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1. Čo je to amalgám?

1.1. Zubný amalgám

Amalgám je zliatinou ortuti s jedným alebo viacerými inými kovmi, ako sú 
striebro, zinok, meď, zlato, platina, indium alebo paládium. V rôznych zmesiach 
sa amalgám používal ako zubná výplň viac než 150 rokov. 

Zmiešavacie pomery zubných 
amalgámov sa líšia. Nemecký spolkový 
inštitút pre lieky a zdravotnícke 
zariadenia (Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte) 
odporúča použitie takzvaných 
amalgámov „bez obsahu gamma-2“, 
ktoré pozostávajú z „minimálne 40% 
striebra, maximálne 32% cínu, max. 
30% medi, maximálne 5% india, 
maximálne 3% ortuti a maximálne 

2% zinku“.1 Tento zliatinový prášok sa potom zmieša s čistou kvapalnou 
ortuťou, čo vedie k celkovej úrovni obsahu ortuti pribl. 50%. 2

Americká zubárska asociácia na svojej webovej stránke uviedla, že amalgám 
„sa považuje za bezpečný, dostupný a trvanlivý materiál, ktorý sa použil na 
rekonštrukciu zubov viac ako 100 miliónov Američanov. […] Zubný amalgám 
bol študovaný a podrobne preskúmaný, a vytvoril sa dokument o bezpečnosti 
a efektívnosti“.3

1.2. Výskyt ortuti v životnom prostredí

Ortuť je prvok, ktorý sa vyskytuje v rôznych rudách v zemskej kôre alebo v 
súvislosti so sopečnou činnosťou, „aj keď je v praxi jedinou rudou, z ktorej sa 
ortuť extrahuje ako hlavný produkt, cinabarit (sulfid ortutnatý)“.4

Na účel získania kvapalnej ortuti sa „rozdrvená cinabaritová ruda pečie v 
rotačných peciach. Pri tomto procese sa čistá ortuť oddeľuje od síry a ľahko 
sa odparuje.“5 Ortuť je jediným čistým kovom, ktorý je kvapalný pri izbovej 
teplote. Jeho chemická značka je Hg.

Zatiaľ čo množstvo novo vyťaženej ortuti neustále klesá, „recyklovaná ortuť 
predstavuje na trhu rastúci podiel“.6 

V prieskume Goetheho inštitútu v Bruseli sa odhaduje, že v roku 2005 použili 
zubári celosvetovo 240 - 300 ton ortuti.7 

1.3. Množstvo ortuti v zubnom lekárstve

Amalgámový odpad pochádzajúci zo zubného lekárstva je tvorený najmä 
umiestňovanými a extrahovanými amalgámovými výplňami. Hlavné rozlíšenie 
existuje medzi kontaktným a bezkontaktným amalgámovým odpadom. 
„Bezkontaktný amalgám (odpadový) je prebytočný zvyšok zmesi na konci 
zubného zákroku. Mnoho recyklačných zariadení vykupuje tento čistý odpad. 
[…] Kontaktný amalgám je amalgám, ktorý sa dostal do kontaktu s pacientom. 
Príkladmi sú extrahované zuby s amalgámovými výplňami, rezný odpad 
zozbieraný na kresle a amalgám zachytený lapačmi, filtrami alebo sitkami“8 a 
odlučovačmi amalgámu. 

Množstvo ortuti používanej v zubnom lekárstve je ťažké identifikovať, pretože 
čísla sa výrazne líšia. Vo svojom „súhrne: Uvoľňovanie ortuti z amalgámu do 
životného prostredia: vzduch, voda a pôda“ - Peter Maxson odhaduje, že v roku 
2005 si zubárska profesia vyžiadala „240 - 300 ton ortuti“.9 Z tohto množstva 
potrebuje Európska únia ročne približne 125 t ortuti (vrátane 10 - 30 %  
ortuti vyrezanej ako odpad)“.10

Obr. 1 - Amalgámová výplň

Obr. 2 - Cinabarit

1 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 6.
² ibid. 6
3 „Témy A-Z: Amalgám“. Americká zubárska asociácia
4 „Analýza hmotnostného toku ortuti 2001.“ Dánska agentúra na ochranu životného prostredia
5 „Cinabarit“. Wikipédia: Slobodná encyklopédia
6 „Analýza hmotnostného toku ortuti 2001.“ Dánska agentúra na ochranu životného prostredia
7 porovnaj Maxson, Peter. „Súhrn: Uvoľňovanie ortuti z amalgámu do životného prostredia: vzduch, voda a pôda“ 5.
8 „Najlepšie postupy spravovania amalgámového odpadu“ Americká zubárska asociácia
9 ibid. 5.
10 ibid. 10.
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1.4. Amalgám v odpadovej vode

Vo svojej štúdii „Ortuť v odpadovom zubnom amalgáme: prečo je to stále 
problém?“ - Gail Savina odhaduje, že „len zubári v Spojených štátoch vyhodia 
každoročne približne 51 ton ortuti.“11 

Kanadská štúdia, ktorú uskutočnila spoločnosť O‘Connor Associates Environmental 
Inc. v roku 2000, „odhaduje, že (kanadskí) zubári vyhadzujú každoročne 686 
kg (alebo 125 mg na zubára za deň) ortuti do odpadovej vody, z ktorých 85% 
vstupuje do komunálnych odpadových vôd čistiarní“.12 Iná kanadská štúdia, 
ktorú v tom istom roku uskutočnil C.C. Doiron a spolupracovníci, odhaduje, že 
do kanalizačného systému vstupuje ešte viac ortuti, a to 781 kg ročne (alebo 

131 mg na zubára za deň).13

V roku 1995 uviedla Canadian Mercury Network, že celkové množstvo ortuti 
zo všetkých zdrojov v Ontáriu bolo 1 587 kg. Za predpokladu, že táto hodnota 
predstavuje súčasnú produkciu, mohlo zubné lekárstvo prispieť k tomuto 
zaťaženiu výškou 27 % (430,89 z 1 587 kg).14

Štúdie v okrese King, Washington pôsobivo ilustrujú vplyv separácie amalgámu 
na zníženie obsahu ortuti v odpadových vodách a biomase. Po zavedení 
programu dodržania zhody a súčasných intenzívnych informačných kampaní by 
sa množstvo ortuti v biomase mohlo znížiť o 50 percent. 
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Obr. 3 Koncentrácie ortuti v biomase v okrese King

2.1. Metylortuť

Keď sa ortuť uvoľní do životného prostredia, zmení sa za pomoci baktérií a 
mikroorganizmov na metylortuť. Metylortuť je forma ortuti, ktorú ľudia a iné 
zvieratá skonzumujú, keď jedia určité druhy rýb. 
Metylortuť je obzvlášť nebezpečná, pretože bioakumuluje v životnom prostredí. 
Bioakumulácia popisuje „zvýšenie koncentrácie látky v organizme v priebehu 
času“.15 Obr. 3 ilustruje tento cyklus. Zobrazuje absorpciu metylortuti a spôsob 
jej prechádzania cez potravinový reťazec. Z malých organizmov vodného 
ekosystému (napríklad planktónu) sa prenáša na väčšie, až kým nedosiahne 
ľudské telo. V dnešnej dobe obsahujú stopy metylortuti takmer všetky ryby. 
Dôkazom o bioakumulácii je, že „väčšie ryby, ktoré žili dlhšie, majú najvyššie 
úrovne obsahu metylortuti, pretože majú viac času na ich zhromažďovanie. 

Tieto veľké ryby (mečúň, žralok, kráľovská makrela a štíhlica) predstavujú 
najväčšie riziko.“16 

WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) vydala nasledujúce obmedzenie 
prípustného príjmu metylortuti na kg na týždeň:17 

Kontaminant Prípustný príjem a iné toxikologické odporúčania

Metylortuť Dočasne tolerovaný týždenný príjem (PTWI) 1,6 μg/kg 
telesnej hmotnosti

V súvislosti s vyššie uvedenými údajmi vydali viaceré inštitúcie rady týkajúce 
sa odporúčaného maximálneho príjmu určitých druhov rýb. „Americký úrad pre 

11 Savina, Gail. „Ortuť v odpadovom zubnom amalgáme: prečo je to stále problém?“ 7
12 Adegbembo, Albert O. a Philip A. Watson. „Odhadované množstvo ortuti vo zvyškoch amalgámového odpadu vyhodeného zubármi do kanalizácie v kanadskom Ontáriu.“ 759e.
13 porovnaj ibid. 759e.
14 porovnaj Adegbembo a Watson. 759e.
15 „Bioakumulácia.“ Zelené fakty. Fakty o zdraví a životnom prostredí
16 „Wisconsinská zdrojová kniha o ortuti: príručka na pomoc vašej komunite pri identifikácii a obmedzovaní vyhadzovania elementárnej ortuti“, Agentúra na ochranu životného prostre-

dia USA
17 „Ortuťový program“, Program OSN pre životné prostredie: Chemikálie

2. Ako sa zubný amalgám stáva nebezpečným? 

kontrolu potravín a liečiv (FDA) a Agentúra na ochranu 
životného prostredia (EPA) odporúčajú ženám, ktoré 
môžu otehotnieť, tehotným ženám, dojčiacim matkám 
a malým deťom, aby sa vyhli niektorým druhom rýb 
a aby konzumovali ryby a mäkkýše s nižším obsahom 
ortuti“18, a aby nejedli viac ako „12 uncí (2 priemerné 
jedlá) týždenne z rôznych druhov rýb a mäkkýšov s nižším 
obsahom ortuti“.19 

18 „Čo potrebujete vedieť o ortuti v rybách a mäkkýšoch.“ Agentúra na ochranu životného prostredia USA
19 ibid.
20 „Kontaminácia vodných ekosystémov ortuťou.“ Geologický prieskum USA
21 ibid.
22 porovnaj “sachlich – verständlich – praxisnah: Allergie – Umwelt - Gesundheit.” Kinderumwelt gemeinnützige GmbH

Obr. 4 Bioakumulácia Obr. 5 - Účinky metylortuti na ľudské telo

2.2. Účinky na ľudské telo 

Ako už bolo spomenuté, metylortuť, ktorá je pre ľudí najnebezpečnejším typom ortuti, prechádza do 
ľudského tela najmä prostredníctvom potravy. Jedným z hlavných zdrojov sú ryby a morské plody. 
Metylortuť je lipofilná, čo znamená, že sa rozpúšťa v tuku.  Do mozgu sa prenáša krvným obehom 
a „ovplyvňuje imunitný systém, mení genetické a enzýmové systémy a poškodzuje nervový systém 
vrátane koordinácie a zmyslov hmatu, chuti a zraku“.20 V miernejších prípadoch sa „dospelé osoby 
sťažujú na zníženie motorických zručností a otupené zmysly hmatu, chuti a zraku. Takéto miernejšie 
účinky sú zvyčajne vratné, ak sa zastaví vystavovanie účinkom ortuti“.21

Metylortuť je okrem toho mimoriadne škodlivá pre nenarodené deti, pretože výskum ukázal, že 
dokážu tolerovať oveľa nižšie úrovne obsahu ortuti. Keďže metylortuť má potenciál ovplyvniť rast 
a vývoj embryí a plodov, musia byť tehotné a dojčiace matky, ako už bolo spomenuté, obzvlášť 
opatrné. S pomerne malou investíciou sú zubári schopní chrániť životné prostredie, naše zdravie a 
zdravie budúcich generácií.22

Účinky ortuti na zdravie

 • Poškodzuje nervový systém

 • Zhoršuje sluch, reč, videnie a 
chôdzu

 • Spôsobuje nedobrovoľné pohyby 
svalov

 • Rozožiera pokožku a sliznice

 • Spôsobuje ťažkosti pri žuvaní a 
prehĺtaní
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Separácia amalgámu a dôkladný zber a likvidácia zubného odpadu sú jediným 
riešením na zabránenie vnikaniu zubnej ortuti do verejného vodného systému a 
následnému zdravotnému poškodeniu ľudstva!

Zatiaľ čo pomerne neefektívne opatrenia na zabránenie prieniku ortuti do 
verejnej kanalizácie (napr. lapače pri kreslách alebo vákuové filtre) dokážu 
„odstrániť 40 až 80 percent amalgámových častíc z odpadu“,23 odlučovače 
amalgámu dokážu oddeliť takmer 99 percent ortuti. Po zistení účinkov ortuti 
na ľudské telo sa stane dosah zabránenia vstupu každého desiateho percenta 
ortuti do verejného vodného systému zjavným. 

Vo svojom článku „Odhadované množstvo ortuti vo zvyškoch amalgámového 
odpadu vyhodeného zubármi do kanalizácie v kanadskom Ontáriu“ Adegbembo 
a Watson odhadujú, že „používanie odlučovačov častíc amalgámu certifikovaných 
ISO všetkými zubármi by mohlo výrazne znížiť podiel zubného lekárstva 
na ortuti v komunálnych čistiarňach odpadových vôd v Ontáriu na takmer 
0,54%“.24 Ak porovnáte tieto čísla s 20 - 60 percentami ortuti, ktorá prenikla 
do kanadského kanalizačného systému, ako sa uviedlo vyššie, je zrejmé, že 
odlučovanie amalgámu je nevyhnutné. 

Pri zaoberaní sa témou odlučovania amalgámu sa nevyhnutne stretávame s 
METASYS. Už v osemdesiatych rokoch minulého storočia vynašiel Bruno Pregenzer 
prvý odlučovač amalgámu. Spoločnosť METASYS bola založená v roku 1988 a 
počas niekoľkých rokov sa stala popredným svetovým výrobcom odlučovačov 
amalgámu. V súčasnosti mnohí z najznámejších výrobcov stomatologických 
prístrojov montujú vo svojej výrobe odlučovače amalgámu METASYS do svojich 
stomatologických prístrojov. 

3.1. Typy odlučovačov amalgámu

Základným problémom pri odlučovaní častíc amalgámu je to, že sa ich 
rozmery môžu pohybovať v rozpätí od 0,45 mikrometra do viac než 3 mm. 
Na odstránenie týchto častíc rôznej veľkosti z odtoku odpadu môžu odlučovače 
amalgámu používať celý rad techník, samostatne alebo v kombinácii“.25 Tu 
štyri hlavné metódy odlučovania: odstreďovanie, iónová výmena, filtrácia a 
sedimentácia.

 • „Odlučovače založené na sedimentácii majú priehradky alebo nádržky, ktoré 
znižujú rýchlosť prúdenia odpadovej vody, čo umožňuje, aby sa amalgámové 
častice usadzovali mimo odpadu.

 • Prístroje založené na odstreďovaní odstreďujú odpadovú vodu a vytláčajú 
častice amalgámu na boky prístroja [v spodnej časti nádržky].

 • Prístroje založené na iónovej výmene využívajú tendenciu určitých chemikálií 
viazať sa s rozpustenou ortuťou, čo spôsobuje, že sa častice oddelia od 
roztoku a zostávajú na dne odlučovača.  

 • Filtrácia sa často používa v kombinácii. Niektoré odlučovače napríklad 
používajú sedimentáciu a následnú filtráciu a iónovú výmenu s cieľom 
odstrániť menšie častice amalgámu, ktoré sa neodstránia sedimentáciou, 
ako aj rozpustené častice ortuti.“26 

Na splnenie zákonných požiadaviek musia byť odlučovače amalgámu 
certifikované podľa ISO. ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) 
je najväčšou svetovou organizáciou, ktorá vyvíja normy, pričom jej hlavnou 
oblasťou sú technické normy.27 ISO tiež publikovala normy pre odlučovače 
amalgámu.28 Aby mohol byť odlučovač amalgámu certifikovaný podľa ISO 
11143, musí „mať minimálnu účinnosť odstránenia 95%, ak je nainštalovaný 
pred 20. marcom 2003 alebo 98%, ak je inštalovaný po 20. marci 2003“.29 

Okrem rôznych metód odlučovania je možné ďalej rozlíšiť dva hlavné typy 
odlučovačov amalgámu - odlučovače pri kreslách a centrálne odlučovače. Ako už 
názov napovedá, odlučovače pri kreslách sa inštalujú priamo v stomatologickom 
prístroji. Hlavnou výhodou tohto typu odlučovača je to, že sa nebezpečné 
materiály odstraňujú pri zdroji. Týmto spôsobom amalgámový kal neprechádza 
cez potrubný systém a nemá možnosť sa tam usádzať. 

Okrem odlučovačov, ktoré sú umiestnené v stomatologickom prístroji, existuje 
možnosť inštalácie centrálneho odlučovača amalgámu vedľa centrálneho 
odsávacieho systému. Aj keď je tento systém lacnejší v porovnaní s 
jednotlivými odlučovačmi, má nevýhodu, že celý amalgámový kal prechádza 
rúrkovým systémom procesu pred tým, než sa oddelí. To znamená, že je menej 
hygienický. Ďalším problémom je, že údržba odlučovača je náročnejšia a že 
porucha takéhoto odlučovača znamená prerušenie prevádzky v celej ambulancii. 
Porucha jedného odlučovača pri kresle znamená, že len jeden stomatologický 
prístroj je mimo prevádzky. 

Spoločnosť METASYS verí v separáciu 
pomocou odstreďovania a sedimentácie. 
Náš produktový rad obsahuje modely 
k boku kresla MULTI SYSTEM TYP 1 
a COMPACT Dynamic, ako aj rôzne 
centrálne riešenia.

Okrem EXCOM hybrid 1, METASYS 
ponúka aj centrálne odsávacie systémy 
pre 2 až 3 alebo až 5 stomatologických 

23 Batchu, Hanu. „Hodnotenie odlučovačov amalgámu s použitím medzinárodného štandardu“  999
24 Adegbembo a Watson 759e.
25 „Odlučovače amalgámu.“ Britská zubárska asociácia 2
26 McManus, Kevin R. „Nákup, inštalácia a prevádzka odlučovačov zubného amalgámu: Praktické otázky“ 1055
27 porovnaj „Prehľad systému ISO“ ISO Online
28 „Hlava 374-4: Normy pre manažment elementárneho ortuťového a zubného amalgámového odpadu v zubárskych zariadeniach“ Odbor environmentálneho správania
29 „Nákup odlučovača amalgámu“ Odbor ochrany životného prostredia: Úrad pre kvalitu pôdy a vody

3. Riešenie problému - separácia amalgámu

Obr. 6 MULTI SYSTEM TYPE 1 (MST 1)

prístrojov s EXCOM hybrid 2 a EXCOM hybrid 5. Možnosť dodatočného 
namontovania odlučovača amalgámu popri existujúcich odsávacích systémov 
existuje v podobe ECO II a ECO VII. 
ECO II a ECO VII sú odlučovače amalgámu založené na sedimentácii, ktoré sú 
pripojené k centrálnemu odsávaciemu systému a po ich naplnení sa vymieňajú.

3.2. Metóda odlučovania

Aby bolo možné pochopiť spôsob odlučovania o niečo lepšie, uvádzame veľmi 
základný popis spôsobu fungovania nášho zariadenia MULTI SYSTEM TYPE 1.
Odlučovač funguje na základe podtlaku, pričom tlačí vzduch cez celý systém. 
Vzduch (žltá) a kontaminovaná voda (modrá = voda, červená = ortuť, krv 
atď.) vstupujú do odlučovača amalgámu (vpravo hore). Vzduch sa oddelí (6.2) 
a opúšťa systém smerom k odsávaciemu motoru (6.3). Kvapaliny a zvyšky sú 
vháňané do zbernej nádoby, kde prebieha prvý krok odlučovania amalgámu 
(6.4). Pretože zvyšky a drahé kovy sú ťažšie ako voda, klesajú na dno nádoby. 
To znamená, že na tomto mieste dochádza k odlučovaniu sedimentáciou. 

Predtým, než sa predčistená voda pretlačí cez odstredivku (6.6), musí sa vyhnúť 
filtračnej zásuvke, ktorá zadržiava hrubé častice.

Odpadová voda prichádzajúca z pľuvadla sa tiež smeruje do odstredivky (6.7). 
Tu sa uskutočňuje druhý krok odlučovania amalgámu - odstreďovanie. Pri 
otáčaní odstredivky sa na steny vnútornej komory odstredivky privádzajú hrubé 
častice, zatiaľ čo čistá voda sa presúva cez okraj vonkajšej komory a potom sa 
vháňa do odtoku (6.8). Po krátkej prestávke sa znova spustí motor čerpadla 
(6.9) a zvyšky spolu so zvyšnou vodou odčerpá do zbernej nádoby (6.4). Tento 
cyklus sa opakuje, kým hladina kvapaliny neklesne pod úroveň inštalovaných 
snímačov, potom sa elektrický kontakt preruší. Odstredivka pokračuje krátku 
dobu v otáčaní, než dôjde k náhlemu zastaveniu. Ďalší rotujúci vodný stĺpec 

opláchne zvyšky zo stien odstredivky a do spodnej časti komory.

Po krátkej prestávke sa motor čerpadla (6.9) opäť spustí, prečerpá častice a 
zvyšnú vodu do zbernej nádoby (6.4)

 

Treba zdôrazniť, že celý proces odlučovania nie je užitočný, ak sa zvyšky v 
zbernom kontajneri cielene nelikvidujú. So spoločnosťou DENTAL ECO SERVICE, 
dcérskou spoločnosťou spoločnosti METASYS, sme schopní poskytnúť komplexné 
recyklačné riešenie. Od začiatku 90-tych rokov vybudovala spoločnosť DENTAL 
ECO SERVICE celosvetový zberný systém amalgámových kontajnerov. 

ECOTRANSFORM zahŕňa zhromažďovanie a recykláciu amalgámu pre zubárov 
jednoduchým a nákladovo efektívnym spôsobom. Systém funguje po celom svete 
(podrobnosti o našich zberných miestach nájdete v nižšie uvedenom zozname). 
Zubári posielajú svoje plné amalgámové kontajnery na štátne zberné miesto 
- často sa to deje poštou v špeciálne testovanom type balenia. V niektorých 
krajinách naši partneri priamo organizujú zber zo zubnej ambulancie. 

Všetky zberné kontajnery sa nakoniec zasielajú do sídla našej spoločnosti v 
meste Rum bei Innsbruck v Rakúsku. V našom vlastnom recyklačnom závode 
dokážeme plne spracovať materiál a získať späť ortuť a drahé kovy. Je zvlášť 

zameraný na špecifické vlastnosti amalgámového odpadu a spĺňa všetky 
potrebné európske smernice. Takýmto spôsobom možno z amalgámového 
odpadu každoročne získať približne 1 500 kg čistej ortuti a predchádzať tak 
zdravotnému poškodeniu ľudstva. 

Obr. 8 Zberná nádoba na amalgám v balíku na odoslanie poštou

4. Aké ďalšie opatrenia treba prijať?

Obr. 7 Postup prevádzky (MST 1)
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Tu je prehľad celého recyklačného cyklu: 

Výmena kontajnerov

U ZUBÁROV

Dezinfekcia

ECOTRANSFORM
(Odoslanie)

Plasty Príprava kontajnerov

V SPOLOČNOSTI M
ETASYS

Dezinfekcia

Tepelné spracovanie
Ortuť

Odpadová

Voda
Chemické spracovanie Surové materiály

Opätovné použitie 
surových materiálov

PRIEM
YSEL

4.1. Medzinárodné zberné miesta

ECOTRANSFORM momentálne pracuje v týchto krajinách:
 

Austrália Francúzsko Poľsko

Rakúsko Nemecko Portugalsko

Belgicko Maďarsko Slovinsko

Kanada Taliansko Švédsko

Chorvátsko Lotyšsko Švajčiarsko

Česká republika Holandsko Spojené kráľovstvo

Dánsko Nový Zéland Spojené štáty

Fínsko Nórsko

4.2. Služby all-inclusive 

V Rakúsku a Nemecku poskytuje DENTAL ECO SERVICE 
all-inclusive cyklus recyklovania, ktorý zahŕňa nielen zber 
amalgámových kontajnerov, ale aj všetkých ostatných 
druhov zubného odpadu. 

Ponúkame typovo testované balenia pre rôzne druhy 
zubného odpadu, ako je amalgámový odpad, kontaminované 
ihly, extrahované zuby atď. (niektoré z nich môžete vidieť 
na obrázku 9). Keď je kontajner plný, naši pracovníci ho 
vyzdvihnú a vymenia. 

Obr. 9 Zberné nádoby na zubný odpad

Mnoho krajín si uvedomuje nebezpečenstvo zubnej ortuti vo verejných 
odpadových vodách a preto prijali zákony a predpisy týkajúce sa odlučovania 
amalgámu. Vzhľadom na to, že krajiny majú odlišné predpisy, nie je možné tu 
uviesť ucelený prehľad právnych požiadaviek. 

Na uvedenie príkladu, v Rakúsku a Nemecku je povinné odstrániť aspoň  
95 percent amalgámu z odpadových vôd pred ich vstupom do verejného 
vodného systému. 30 V oboch krajinách je predpísaným opatrením na dosiahnutie 
zníženia inštalácia schváleného odlučovača amalgámu (s minimálnou mierou 
odlučovania 95 %).

V porovnaní s tým nemajú Spojené štáty americké žiadnu jednotnú reguláciu 
týkajúcu sa ortuti, namiesto toho „predpisy zahŕňajú viaceré federálne a 
štátne právne predpisy, ako aj viaceré orgány súdnej moci“.31 Orgány viacerých 

amerických miest a federálnych štátov si uvedomili problémy súvisiace so 
zubným amalgámom vo verejných odpadových vodách a vydali predpisy. „Zubné 
ordinácie v niektorých mestách (napríklad Milwaukee, San Francisco, Seattle 
a Wichita, Kanada) sú povinné nainštalovať odlučovače amalgámu, zatiaľ čo 
iné ordinácie sú nabádané ich štátnymi zubárskymi združeniami (napríklad 
Minnesota, Washington) na dobrovoľnú inštaláciu odlučovačov amalgámu“.32  

Všeobecne povedané, rastúci počet krajín si uvedomuje nebezpečenstvo 
nefiltrovaných odpadových vôd zubných ambulancií a vydáva príslušné predpisy. 

30 porovnaj pre Rakúsko: Bundesgesetzblatt 268. Verordnung: AEV Medizinischer Bereich. Pre Nemecko: Abwasserverordnung Anhang 50 Zahnbehandlung
31 „Základné informácie o ortuťových zdrojoch a predpisoch pre ortuť.“ Agentúra na ochranu životného prostredia USA
32 Batchu 999

5. Právne predpisy

Nepochybne, zubná ortuť prenikajúca do verejného vodného systému predstavuje 
extrémne poškodenie životného prostredia a zdravia ľudí. Okrem jej smrteľných 
účinkov na zdravie ľudí spôsobuje metylortuť aj trvalé poškodenie vodného 
ekosystému. Ukázalo sa, že aj veľmi malé množstvo ortuti spôsobuje vážne 
problémy. 

Inštalácia odlučovača amalgámu je jediným riešením problému. Žiadne iné 
opatrenie nebráni prenikaniu takmer všetkej ortuti do verejného vodného 
systému. 

S pomerne malou investíciou sú zubári schopní chrániť životné prostredie, naše 
zdravie a zdravie budúcich generácií.

6. Záver
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