ISG | DRS, s.r.o.
DENTAL RECYCLING SERVICES

SLOVENSKÁ KOMORA
ZUBNÝCH LEKÁROV

zber a preprava nebezpečných odpadov,
ktoré vznikajú v stomatologickej
ambulancii jednou spoločnosťou
inštalácia sedimentačných separátorov
amalgámu
čistenie kontajnerov všetkých typov
separátorov amalgámu
recyklácia amalgámového odpadu
z dentálnej starostlivosti
centrálne odsávacie systémy
výroba čistiaceho roztoku pre sedimentačné
a filtračné separátory amalgámu
zabezpečenie všetkých administratívnych
úkonov súvisiacich s nebezpečnými
odpadmi
Slovenská komora zubných lekárov v spolupráci so spoločnosťou ISG | DRS, s.r.o. pripravila pre svojich členov výhodnejšie balíky produktov a služieb v oblasti separácie amalgámu a nakladania s nebezpečným odpadom.

BALÍK ISG1 – separátor amalgámu a recyklácia amalgámového odpadu
99 systém neobsahuje žiadne pohyblivé alebo elektronické súčasti
99 špeciálna kazeta vyvinutá pomocou 3D technológie, vysoká účinnosť
separácie je zabezpečená laminárnym prúdením
99 testovaný podľa ISO 11143 pri 2,5 lit. / min.
99 účinnosť separácie dosahuje viac ako 95 %
99 vhodný pre inštaláciu takmer k akejkoľvek stomatologickej súprave
99 systém je hermeticky uzatvorený a utesnený
99 jednoduchá a rýchla výmena systému len 1x ročne (pri výmene stomatológ získava opätovnú ročnú záruku)
99 možnosť inštalácie s plastovým krytom
Špeciálna cenová ponuka pre členov SKZL:
1. Separátor amalgámu DRS DELTASEP: 615 € s DPH
2. Cena inštalácie v závislosti od typu stomatologickej súpravy
3. Plastový kryt pre separátor amalgámu – biela farba: 25 € s DPH
4. ZDARMA 1 ks AMALGAM AGENT, 5 lit. v hodnote 54 € s DPH
5. ZDARMA Pripojovací materiál na separátor amalgámu
Pravidelný ročný servis:
Recyklácia separátora amalgámu DRS DELTASEP: 144 € s DPH
(výmena systému DRS DELTASEP za prečistený, obnovenie ročnej záruky, odvoz amalgámového kalu
zo stomatologickej ambulancie, všetky potrebné administratívne úkony v súlade s platnou legislatívou)
ZDARMA pre členov SKZL k balíku ISG1: odber všetkého ostatného odpadu obsahujúceho ortuť,
ako napr. prázdne amalgámové kapsle, extrahované zuby obsahujúce amalgámovú výplň a výkup
zbytkového amalgámu

BALÍK ISG2 – recyklácia kontajnerov zo separátorov amalgámu
99 čistenie kontajnerov všetkých typov separátorov
amalgámu METASYS, DŰRR, SIRONA, CATTANI
99 nádoba na suchý amalgámový odpad (amalgámové
kapsle), na vlhký amalgámový odpad (extrahované zuby, zbytky po vŕtaní) a na nepoužitý (zbytkový)
amalgámový odpad
99 odvoz a recyklácia amalgámového odpadu prevádzaná jednou spoločnosťou
Špeciálna cenová ponuka pre členov SKZL:
Recyklácia jednorazového kontajneru separátora
amalgámu:
15 EUR s DPH
(odvoz amalgámového kalu zo stomatologickej ambulancie, všetky potrebné administratívne úkony v
súlade s platnou legislatívou)
ZDARMA pre členov SKZL k balíku ISG2: odber všetkého ostatného odpadu obsahujúceho ortuť,
ako napr. prázdne amalgámové kapsle, extrahované zuby obsahujúce amalgámovú výplň a výkup
zbytkového amalgámu

BALÍK ISG3 – likvidácia zdravotníckeho odpadu a recyklácia amalgámového odpadu
Služba je podmienená kúpou jednorazových nádob na zdravotnícky odpad v našej spoločnosti a pravidelným odvozom odpadu zo stomatologickej ambulancie MESAČNE alebo ŠTVRŤROČNE.
Cenová ponuka:
1. Nádoba BIOCOMPACT, 3 lit.. – na ihly a iné ostré
predmety – 3,60 EUR s DPH / ks
2. Nádoba BIOCOMPACT, 10 lit. - na ihly a iné ostré
predmety - 4,92 EUR s DPH / ks
3. Nádoba BIOTREX, 30 lit. - na striekačky, rukavice,
tampóny a pod. – 10,32 EUR s DPH / ks
4. Nádoba BIOTREX, 50 lit. - na striekačky, rukavice,
tampóny a pod. – 11,04 EUR s DPH / ks
5. Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu: 2,64 EUR s
DPH / kilogram
6. Transport nebezpečného odpadu: 7 EUR s DPH /
transport
7. Administratívne úkony pre orgány ŽP: 5 EUR s DPH
/ transport
ZDARMA pre členov SKZL k balíku ISG3: odber všetkého ostatného odpadu obsahujúceho ortuť,
ako napr. prázdne amalgámové kapsle, extrahované zuby obsahujúce amalgámovú výplň a výkup
zbytkového amalgámu ako aj kontajneru zo separátora amalgámu. Služba odberu NEOBSAHUJE
dodanie nového kontajneru separátora amalgámu alebo dodanie prečisteného separátora amalgámu
DRS DELTASEP.

ISG | DRS, s.r.o. , Golianova 27, 911 01 Trenčín
Tel.: 032 / 7434 916 , E-mail: isgdent@isgdent.com Web: www.isgdent.com

