące  
się tensydy

Orotol plus:dopuszczony środek  do dezynfekcji  do Państwa  instalacji ssącej

WYTRZYMUJEMY DŁUŻEJ.
RAZEM.

POMPA SSĄCA & OROTOL PLUS
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DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Dane techniczne w skrócie
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Pompa ssąca Tyscor VS 2 Tyscor V 2

Napięcie (V) 230 (1∼) 230 (1∼)

Częstotliwość (Hz) 50 – 60 50 – 60

Moc elektryczna (kW) 0,7 0,6

Pobór prądu (A) 3 3

Podciśnienie (mbar) n.p.m. 170 170

Liczba użytkowników 2 2

Liczba pomieszczeń przy 60 % jednoczesności 3 3

Maks. wielkość przepływu (l/min) 10 –

Wysokość odsysania maks. (cm) 60 –

Wymiary (W x S x G cm) 35 x 32 x 43 35 x 32 x 43

Waga (kg) 11 10

Poziom hałasu [db(A)] 58 58

Dzięki programowi Tyscor Pulse można ustawić moc ssania 

i wygodnie odczytywać stan pracy na komputerze.

Tyscor V 2 Tyscor VS 2

kontakt w Polsce:
Bartosz Sywula
info@duerr.pl
+48 604969941




