CENNÍK ISG | DRS, s.r.o.
platný od 1.10.2021
stomatologická ambulancia
Popis

Cena v EUR s
DPH

SEPARÁTORY AMALGÁMU, CENTRÁLNE SACIE SYSTÉMY
ISG1 - DELTASEP – separátor amalgámu
ISG FLEX - centrálny sací systém vrátane separácie amalgámu pre 2 – 5
zubných súprav, zaškolenie personálu, uzatvorenie zmluvného vzťahu
PRAVIDELNÝ SERVIS, RECYKLÁCIA AMALGÁMOVÉHO ODPADU kat. číslo 18 01 10
ISG1 – DELTASEP / ISOSEP Pravidelná ročná výmena separátora amalgámu
(vrátane dodania prečisteného separátora amalgámu, odvozu nebezpečných
amalgámových odpadov, recyklácie amalgámového odpadu a administratívnych
úkonov pre orgány ŽP)
Pravidelná ročná výmena separátora amalgámu SRAB
(vrátane dodania prečisteného separátora amalgámu, odvozu nebezpečných
amalgámových odpadov, recyklácie amalgámového odpadu a administratívnych
úkonov pre orgány ŽP)
ISG2 - METASYS MST1, METASYS COMPACT DYNAMIC, DŰRR CA/CAS1,
CATTANI, SIRONA – recyklácia zaplneného kontajneru zo separátora amalgámu
(vrátane odvozu nebezpečných amalgámových odpadov, recyklácie
amalgámového odpadu a administratívnych úkonov pre orgány ŽP)
Výkup nepoužitého (zbytkového) amalgámového odpadu
Odber a recyklácia prázdnych amalgámových kapslí alebo extrahovaných zubov
obsahujúcich amalgámový odpad
ZNEŠKODNENIE ODPADU kat. číslo 18 01 03, 18 01 04, 09 01 01, 09 01 04
Zneškodnenie odpadu kat. číslo 18 01 03 (zdravotnícky odpad)

684 €
cena na
požiadanie
144 €

135 €

25 €

0,03 € / g
6 € / kg

2,64 € / kg

Zneškodnenie odpadu kat. číslo 09 01 01 (odpad. vývojka) alebo 09 01 04 (odpad.
ustaľovač)
Odvoz nebezpečných odpadov a administratívne úkony pre orgány ŽP
Vypracovanie ročného ohlásenia pre orgány ŽP
OSTATNÉ PRODUKTY

1 € / kg

AMALGAM AGENT – čistiaci roztok pre čistenie všetkých typov filtračných
a sedimentačných separátorov amalgámu, koncentrát, 5 lit.
Poštovné a balné – roztok AMALGAM AGENT, 5 lit.
Plastový kryt pre separátor amalgámu SRAB, ISOSEP, DELTASEP – biely
BIOCOMPACT, 3 lit.
SHARPSAFE, 4 lit. – kontajner na ihly a ostré predmety kat. číslo 18 01 03
BIOCOMPACT, 10 lit. – kontajner na ihly a ostré predmety kat. číslo 18 01 03
CLINISAFE / HOSPISAFE, 30 lit. – kontajner na odpady kat. číslo 18 01 03
CLINISAFE / HOSPISAFE, 50 lit. – kontajner na odpady kat. číslo 18 01 03
CLINISAFE / HOSPISAFE, 60 lit. – kontajner na odpady kat. číslo 18 01 03
Kontajner pre separátor amalgámu METASYS MST1 alebo COMPACT DYNAMIC
Kontajner pre separátor amalgámu METASYS ECO II alebo ECO II Tandem
Kontajner pre separátor amalgámu SIRONA
Kontajner pre separátor amalgámu DURR CA/CAS1 - recyklovaný
Kontajner pre separátor amalgámu DURR CA/CAS1
Kontajner pre separátor amalgámu DURR CAS2
Kontajner pre separátor amalgámu DURR CAS4

54 €

ISG | DRS, s.r.o., Golianova 27, 911 01 Trenčín
Tel.: 032 / 7434916 , e-mail: isgdent@isgdent.com , web: www.isgdent.com

18 €
12 €

9,60 €
30 €
3,60 €
4,80 €
5,40 €
10,32 €
11,04 €
12,48 €
45 €
299 €
86 €
30 €
97 €
112 €
121 €

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2017 o návrhu
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ortuti a o zrušení nariadenia (ES)
č. 1102/2008 (COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD)) (Riadny
legislatívny postup: prvé čítanie)

Článok 10
Zubný amalgám
1. Od 1. januára 2019 sa zubný amalgám smie používať len vo forme kapsúl s vopred
určenou dávkou . Používanie samostatne balenej ortuti zubnými lekármi sa zakazuje.
2. Od 1. júla 2018 sa zubný amalgám nesmie používať na ošetrenie mliečnych zubov,
zubov detí mladších ako 15 rokov a tehotných alebo dojčiacich žien, okrem prípadov,
ak to zubný lekár považuje za nevyhnutné z dôvodu osobitných liečebných potrieb
pacienta.
3. Každý členský štát do 1. júla 2019 stanoví národný plán opatrení, ktorý má v úmysle
vykonať, s cieľom postupne ukončiť používanie zubného amalgámu.
Členské štáty sprístupnia verejnosti svoje národné plány na internete a zašlú ich
Komisii do jedného mesiaca po ich prijatí.
4. Od 1. januára 2019 prevádzkovatelia zariadení zubného lekárstva, v ktorých sa
používa zubný amalgám alebo odstraňujú amalgámové výplne alebo zuby obsahujúce
takéto výplne zabezpečia, aby ich zariadenia boli vybavené odlučovačmi amalgámu na
zachytávanie a zber amalgámových častíc vrátane tých v použitej vode.
Takýto prevádzkovatelia zabezpečia, aby:
a) odlučovače amalgámu uvedené do prevádzky od 1. januára 2018 poskytovali
úroveň zachytávania najmenej 95 % amalgámových častíc;
b) od 1. januára 2021 všetky používané odlučovače amalgámu poskytovali úroveň
zachytávania uvedenú v písmene a).
Odlučovače amalgámu sa udržujú v súlade s požiadavkami výrobcu, aby sa
zabezpečila čo najvyššia možná úroveň zachytávania.
5. Predpokladá sa, že kapsuly a odlučovače amalgámu, ktoré spĺňajú európske normy
alebo iné vnútroštátne alebo medzinárodné normy, ktoré poskytujú rovnocennú úroveň
kvality a zachytávania, spĺňajú požiadavky stanovené v odsekoch 1 a 4.
6. Zubní lekári zabezpečia, aby ich amalgámový odpad vrátane amalgámových
zvyškov, častíc, výplní a zubov alebo ich častí, kontaminovaných zubným
amalgámom, bol spracovaný a zhromažďovaný v zariadeniach alebo podnikoch
spĺňajúcich príslušný súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom.
Zubní lekári nesmú za žiadnych okolností uvoľňovať priamo alebo nepriamo takýto
amalgámový odpad do životného prostredia.

