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1. ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

• В цих інструкціях наводяться способи правильного використання таких стоматологічних пристроїв: 
 

L9 CONTINENTAL, L9 SIDE DELIVERY.   
 
 

Уважно прочитайте це керівництво перед використанням пристрою. 

• Стоматологічні пристрої, описані у цьому керівництві виробляються компанією CEFLA s.c. - via Selice Prov.le 23/A - 40026 Imola (BO), Італія; 

цей виробник дотримується вимог Директиви ЄС щодо медичного устаткування. 

• Ці інструкції стосуються всіх версій стоматологічних пристроїв з найбільшою кількістю можливих приналежностей, тому для конкретного 

пристрою можуть застосовуватися не всі пункти. 

• Забороняється відтворювати, зберігати і передавати цю публікацію будь-якими засобами (електронними, механічними, шляхом 

фотокопіювання, перекладу або іншими способами) без письмового дозволу CEFLA s.c.. 

• Інформація, технічні характеристики та зображення, що містяться в цій публікації, не є обов'язковими. 

CEFLA s.c. зберігає за собою право вносити зміни та технічні покращення без необхідності змінювати ці інструкції. 

• Виробник підтримує політику компанії безперервного розвитку. Незважаючи на те, що робиться все можливе для підтримки технічної 

документації актуальною, деякі з інструкцій, показників і значень, наведених в цьому посібнику, можуть незначно відрізнятися від інструкцій, 

показників і значень придбаного продукту. Виробник зберігає за собою право вносити будь-які зміни без попереднього повідомлення 

користувача. 

• Первинний текст цього документу був написаний на італійській мові; переклад на англійську робився з первинного тексту на італійській мові; 

[переклад на українську робився з перекладу на англійську - прим. пер.]. 

• Дане обладнання оснащене пристроєм запобігання зворотного потоку рідини. 

На веб-сайті виробника наведено список уповноважених агентів у різних країнах. 
 
 
 
 

1.1. СИМВОЛИ  

Зверніть увагу на значення наступних символів і виразів: 

 

Тип захисту від прямого та непрямого контакту: 

Клас I. 

Тип захисту від прямого та непрямого контакту:  

Тип В 

 

 

Обладнання відповідає обов'язковим вимогам Директиви 

93/42/ЄС з подальшими змінами і доповненнями.  

(Медичний пристрій класу IIa). 

Реєстраційний орган: IMQ spa. 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Недотримання може призвести до пошкоджень чи травм 

користувача та/або пацієнта. 

 

 

Приналежності відповідають обов'язковим вимогам 

Директиви 93/42/ЄС з подальшими змінами і доповненнями.  

(Медичний пристрій класу I). 

 

"Зверніться до керівництва з експлуатації" 

Мається на увазі, що бажано ознайомитися з інструкцією 

перед використанням цієї частини пристрою. 

 

 

Символ утилізації відповідно до Директиви 2012/19/ЄС 

 

ПРИМІТКА.  

Позначає інформацію, що особливо важлива для користувача 

і/або помічника. 

 

 

"Попередження - біологічна небезпека". 

Міститься інформація про можливі ризики забруднення, що 

випливають із контакту з рідинами, зберігання заражених 

біологічних відходів. 

 

Захисний заземлюючий контакт. 

 

 
Виробник. 

 Змінний струм. 
 

 
Місяць і рік створення. 

 

Частина, яку можна стерилізувати в паровому автоклаві при 

температурі до 135 °C. 

 

 Серійний номер пристрою. 

 
Кнопка ввімкнення/вимкнення. 

 

 

Позначка DVGW (знак забезпечення якості щодо 

постачання питної води). 

 

"Зверніться до керівництва з експлуатації" 

З міркувань безпеки необхідно звернутися до керівництва з 

експлуатації перед використанням обладнання. 

 

 
Ідентифікаційний код продукту/обладнання. 

 

Off (частина пристрою). 

 

 

Натискати заборонено. 

 
On (частина пристрою). 

 

 

Небезпека поранення стопи. 

 
Обладнання ввімкнене. 

 

 

Обладнання відповідає джерелам світла класу 2. 

 
Обладнання вимкнуте. 

 

 

Небезпека поранення руки. 

  

 

 

Український національний символ відповідності. 
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1.2. ПРИЗНАЧЕННЯ  

• Стоматологічні пристрої, описані в цьому керівництві, є медичними пристроями, призначеними для лікування зубів. 

• Панель стоматолога може вмістити до 6 інструментів. 

• На панелі помічника можна розмістити 2 трубки для відсмоктування і 3 інструменти. 

• Це обладнання повинно використовуватися тільки підготовленими працівниками (стоматологами і фельдшерами). 

• Пристрій призначений для переривчастої роботи з перемежованими навантаженнями (див. час роботи окремих частин в спеціалізованих 

областях застосування). 

• Пристрій класифікується як пристрій зі ступенем забруднення 2. 

• Клас перенапруги: II. 

 

 

 

1.2.1. КЛАСИФІКАЦІЯ І ЕТАЛОННІ СТАНДАРТИ  

• Класифікація МЕДИЧНИХ ПРИЛАДІВ 

Класифікація стоматологічного пристрою відповідно до вказівок, наведених у додатку IX директиви 93/42/EC з поправками: 

Клас IIa. 

• Класифікація ЕЛЕКТРИЧНОГО МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

Класифікація стоматологічного пристрою відповідно до стандарту EN 60601-1 з безпеки медичного обладнання: Клас I - Тип B. 

• Еталонні стандарти: стоматологічні пристрої, вказані в цьому керівництві, розроблені і виготовлені відповідно до стандартів IEC60601-1 3rd 

Ed. - 2007, IEC 60601-1-6 3rd Ed. - 2010, IEC 62366 1st Ed. - 2007, IEC 80601-2-60 1st Ed. - 2012, IEC 60601-1-2 3rd Ed., ISO 6875 3rd Ed. - 2011, 

ISO 7494-1 2nd Ed. - 2011 і EN 1717 (тип АА і АВ) в обсязі, що стосується пристроїв безпеки водопостачання. 

• Класифікація РАДІОПРИСТРОЇВ І ТЕРМІНАЛІВ ЗВ'ЯЗКУ (тільки при наявності БЕЗДРОТОВОГО ножного керування) 

Класифікація обладнання відповідно до Директиви 99/05/EC Ст.12: Клас I. 
 

 

 

 

1.2.2. УМОВИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

Обладнання має встановлюватися в приміщеннях, які відповідають наступним вимогам: 

• температура від 10 до 40 °C; 

• відносна вологість повітря від 30 до 75%; 

• атмосферний тиск від 700 до 1060 гПа; 

• висота над рівнем моря ≤ 3000 м; 

• тиск повітря, що потрапляє в обладнання, від 6 до 8 бар; 

• жорсткість води на вході в обладнання не повинна перевищувати 25 °f (французьких градусів) або 14 °d (німецьких градусів) для 

необробленої питної води. Для води з більш високим ступенем жорсткості рекомендується пом'якшувати воду, поки вона не досягне ступеня 

твердості між 15 і 25 °f (французькі градусів) або між 8,4 і 14 °d (німецьких градусів); 

• тиск води, що потрапляє в обладнання, від 3 до 5 бар; 

• температура води, що потрапляє в обладнання, не вище 25 °C. 
 

 

 

 

1.2.2.1. УМОВИ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ  

• Температура від -10 до 70 °C; 

• Відносна вологість повітря від 10 до 90%; 

• Атмосферний тиск: від 500 до 1060 гПа. 
 

 

 

 

1.2.3. ГАРАНТІЯ  

CEFLA s.c. підтверджує високу якість своєї продукції, надаючи гарантію її безпеки, надійності та ефективності. 

Гарантія є дійсною тільки при дотриманні наступних умов: 

• Дотримання умов гарантійного свідоцтва. 

• Виконання щорічного запланованого обслуговування. 

• Експлуатація обладнання виключно відповідно до інструкцій у цьому керівництві. 

• Електропроводка у приміщенні, в якому встановлене обладнання, повинна відповідати стандартам IEC 60364-7-710 (стандарти 

електропроводки у медичних та стоматологічних кабінетах). 

• Для подачі живлення на обладнання слід застосовувати лінію 3x1,5 мм2, захищену біполярним запобіжником, що відповідає застосовним 

стандартам (10 А, 250 В, відстань між контактами не менше 3 мм). 
 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Колір трьох провідників (ФАЗА, НУЛЬ і ЗАЗЕМЛЕННЯ) повинен відповідати вимогам поточних стандартів. 
 

• Виконання установки, ремонту і, в цілому, будь-якої іншої діяльності, яка потребує відкриття корпусу, виключно працівниками, 

уповноваженими ANTHOS. 
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1.2.4. УТИЛІЗАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ 

Відповідно до Директив 2011/65/ЕС і 2012/19/ЕС про обмеження у використанні деяких небезпечних речовин в електричному та електронному 

обладнанні, а також про утилізацію електричного та електронного обладнання, забороняється утилізувати дане обладнання із використанням 

міської системи збору твердих побутових відходів як несортовані побутові відходи. 

При купівлі нового рівноцінного обладнання старе обладнання має бути надане дилеру для утилізації. Що стосується повторного 

використання, переробки та інших видів відновлення відпрацьованого електричного та електронного обладнання, виробник виконує функції, 

визначені чинним місцевим законодавством. Високий рівень окремого збору відпрацьованого електричного та електронного обладнання є 

незамінним заходом для ефективної переробки, обробки і утилізації обладнання. Дії з переробки і обробки повинні відповідати мінімальним 

стандартам для забезпечення здоров'я людини і високих норм охорони навколишнього середовища, а також сприяти переробці матеріалів, 

включених в обладнання. Символ на обладнанні, що зазначає окремий збір електричного та електронного обладнання,  

- це перехрещена урна для сміття. 
 

 

УВАГА: 

Незаконні розподіл та утилізація відходів караються у порядку, визначеному чинним в окремих країнах законодавством і 

нормативами. 
 
 

 

 

 

1.3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ  

 

 

УВАГА: 

• Всі пристрої встановлюються на стаціонарній основі. 

Залежно від виду стоматологічного крісла, з яким поставляється пристрій, дивіться СХЕМУ установки в пункті "Технічні показники". 

CEFLA s.c. не несе відповідальності за отримання будь-якої особистої травми або пошкодження майна, що випливають з недотримання 

наступного пункту. 

• Умови покриття підлоги. 

Підлога (постійно) повинна відповідати вимогам до навантаження, визначеним аркушем 3 стандарту DIN 1055. 

 Вага стоматологічного пристрою, у тому числі з пацієнтом вагою 190 кг, складає близько 350 кг. 

 Для отримання більш докладної інформації про умови кріплення дивіться керівництво з установки. 

 Положення підключення ліній подачі і зливу води відповідають стандарту UNI EN ISO 11144. 

 У випадку встановлення пристрою на підлозі без плити зменшення навантаження властивості підлоги повинні забезпечувати міцність на 

розрив анкерного болта не менше 1200 даН (враховуючи міцність бетону RcK 20 МПа). 

 У випадку встановлення пристрою на підлозі без плити зменшення навантаження властивості підлоги повинні забезпечувати міцність 

анкерного болта не менше 260 даН. 

• До конструкції цього пристрою забороняється вносити будь-які зміни без дозволу виробника. 

Якщо до конструкції пристрою вносяться зміни, необхідно провести відповідні дослідження і випробування для гарантії безперервного 

безпечного використання. 

CEFLA s.c. не несе відповідальності за отримання будь-якої особистої травми або пошкодження майна, що випливають з 

недотримання наступного пункту. 

• Стоматологічне крісло. 

Гранична вантажопідйомність стоматологічного крісла становить 190 кг. Не перевищуйте це значення. 

• Опорна поверхня тримача лотка. 

Ніколи не перевищуйте граничну вантажопідйомність: 

- граничне допустиме навантаження модулю тримача лотка, приєднаного до панелі стоматолога, становить 2 кг рівномірно розподіленого 

навантаження. 

- граничне допустиме навантаження модулю тримача лотка, приєднаного до панелі помічника, становить 1 кг рівномірно розподіленого 

навантаження. 

- граничне допустиме навантаження допоміжного модулю тримача лотка становить 3,5 кг (без негатоскопу) або 2,5 кг (з негатоскопом). 

• Підключення до зовнішніх інструментів. 

Обладнання може бути підключене до інструментів із маркуванням СЕ. 

• Електромагнітні перешкоди. 

Використання електричного обладнання, що не відповідає вимогам стандарту IEC 60601-1 3rd Ed. - 2007 в кабінеті або поблизу, може 

викликати електромагнітні або інші види перешкод, що породжуватиме несправності стоматологічного пристрою. 

У цих випадках рекомендується відключити стоматологічний пристрій від живлення перед використанням такого обладнання. 

• Заміна борів. 

Застосовуйте вивільнення турбіни і контркутові пристрої тільки після повної зупинки бору. Невиконання цієї вимоги призведе до пошкодження 

системи блокування і можливості вивільнення борів, що у свою чергу призведе до травми. Використовуйте виключно якісні бори із з'єднанням 

відкаліброваного діаметра. Перевірте стан системи блокування, щоденно перевіряйте кріплення бору до інструменту перед початком роботи. 

Недоліки системи блокування системи, викликані неправильним користуванням, можна легко визначити. Такі недоліки не підлягаю ремонту 

або заміні по гарантії. 

Бори та різноманітні інструменти, що прикріплюються до приладів, повинні відповідати стандарту біосумісності ISO 10993. 

• Пацієнті із кардіостимуляторами і/або слуховими апаратами. 

При лікуванні пацієнтів із кардіостимуляторами і/або слуховими апаратами, враховуйте, який вплив можуть мати інструменти на 

кардіостимулятори і/або слухові апарати. Уважно ознайомтеся з науково-технічною інформацією, доступною на цю тему. 

• Імплантати. 

Якщо стоматологічний пристрій використовується для дій з імплантації за допомогою окремого обладнання, призначеного для цієї мети, 

рекомендується відключити стоматологічне крісло від живлення для уникнення небажаних рухів, які виникають внаслідок несправностей 

та/або випадкового запуску елементів керування. 

• Не забувайте відключати водопостачання в кабінеті та вимикати головний вимикач обладнання перед виходом з операційної. 

• Обладнання не захищене від проникнення рідин (IPX 0). 

Обладнання не придатне для використання при наявності суміші легкозаймистого анестезіологічного газу і кисню або закису азоту. 
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• Це обладнання необхідно зберігати належним чином для збереження його в найкращому робочому стані протягом усього строку 

експлуатації. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання або недбалість у використанні обладнання. 

• Обладнання може використовуватися тільки уповноваженими і належним чином підготовленими працівниками (зубні лікарі і фельдшери). 

• Користувач має бути завжди присутнім на місці установки обладнання, коли воно увімкнене або готове до запуску. Зокрема, ніколи не 

залишайте обладнання без нагляду за наявності дітей/розумово неповносправних осіб або інших неуповноважених працівників. 

Будь-які супроводжуючі особи не повинні знаходитись в робочій зоні або знаходитись там під відповідальність оператора. Робочою зоною 

вважається простір навколо стоматологічного пристрою плюс 1,5 метра. 

• Якість води, що постачається на стоматологічний пристрій. 

Користувач несе відповідальність за якість вода, що постачається на стоматологічний пристрій і повинен вжити заходів для підтримки якості 

води. 

Для гарантії відповідності живильної води стандартам якості CEFLA s.c. рекомендує оснастити стоматологічний пристрій внутрішньою або 

зовнішньою дезінфекційною системою. 

Стоматологічний пристрій після установки піддається можливим забруднюючим речовинам, що потрапляють з міської системи 

водопостачання. Таким чином, для ефективного подолання цієї проблеми рекомендується встановлювати стоматологічний пристрій тільки в 

умовах щоденної експлуатації і виконання дезінфікуючих процедур, починаючи з дня його установки, із дотриманням інструкцій, викладених у 

відповідних розділах. 

Якщо стоматологічний пристрій оснащено пристроєм відділення повітря від води з зовнішніх водопровідних мереж (EN 1717), переконайтеся 

також у виконанні очікуваної безперервної подачі дезінфікуючих речовин, постійно поповнюючи бак таких речовин до необхідної кількості 

(див. відповідний пункт). 
 

 
ПРИМІТКА: 

зв'яжіться з місцевим дилером або Асоціацією стоматологів для отримання більш докладної інформації про національне 

законодавство і нормативні вимоги. 
 

• Прикладні частини 

Частини обладнання, що контактують з пацієнтом під час належного виконання своїх функцій протягом стандартного використання: оббивка 

стоматологічного крісла, підлокітник, волоконна оптика фотополімеризатора, кінець шприцу, одноразовий засіб захисту камери, допомогою 

насадки інструменту для видалення зубного каменю, бори приладу, кінці трубок для відсмоктування. 

Неприкладні частини, що можуть контактувати з пацієнтом: опора підлокітника стоматологічного крісла, нижній кожух стоматологічного крісла, 

корпус пристрою для подачі води на стороні пацієнта, патрубок для подачі води до чашки, посудина, трубки для відсмоктування, корпус 

приладу. 
 

 

УВАГА:  

Рух стоматологічного крісла. 

Переконайтеся, що пацієнт готовий співпрацювати: 

попросіть його/її тримати руки і ноги близько до тіла, 

щоб зайняти правильне положення. 

Переконайтеся, що пацієнт зайняв правильне 

положення після налаштування стоматологічного 

крісла (дивись малюнок). 
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1.4. ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ  

Очищення є першим кроком при будь-якому процесі дезінфекції. 

Фізичне тертя із застосуванням миючих засобів і поверхнево-активних речовин і промивання водою видаляє значну кількість мікроорганізмів. 

Якщо поверхня після вищезазначених заходів не буде очищена, успішне завершення процесу дезінфекції є неможливим. 

У випадках коли поверхню належним чином очистити неможливо, вона повинна бути захищена лініями поділу. 

Зовнішні частини обладнання мають бути очищені і продезінфіковані за допомогою продукту для використання у лікарнях з дією проти ВІЛ, 

ВГВ і туберкульозу (дезінфікуючі засоби середнього рівня), особливо для невеликих поверхонь. 

Різні препарати і хімічні продукти, що використовуються у зубній хірургії, можуть призвести до пошкодження пофарбованих поверхонь і 

пластикових деталей. Проведені дослідження і випробування показують, що повністю захистити поверхні від дії всіх доступних на ринку 

агресивних речовин неможливо. Тому ми рекомендуємо захищати обладнання одноразовими засобами захисту у всіх можливих випадках. 

Агресивна дія хімічних продуктів також залежить від кількості часу, впродовж якого вони залишаються на поверхні. 

Тому важливо не залишати продукт на поверхнях пристрою на проміжок часу, довший, ніж проміжок, вказаний виробником. 
 

Рекомендується використовувати певний дезінфікуючий засіб середнього рівня, STER 1 PLUS (CEFLA s.c.), сумісний з: 

• Поверхні з покриттям і пластиковими частинами. 

• Оббивка. 
 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

На оббивці піни з ефектом пам'яті залишатимуться плями при попаданні їдкої кислоти. Негайно промийте оббивку великою 

кількістю води при потраплянні на неї кислоти. 
 

• Металеві поверхні без покриття. 
 

Якщо STER 1 PLUS не використовується, рекомендується застосовувати продукти, які містять щонайбільше: 

• Етанол. Концентрація: не більше 30 г на кожні 100 г дезінфікуючого засобу. 

• 1-пропанол (N-пропанол, пропіловий спирт, N-пропіловий спирт). Концентрація: не більше 20 г на кожні 100 г дезінфікуючого засобу. 

• Поєднання етанолу і пропанолу. Концентрація: поєднання цих двох речовин не має перевищувати 40 г на кожні 100 г дезінфікуючого 

засобу. 
 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

• Не використовуйте продукти, що містять ізопропіловий спирт (2-пропанол, ізопропанол). 

• Не використовуйте продукти, що містять гіпохлорит натрію (відбілювач). 

• Не використовуйте очищувачі, що містять фенол. 

• Не розбризкуйте обрані продукти безпосередньо на поверхні пристрою. 

• Всі продукти повинні використовуватися відповідно до вказівок виробника. 

• Не змішуйте дезінфікуючий засіб STER 1 PLUS з іншими продуктами. 
 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Запропоновані продукти є сумісними з матеріалами обладнання, проте поверхні та матеріали можуть зазнати пошкоджень 

внаслідок використання різних продуктів, які можуть навіть не входити до зазначеного вище переліку виключених 

продуктів. 

 

Інструкції з очищення та дезінфекції 

Для очищення та дезінфекції використовуйте одноразовий неабразивний папір (не використовуйте вторинний папір) або стерильну марлю. 

Не використовуйте губку або будь-який матеріал, який може бути використаний повторно. 
 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

• Вимкніть стоматологічний пристрій до очищення і дезінфекції зовнішніх частин. 

• Всі матеріали, використовувані для очищення і дезінфекції, необхідно утилізувати. 
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2. ОПИС ОБЛАДНАННЯ  

2.1. МАРКУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ  

Маркування розташовується на пристрої водопостачання поруч з 

головним вимикачем. 

Дані, наведені на маркуванні: 

• Найменування виробника. 

• Найменування обладнання. 

• Номінальна напруга. 

• Вид струму. 

• Номінальна частота. 

• Гранична споживана потужність. 

• Серійний номер. 

• Місяць і рік виробництва.  
 
 

 

 

 

2.2. СТОМАТОЛОГІЧНІ ПРИСТРОЇ  

Моделі: 
 

Модель L9 CONTINENTAL. 

Опис частин: 

a Пристрій водопостачання. 

b Регульований важіль. 

с Панель стоматолога. 

d Консоль керування стоматолога (опціонально може бути 

двосторонньою). 

е Панель тримача лотків. 

f Панель помічника. 

g Консоль керування панелі помічника. 

і Багатофункціональне ножне керування. 

l Патрубок для подачі води до чашки 

m Посудина. 

n Важіль з автоматичним балансуванням. 

q Панель тримача лотка на панелі асистента (опціонально). 

z Стоматологічне крісло. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Модель L9 SIDE DELIVERY. 

Опис частин: 

a Пристрій водопостачання. 

с Панель стоматолога. 

d Консоль керування стоматолога. 

f Панель помічника. 

g Консоль керування панелі помічника. 

і Багатофункціональне ножне керування. 

l Патрубок для подачі води до чашки 

m Посудина. 

р Регульована по висоті колона. 

q Панель тримача лотка на панелі асистента (опціонально). 

r Негатоскоп для панорамних рентгенівських зображень 

(опціонально). 

s "Професійна" допоміжна панель (опціонально) 

z Стоматологічне крісло. 
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2.3. СТОМАТОЛОГІЧНЕ КРІСЛО  

Стоматологічне крісло поставляється 2 видів: 
 

(1) Стоматологічне крісло А 3.0 FL 

 Стоматологічне крісло з широкою або вузькою спинкою, 

оснащене нероздільним сидінням 

 

(2) Стоматологічне крісло А 3.0 ML 

 Стоматологічне крісло з широкою або вузькою спинкою, 

оснащене роздільним сидінням, приводною опорою для ніг і 

висувним підніжком. 

 

 
 
 
 

 

2.3.1. СТОМАТОЛОГІЧНЕ КРІСЛО 3.0 FL  

Опис частин 

а Підголівник. 

b Спинка. 

с Закріплений підлокітник. 

d Рухомий підлокітник (опціонально). 

е Захисний підніжок. 

 

Робочий час. 

Час роботи і відпочинку: 

робота 25 сек - відпочинок протягом 10 хв 

 

Гранично допустиме навантаження. 

• Гранично допустиме навантаження на стоматологічне крісло: 190 

кг. 

• Гранично допустиме навантаження на підголівник: 30 кг. 

• Гранично допустиме навантаження на підлокітник: 68 кг. 
 

 

УВАГА: 

Не перевищуйте ці значення. 

 

Попередження у використанні 
 

 

УВАГА: 

НЕБЕЗПЕКА ПОРАНЕННЯ СТОПИ. 

Проявляйте обережність під час обертання і/або 

опускання стоматологічного крісла, щоб не поранити 

ноги працівників або пацієнта. 
 

 
 

 

 

 
 

 

2.3.2. СТОМАТОЛОГІЧНЕ КРІСЛО 3.0 ML  

Опис частин 

а Підголівник. 

b Спинка. 

с Закріплений підлокітник. 

d Рухомий підлокітник (опціонально). 

е Захисний підніжок. 

f Приводна опора для ніг. 

g Висувний підніжок. 

 

Робочий час. 

Час роботи і відпочинку: 

робота 25 сек - відпочинок протягом 10 хв 

 

Гранично допустиме навантаження. 

• Гранично допустиме навантаження на стоматологічне крісло: 190 

кг. 

• Гранично допустиме навантаження на підголівник: 30 кг. 

• Гранично допустиме навантаження на підлокітник: 68 кг. 
 

 

УВАГА: 

Не перевищуйте ці значення. 

 

Попередження у використанні 
 

 

УВАГА: 

НЕБЕЗПЕКА ПОРАНЕННЯ СТОПИ. 

Проявляйте обережність під час обертання і/або 

опускання стоматологічного крісла, щоб не поранити 

ноги працівників або пацієнта. 
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3. ВВІМКНЕННЯ РОБОЧОГО ПРИСТРОЮ  

Натисніть головний вимикач (f1), розташований на корпусі сполучної 

коробкою і перевірте наступне на консолі керування: 

• Дисплей (g) вимкнений: 

- обладнання вимкнуте. 

- пневматична система від'єднана 

- система подачі води від'єднана 

• Дисплей (g) ввімкнений: 

- обладнання ввімкнене. 

- пневматична система під'єднана 

- система подачі води під'єднана 
 

 

УВАГА: 

Головний вимикач слід натискати руками. 
 

 
 
 
 

 

 

 

4. ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СТОМАТОЛОГІЧНОГО КРІСЛА  

Стоматологічне крісло можна пересувати наступним чином: 

Стоматологічне крісло А 3.0 FL 

• Підняття/опускання крісла. 

• Обертання спинки з нахилом сидіння крісла (положення 

Тренделенбурга). 

Стоматологічне крісло А 3.0 ML 

• Підняття/опускання крісла. 

• Обертання спинки. 

• Обертання опори для ніг. 

• Висування підніжка. 

 

Стоматологічним кріслом можна керувати за наступних пристроїв: 

• Панель стоматолога (а) (див. п. 5). 

• Багатофункціональне ножне керування (b) (див п. 5.2). 

• Панель помічника (с) (див. п. 6). 

 
 

Блокування руху стоматологічного крісла. 

Коли інструменти знаходяться у вихідному положенні, рух 

стоматологічного крісла можна відключити (див. пункт 5.1.1.2.5). 

Відключення руху супроводжується спеціальним значком на екрані 

консолі (А). 
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4.1. ПРИСТРОЇ БЕЗПЕКИ  

• Панель для підлоги оснащена пристроєм (l), який миттєво зупиняє 

рух стоматологічного крісла вниз за наявності перешкоди і 

автоматично підіймає сидіння для видалення перешкоди. 

• Спинка оснащена пристроєм (m), який миттєво зупиняє рух 

стоматологічного крісла вниз за наявності перешкоди і 

автоматично підіймає сидіння для видалення перешкоди. 

• Тільки для моделі стоматологічного крісла А 3.0 ML: спинка 

оснащена пристроєм (n), який миттєво зупиняє рух спинки вниз за 

наявності перешкоди і автоматично підіймає спинку для видалення 

перешкоди. 

• Тільки для моделі стоматологічного крісла А 3.0 ML: опора для ніг 

оснащена пристроєм (о), який миттєво зупиняє рух вниз за 

наявності перешкоди і потім автоматично підіймає сидіння для 

видалення перешкоди. 

• Тільки для моделі стоматологічного крісла А 3.0 ML: підніжок 

оснащений пристроєм (р), який миттєво зупиняє висування за 

наявності перешкоди і потім автоматично повертається у вихідне 

положення для видалення перешкоди. 

• Посудина оснащена захисним пристроєм ( d ), що зупиняє усі рухи 

стоматологічного крісла, коли посудина становить перешкоду. 
 

 
ПРИМІТКА: 

у разі приводної посудини захисний пристрій 

автоматично пересуває посудину за межі зони, де вона 

перешкоджає стоматологічному кріслу. 
• Рух стоматологічного крісла: 

- коли інструмент витягнуто і він НЕ працює: дозволене 
пересування вручну, автоматичне пересування заборонене, але 
якщо на момент витягування відбувався процес руху, він не 
переривається; 

- коли інструмент витягнуто і він працює: усі рухи крісла 
заборонені. 

 

 

 
 

4.2. АВАРІЙНІ ПРИСТРОЇ  

 

 

УВАГА: 
 

Використовуйте пристрої, зазначені нижче, у випадках 

необхідності зупинити рух обладнання: 

• Кнопки керування стоматологічним кріслом (а) або (с). 

 При натисканні будь-якої з кнопок керування стоматологічним 

кріслом всі рухи будуть зупинені. 

• Ножне керування (b). 

 При натисканні на ножне керування всі рухи обладнання 

зупиняються. 

• Ножна дошка (i). 

 При натисканні на ножну дошку крісла всі рухи обладнання 

блокуються. 
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4.3. РЕГУЛЬОВАНИЙ ПІДГОЛІВНИК  

Підголівник може бути двох видів: 
 

(1) з ручним важелем блокування подушки 

(2) з пневматичним важелем блокування подушки 

 

Регулювання висоти підголівника. 

• з ручним блокуванням (1): 

 Положення підголівника регулюється магнітним фіксатором. 

Оператор повинен потягнути вгору і/або натиснути підголівник вниз 

для його встановлення в потрібному положенні. 

• з пневматичним блокуванням (2): 

 Натисніть і утримуйте кнопку блокування (u) для регулювання 

положення підголівника за бажанням. Після досягнення бажаного 

положення відпустіть кнопку (u), щоб зафіксувати підголівник. 

 

Регулювання подушки. 

• з ручним блокуванням (1): 

 Поверніть ручку фіксатора ( k ) проти годинникової стрілки, 

відрегулюйте положення подушки за бажанням і затягніть ручку 

фіксатора. 

• з пневматичним блокуванням (2): 

 Натисніть кнопку блокування (u) і утримуйте її в натиснутому стані 

під час регулювання подушки. Після отримання необхідного 

положення подушки просто відпустіть кнопку (u), щоб зафіксувати 

її. 
 

 

Правильне розташування підголівника. 
 

 

УВАГА: 

Для правильного використання підголівника попросіть 

пацієнта розташувати голову, як показано на малюнку. 

 

Попередження під час використання. 
 

 

УВАГА: 

• Гранично допустиме навантаження на підголівник: 30 

кг. 

• Не намагайтеся регулювати положення підголівника, 

коли голова пацієнта знаходиться на ньому. 

• Не намагайтеся змінити положення подушки без 

попереднього звільнення механізму блокування. 

• Пневматичний блокуючий пристрій активується лише при 

тиску в повітряний ланцюг, а стоматологічний пристрій 

знаходиться у ввімкненому стані. 
 

 

 
 

 

 

4.4. РУХОМІ ПІДЛОКІТНИКИ (ОПЦІОНАЛЬНО)  

 

Опускання рухомого підлокітника. 

Опустіть рухомий підлокітник, щоб пацієнт міг легко сісти і встати з 

крісла. 
 

Зняття рухомого підлокітника. 

Перемістіть підлокітник в вертикальне положення і висуньте його з 

його опори. 
 

 

УВАГА: 

Граничне навантаження на підлокітник: 68 кг. 
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5. ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАНЕЛІ СТОМАТОЛОГА.  

Компонування інструментів. 

Розташування інструментів на панелі визначається замовником під 

час замовлення. 
 

Ввімкнення інструментів 

• Шприц завжди знаходиться у ввімкнутому стані (див. пункт 5.3.). 

• Фотополімеризатор вмикається за допомогою відповідної кнопки, 

коли інструмент витягнуто (див. пункт 5.7.). 

• Камера для ротової порожнини вмикається, коли інструмент 

витягнуто (див. пункт 5.8.). 

• Щоб увімкнути вбудований датчик ZEN-Xi, потрібно встановити 

його опору в положення "ACTIVE" (АКТИВНЕ) (див. пункт 5.9 і 

інструкції з використання ZEN-Xi). 

• Після того як всі інші інструменти були витягнуті, вони керуються 

ножним керуванням (див. пункт 5.2.). 
 

Одночасне використання інструментів. 

Блокувальний пристрій гарантує, що інструменти не будуть 

використовуватися одночасно. 

До використання готовий лише перший витягнутий інструмент, в той 

час як інструменти, що витягаються пізніше, відключаються 

блокувальним пристроєм. 

Цей блокувальний пристрій дозволяє безпечно замінювати бор 

інструменту, в той час як інший інструмент використовується на 

пацієнті. 

 

 

Коригування положення панелі стоматолога 

Панель стоматолога може рухатися у всіх напрямках. 

Для регулювання висоти панелі та/або переміщення її по 

горизонталі використовуйте ручку (а). 
 

 
ПРИМІТКА для версії CONTINENTAL: 

для вивільнення пневматичних гальм важеля пантографу 

використовуйте ручку і покладіть великий палець на 

позначене місце (A). 
 

 
ПРИМІТКА для версії SIDE DELIVERY: 

для регулювання висоти натисніть спеціальну кнопку 

вверх або вниз (див. пункт 5.1.). 
 

 

УВАГА! 

Час роботи пересування по вертикалі для панелі версії 

SIDE DELIVERY: безперервна робота не більше 2 хв - 

відпочинок 18 хв. 
 

 

 
 

Блокувальний пристрій для важеля вилучення інструмента 

(тільки для панелей моделі CONTINENTAL). 

При наявності такого пристрою важіль для вилучення інструмента 

можна зафіксувати в висунутому положенні. 

Блокувальний пристрій спрацьовує при висуненні на приблизно 2/3 

від загального ходу важеля. 

Щоб повернутися до вихідного положення, просто перемістіть 

важіль до кінця свого ходу (В). 

 
 
 

Тримач лотка для панелі моделі CONTINENTAL. 

Тримач лотка (f) виготовлений з нержавіючої сталі і може бути легко 

видалений зі своєї опори. 
 

 

УВАГА: 

Гранично допустиме навантаження на тримач лотка (f): 

2 кг рівномірно розподіленого навантаження. 
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Реверсування положення консолі пристрою (тільки для 

пристроїв з реверсивною консоллю). 
 

 

УВАГА: 

Перед виконанням цієї дії, вимкніть стоматологічний 

пристрій. 

НІКОЛИ НЕ ЗНІМАЙТЕ КОНСОЛЬ З ПАНЕЛІ, КОЛИ 

ПРИСТРІЙ ЗНАХОДИТЬСЯ У ВВІМКНЕНОМУ СТАНІ. 
 

Щоб зміни положення консолі на панелі стоматолога, зробіть 

наступне: 

• Зніміть консоль після послаблення відповідних закріплюючих 

круглих гайок (g), повернувши її проти годинникової стрілки. 

• Зніміть ковпачок (s), що захищає швидкороз'ємне з'єднання на 

лівій стороні, і вставте його в з'єднання на правій стороні. 

• Поверніть опорний важіль консолі на 180°. 

• Встановіть консоль в швидкороз'ємне з'єднання на лівій стороні. 

 Для визначення правильного розташування консолі натисніть 

важіль до упору і в той же момент поверніть круглу гайки прибл. на 

1/3 обороту, щоб закріпити її без застосування сили. 
 

 
ПРИМІТКА: 

щоб уникнути проковзування панелі стоматолога на 

іншу сторону, поверніть її на прибл. на 90° відносно 

положення опорного важеля (див. малюнок) перед 

початком регулювання її положення. 
 

• Після виконання вищезазначених дій можна знову ввімкнути 

пристрій. 
 

 

УВАГА: 

Під час очищення консолі не застосовуйте занадто 

багато сили на панель керування, щоб не завдавати 

надмірного наватаження на з'єднання. 
 

 
 
 

USB-роз'єм. 

Панель стоматолога оснащена USB-роз'ємом типу А "хост". Роз'єм 

може бути джерелом периферійного живлення до 500 мА. 

Для правильного використовувати USB-роз'єму, див. пункти 

5.1.1.2.15 і 5.1.1.2.16. 
 

 

УВАГА: 

• Роз'єм не захищений від проникнення рідини. 

• Окрім USB-пристроїв типу А, не вставляйте металеві 

об'єкти USB-роз'єм. 

• Коли USB-роз'єм не використовується, ми 

рекомендуємо завжди закривати роз'єм спеціальним 

гумовим ковпачком. 
 

Підтримувані пристрої: 

- флеш-накопичувачі USB 2.0 або 3.0 з об'ємом пам'яті від 128 МБ 

до 64 ГБ, 

- зовнішні жорсткі диски USB 2.0 або 3.0 за умови їх окремого 

живлення, 

- комерційно доступні флеш-накопичувачі або жорсткі диски, 

відформатовані до форматів FAT і FAT32, 

- пристрої, відформатовані відповідно до стандарту NTFS, не 

сумісні. 
 

 
ПРИМІТКА: 

роз'єм оснащений обмежувачем струму для уникнення 

пошкодження консолі у випадку підключення несправних 

пристроїв. 
 

 

 
 

Очищення панелі стоматолога. 

Очищуйте панель стоматолога за допомогою придатного продукту 

(див. пункт 1.4). 
 

 
ПРИМІТКА для версії інструментальної панелі моделі 

CONTINENTAL: 

для полегшення процедури очищення тримач 

інструменту (х) можна зняти; щоб його зняти, просто 

витягніть його з опори, оскільки він закріплюється за 

допомогою магнітів. 

Тримач силіконового інструменту ( u ) можна також 

стерилізувати в автоклаві при температурі не вище 

135°C. 
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Знімні шнури інструмента. 

Всі інструменти поставляються зі знімними шнурами для 

полегшення процедури очищення. 
 

 
ПРИМІТКА для версії інструментальної панелі моделі 

CONTINENTAL: 

для видалення шнурів видаліть тримач інструмента, а 

потім послабте відповідні пластикові круглі гайки. 
 

 ПРИМІТКА для версії інструментальної панелі моделі 

SIDE DELIVERY: 

для видалення шнурів просто послабте відповідні 

пластикові круглі гайки, розташовані під панеллю. 
 

 

УВАГА: 

• До видалення шнурів інструменту вимкніть 

працюючий пристрій. 

• Після вимкнення працюючого пристрою злийте рідини з 

каналів шприца, натиснувши відповідні кнопки подачі 

повітря і води безпосередньо на посудині, і зачекайте, 

поки вся вода не витече. 

• У шнурах ТУРБІНИ, МІКРОДВИГУНА та ПРИСТРОЮ 

ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗУБНОГО КАМЕНЮ міститься вода; 

тому рекомендується видалити шнур, тримаючи 

пристрій у посудині. 

• При повторному закріпленні шнура переконайтеся, що 

електричні контакти висушені, а пластикові круглі 

гайки міцно затягнуті. 

• Кожен шнур повинен закріплюватися тільки і 

виключно до тримача відповідного інструмента. 
 

Очищуйте інструментальний шнур за допомогою придатного 

продукту (див. пункт 1.4). 
 

 

УВАГА: 

Інструментальні шнури не призначені для стерилізації в 

автоклаві або занурення в холодному стерилізаційному 

розчині. 
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5.1. КОНСОЛЬ КЕРУВАННЯ СТОМАТОЛОГА  

Стоматологічні пристрої L9 оснащені консоллю стоматолога з 

сенсорним екраном, що складається з ємнісної сенсорної панеллю з 

мультисенсорним склом і широким 5,7-дюймовим кольоровий TFT-

екраном зі світлодіодним підсвічуванням, роздільною здатністю 

640x480 пікселів і відображенням 16,7 мільйонів кольорів. 
 

(1) Панель керування для таких моделей: 

 L9 CONTINENTAL 

(2) Панель керування для таких моделей: 

 L9 SIDE DELIVERY 
 

Опис ємнісних кнопок: 

 

Кнопка блокування сенсорного екрану. 

 

Кнопка для підіймання панелі стоматолога (версія SIDE 

DELIVERY). 

 

Кнопка для опускання панелі стоматолога (версія SIDE 

DELIVERY). 

 

Опис кнопок, що відображаються на сенсорній панелі: 

 

Відображення меню ОСНОВНИХ НАЛАШТУВАНЬ. 

 

Відображення керування рухом опори для ніг 

(тільки для стоматологічного крісла моделі А 3.0 ML) 

 

Зміна оператора. 

 

Відображення попереджувального значка. 

 

 
 

 

 

 

Ввімкнення/вимкнення робочого світла. 

 

Виклик помічника. 

 

Ввімкнення/вимкнення системи S.H.S. 

 

Керування рухом посудини проти годинникової стрілки 

(тільки для версій з приводною посудиною). 

 

Керування рухом посудини за годинниковою стрілкою 

(тільки для версій з приводною посудиною). 

 

Керування подачею води до чашки. 

 

Керування подачею води до посудини. 

 

Збереження функції стоматологічного крісла. 

 

Повернення до аварійного положення. 

 

 

Повернення до вихідного положення. 

 

Повернення до положення для промивки. 

 

Підіймання сидіння до запрограмованого положення А. 

 

Підіймання спинки до запрограмованого положення В. 

 

Опускання сидіння до запрограмованого положення С. 

 

Опускання спинки до запрограмованого положення D. 

 

Опускання опори для ніг. 

(тільки для стоматологічного крісла моделі А 3.0 ML) 

 

Підіймання опори для ніг. 

(тільки для стоматологічного крісла моделі А 3.0 ML) 

 

Повернення до положення лежачи. 

(тільки для стоматологічного крісла моделі А 3.0 ML) 
 

 

 
ПРИМІТКА: функціональність кнопок стоматологічного крісла. 

• Коротке натискання кнопки: автоматичне повернення до заданого положення. 

• Утримання кнопки: ручне регулювання положення. 
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Попереджувальні значки. 

Натискання кнопки  на сенсорному екрані в будь-який момент 

відобразить попереджувальні значки, що вказують на робочий стан 

стоматологічного пристрою. 

Відображуваними попереджувальними значками є: 
 

 

Система W.H.E. працює. 

 

Ввімкнена подача дистильованої води 

 

Ввімкнена подача водопровідної води 

 

Перистальтичний насос ввімкнено - кількість сольового 

розчину, що подається, дорівнює 1. 

 

Перистальтичний насос ввімкнено - кількість сольового 

розчину, що подається, дорівнює 2. 

 

Перистальтичний насос ввімкнено - кількість сольового 

розчину, що подається, дорівнює 3. 

 

Перистальтичний насос ввімкнено - кількість сольового 

розчину, що подається, дорівнює 4. 

 

Перистальтичний насос ввімкнено - кількість сольового 

розчину, що подається, дорівнює 5. 

 

В резервуарі для дистильованої води залишилась 

мінімальна кількість води. 

 

В резервуарі для дезінфікуючої рідини для каналів 

залишилась мінімальна кількість речовини. 

 

Триває цикл BIOSTER. 

 

Триває цикл промивки трубок для відсмоктування. 

 

Відсмоктування вимкнене, оскільки резервуар заповнено. 

 

Зелений: батарея бездротового ножного керування 

повністю заряджена. 
 

 

 

 

Помаранчевий: батарея бездротового ножного керування 

заряджена на 50%. 

 

Червоний: батарея бездротового ножного керування 

повністю розряджена. 

 

Зелений: бездротове ножне керування підключене і 

ввімкнене. 

 

Помаранчевий: бездротове ножне керування підключене, 

але не ввімкнене. 

 

Червоний: пошук з'єднання з бездротовим ножним 

керуванням. 

 

Важіль пантографа заблоковано. 

 

Світло-синій: В чашці ХОЛОДНА ВОДА. 

 

Помаранчевий: В чашці ТЕПЛА ВОДА. 

 

Червоний: В чашці ГАРЯЧА ВОДА. 

 

Автоматичне запрограмоване положення A 

стоматологічного крісла. 

 

Автоматичне запрограмоване положення В 

стоматологічного крісла. 

 

Автоматичне запрограмоване положення C 

стоматологічного крісла. 

 

Автоматичне запрограмоване положення D 

стоматологічного крісла. 

 

Рух стоматологічного крісла заблоковано. 

 

Автоматичне програмування положення стоматологічного 

крісла для промивки. 

 

Автоматичне програмування вихідного положення 

стоматологічного крісла. 

 

Автоматичне програмування аварійного положення 

стоматологічного крісла. 

 

Ввімкнено функцію збереження положення стоматологічного 

крісла. 

 

Ручне коригування положення стоматологічного крісла. 

 

Програма лежачого положення стоматологічного крісла 

(тільки для стоматологічного крісла моделі А 3.0 ML) 
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5.1.1. ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА  

При включенні на стоматологічному пристрої буде запущений 

короткий цикл самодіагностики, який закінчується відображенням 

головного екрану з ім'ям останнього заданого оператора. 

Відтепер можна редагувати деякі налаштування робочого пристрою 

за допомогою простої системи меню (див. наступні пункти). 
 

Елементи керування. 
• Щоб перейти до меню налаштувань, натисніть на значок кнопки 

. 

• Щоб перейти до різних підменю, просто натисніть відповідну 

кнопку. 

• Після переходу до меню, змініть налаштування, просто 

натиснувши відповідну кнопку. 
• Після переходу до меню для зміни встановлюваного числового 

значення просто натисніть кнопку  або . 

• Для виходу з меню просто натисніть на кнопку  . 

 

 

Меню інтерфейсу користувача 

Встановлювані функції: 

• Вибір оператора (див. пункт 5.1.1.1.). 

• Загальні налаштування (див. пункт 5.1.1.2.). 

• Налаштування циклу дезінфекції BIOSTER (див. пункт 5.1.1.2.1.). 

• Налаштування циклу ПРОМИВКИ (див. пункт 5.1.1.2.2.). 

• Спорожнення резервуару системи W.H.E. (див. пункт 5.1.1.2.3.). 

• Налаштування подачі води до посудини (див. пункт 5.1.1.2.4.). 

• Налаштування подачі води до чашки (див. пункт 5.1.1.2.5.). 

• Управління рухом посудини (див пункт 5.1.1.2.6.). 

• Налаштування ножного керування (див. пункт 5.1.1.2.7.). 

• Налаштування робочого світла (див. пункт 5.1.1.2.8.). 

• Інші налаштування (див. пункт 5.1.1.2.9.). 

• Налаштування часу і дати (див. пункт 5.1.1.2.10.). 

• Таймер (див. пункт 5.1.1.2.11.) 

• Налаштування кнопок "Обрані" (див. пункт 5.1.1.2.12.). 

• Запис в базі даних оператора (див. пункт 5.1.1.2.13.). 

• Вибір мови (див. пункт 5.1.1.2.14.). 

• Налаштування USB (див. пункт 5.1.1.2.15.). 

• Керування зображенням (див. пункт 5.1.1.2.16.). 

• Налаштування АПЕКСЛОКАТОРА (див. пункт 5.1.1.2.17.). 

 

 
 
 

Повідомлення про помилки 

Під час стартового циклу самодіагностики стоматологічний пристрій 

може виявити наявність деяких несправностей внутрішніх систем. 

Якщо це так, буде відображено повідомлення про помилку (див. 

пункт 10), яке зникне тільки після того, коли оператор торкнеться 

СЕНСОРНОГО ЕКРАНУ. 

Якщо несправність не представляє небезпеки, стоматологічний 

пристрій продовжить свою роботу. 

 
 
 
 

Стан очікування. 

Приблизно через 10 хвилин бездіяльності стоматологічний пристрій 

перейде до стану енергозбереження (режим очікування); цей стан 

позначається логотипом ANTHOS на екрані консолі. 

Стандартні умови роботи будуть відновлені після виконання будь-

якої операції. 

 
 
 



 

 

L9 – КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
 

 

 20   UK 

 

5.1.1.1. ВИБІР ОПЕРАТОРА  

Консоль надає можливість створити 4 облікові записи для різних 

операторів. 

Для кожного окремого оператора можна задати такі дані: 

• Ім'я оператора. 

• Налаштування потужності турбіни і пристрою для видалення 

зубного каменю. 

• 3 режими роботи електричного мікродвигуна. 

• 4 режими роботи пристрою для видалення зубного каменю. 

• Ввімкнення і регулювання волоконної оптики кожного окремого 

інструменту. 

• Лінійне керування турбіною і пристроєм для видалення зубного 

каменю або робота за принципом "увімкнено/вимкнено". 

• Автоматичні програми руху стоматологічного крісла. 

• Налаштування пристрою водопостачання. 

• Кнопка "Обрані" 

• Налаштування таймера. 

 

Вибір оператора 

На головному екрані натисніть кнопку  і виберіть необхідний 
обліковий запис оператора серед 4 доступних. 

 
 
 

 

 

5.1.1.2. ОСНОВНІ НАЛАШТУВАННЯ  

На головному екрані натисніть кнопку  для переходу до меню 
"ОСНОВНИХ НАЛАШТУВАНЬ", яке включає такі кнопки: 
 

 

Налаштування циклу дезінфекції BIOSTER 

(тільки якщо встановлена система BIOSTER) 

(див. пункт 5.1.1.2.1.) 

 

Налаштування циклу ПРОМИВКИ 

(тільки якщо встановлена система I.W.F.C.) 

(див. пункт 5.1.1.2.2.) 

 

Система спорожнення резервуара W.H.E. 

(тільки якщо встановлена система W.H.E.) 

(див. пункт 5.1.1.2.3.) 

 

Налаштування подачі води до посудини 

(див. пункт 5.1.1.2.4.) 

 

Налаштування подачі води до чашки 

(див. пункт 5.1.1.2.5.) 

 

Налаштування автоматичного пересування посудини 

(тільки для пристрою з приводною посудиною) 

(див. пункт 5.1.1.2.6.) 

 

Налаштування ножного керування 

(див. пункт 5.1.1.2.7.) 

 

Налаштування робочого світла 

(див. пункт 5.1.1.2.8.) 
 

 

 

Інші налаштування 

(див. пункт 5.1.1.2.9.) 

 

Налаштування часу та дати 

(див. пункт 5.1.1.2.10.) 

 

Таймер 

(див. пункт 5.1.1.2.11.) 

 

Налаштування кнопки "Обрані" 

(див. пункт 5.1.1.2.12.) 

 

Запис в базі даних оператора 

(див. пункт 5.1.1.2.13.) 
 

 

 

Вибір мови 

(див. пункт 5.1.1.2.14.) 

 

НАЛАШТУВАННЯ USB 

(див. пункт 5.1.1.2.15.) 

 

Керування зображенням  

(див. пункт 5.1.1.2.16.) 

 

Перехід до меню обслуговування 

(тільки для служби технічної підтримки) 

 

Налаштування АПЕКСЛОКАТОРА 

(тільки якщо АПЕКСЛОКАТОР встановлений) 

(див. пункт 5.1.1.2.17.) 
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5.1.1.2.1. НАЛАШТУВАННЯ ЦИКЛУ ДЕЗІНФЕКЦІЇ BIOSTER  

Цей параметр є однаковим для всіх операторів. 
У меню ОСНОВНИХ НАЛАШТУВАНЬ виконайте наступні дії: 

• Натисніть кнопку  для переходу до підменю "Налаштування 
циклу дезінфекції BIOSTER". 

 

 
ПРИМІТКА: 

перейти до цього підменю можна також утримуючи 

кнопку BIO, розташовану на панелі помічника, протягом 

не менше 2 секунд. 
 

 
ПРИМІТКА: 

перейти до цього підменю неможливо, якщо резервуар з 

дезінфікуючим засобом знаходиться в зворотному 

режимі (див. пункт 7.4.), якщо інструмент витягнуто 

або у випадку помилки системи W.H.E. Звуковий сигнал 

(СИГНАЛ) свідчитиме про неможливість перейти до 

підменю. 
 

• Встановіть час перебування дезінфікуючого засобу на поверхні за 

допомогою кнопок  або . 
 

 
ПРИМІТКА: 

діапазон налаштувань часу коливається від 5 хвилин до 

10 хвилин з 30-секундними паузами. 
 

 

УВАГА: 

Рекомендований час перебування PEROXY Ag+: 10 

хвилин. 

Рекомендований час перебування 3% насиченої 

киснем води (10 об'ємів): 10 хвилин. 
 

• Витягніть інструменти до обробки (буде відображено відповідний 

значок): 

S1: шприц на панелі стоматолога. 

A: інструмент в положенні А 

В: інструмент в положенні B 

C: інструмент в положенні C 

D:  інструмент в положенні D 

S1: шприц на панелі помічника. 

F: інструмент на панелі помічника. 

CA: трубки для відсмоктування. 

ВС: канал подачі води до чашки. 
 

 
ПРИМІТКА: 

натисніть кнопку  для вибору/скасування процедури 
дезінфекції каналу подачі води до чашки. 

 

 
ПРИМІТКА: 

якщо пристрій оснащено системою висвітлення трубок 

для вісмоктування, цю систему можна активувати, 

просто вставивши трубки для відсмоктування у відповідні 

з'єднання (див. пункт 7.5). 
 

• Для початку циклу дезінфекції натисніть кнопку  (див. пункт 
7.4.). 

 

 
ПРИМІТКА: 

цикл дезінфекції також можна розпочати коротким 

натисканням кнопки BIO, розташованої на панелі 

помічника. 
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5.1.1.2.2. НАЛАШТУВАННЯ ЦИКЛУ ПРОМИВКИ  

Цей параметр є однаковим для всіх операторів. 

У меню ОСНОВНИХ НАЛАШТУВАНЬ виконайте наступні дії: 

• Натисніть кнопку  для переходу до підменю "Налаштування 
циклу ПРОМИВКИ". 

 

 
ПРИМІТКА: 

перейти до цього підменю неможливо, якщо 

резервуар з дистильованою водою знаходиться в 

зворотному режимі (див. пункт 7.2.). Повідомлення на 

екрані консолі разом зі звуковим сигналом (СИГНАЛ) 

свідчитиме про неможливість перейти до підменю. 
 

• Встановіть час промивки на поверхні за допомогою кнопок  або 

. 
 

 ПРИМІТКА: 

діапазон налаштувань часу коливається від 1 хвилин до 

5 хвилин з 1-хвилинними паузами. 
 

 
ПРИМІТКА: 

при очищенні резервуару з дистильованою водою 

рекомендується не встановлювати час, що перевищує 2 

хвилини. 
 

• Витягніть інструменти до обробки (буде відображено відповідний 

значок): 

S1: шприц на панелі стоматолога. 

A: інструмент в положенні А 

В: інструмент в положенні B 

C: інструмент в положенні C 

D: інструмент в положенні D 

S1: шприц на панелі помічника. 

F: інструмент на панелі помічника. 
 

 
ПРИМІТКА: 
цикл ПРОМИВКИ не буде запущено, якщо не був обраний 
щонайменше один інструмент. 

 

• Для початку циклу ПРОМИВКИ натисніть кнопку  (див. пункт 
7.6.). 

 

 
 

 

 

5.1.1.2.3. СИСТЕМА РЕЗЕРВУАРУ СИСТЕМИ W.H.E.  

Ця функція дозволяє спорожнити водяний контур системи W.H.E. 

(див. пункт 7.3.) у випадках, коли стоматологічний пристрій має 

залишитися вимкненим протягом декількох днів, або коли наявна 

всередині системи вода має бути злита. 

У меню ОСНОВНИХ НАЛАШТУВАНЬ виконайте наступні дії: 

• Натисніть кнопку  для переходу до підменю "Спорожнення 
резервуару системи W.H.E.". 

• Вставте спеціально додану чашку (е) під патрубок. 

• Натисніть кнопку  для початку циклу спорожнення 
резервуару. 

 

 
ПРИМІТКА: 
цикл спорожнення не буде запущено, якщо система 
SANASPRAY знаходиться в активному стані або у 
випадку помилки системи W.H.E. 

 

• Після завершення циклу спорожнення стоматологічний пристрій 

може бути виключений або налаштування системи можуть бути 

скинуті у випадку необхідності продовження роботи. 
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5.1.1.2.4. НАЛАШТУВАННЯ ПОДАЧІ ВОДИ ДО ПОСУДИНИ  

У меню ОСНОВНИХ НАЛАШТУВАНЬ натисніть кнопку  для 
переходу до підменю "Налаштування подачі води до посудини", яке 
включає такі кнопки: 
 

 

Контролер промивки посудини із поверненням 

стоматологічного крісла у положення промивки із повернення 

стоматологічного крісла у вихідне положення. 

 

Контролер промивки посудини. 

 

Контролер промивки посудини із повернення 

стоматологічного крісла з положення для промивки. 

 

Контролер промивки посудини із поверненням чашки. 

 

Запланована процедура промивки або початок промивки за 

допомогою перемикача. 

 

Час промивки посудини (в секундах). 

 

• Для вибору/скасування функції натисніть відповідну кнопку. 

• Для змінення часу промивки посудини натисніть кнопку  або . 
• Для підтвердження вибраних налаштувань просто вийдіть з цього 

підменю, натиснувши кнопку . 

 

 
 

 

 

 

5.1.1.2.5. НАЛАШТУВАННЯ ПОДАЧІ ВОДИ ДО ЧАШКИ  

У меню ОСНОВНИХ НАЛАШТУВАНЬ натисніть кнопку  для 
переходу до підменю "Налаштування подачі води до посудини", яке 
включає такі кнопки: 
 

 

Виберіть подачу ХОЛОДНОЇ води до чашки. 

 

Виберіть подачу ТЕПЛОЇ води до чашки. 

 

Виберіть подачу ГАРЯЧОЇ води до чашки. 

 

Час подачі води до чашки 

(в секундах). 

 

Контролер скидання тиску у резервуарі з дистильованою 

водою із поверненням стоматологічного крісла в вихідне 

положення. 

 

Контролер подачі води до чашки із поверненням у 

положення для промивки. 

 

Активація/деактивація датчика наявності чашки 

(тільки якщо такий датчик встановлено). 
 

• Для вибору/скасування функції натисніть відповідну кнопку. 

• Для змінення часу подачі води до чашки натисніть кнопку  або 

. 
 

 
ПРИМІТКА: 

діапазон налаштувань часу заповнення чашки 

коливається від 1 до 10 секунд з 0,1-секундними паузами. 
 

• Для підтвердження вибраних налаштувань просто вийдіть з цього 

підменю, натиснувши кнопку . 
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5.1.1.2.6. НАЛАШТУВАННЯ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕСУВАННЯ ПОСУДИНИ  

У меню ОСНОВНИХ НАЛАШТУВАНЬ натисніть кнопку  для 
переходу до підменю "Налаштування автоматичного пересування 
посудини", яке включає такі кнопки: 
 

 

Контролер обертання посудини із поверненням 

стоматологічного крісла у вихідне положення. 

 

Контролер обертання посудини із поверненням 

стоматологічного крісла у положення промивки. 

 

Контролер обертання посудини із активацією автоматичної 

програми стоматологічного крісла. 
 

• Для вибору/скасування функції натисніть відповідну кнопку. 
• Для підтвердження вибраних налаштувань просто вийдіть з цього 

підменю, натиснувши кнопку . 

 
 
 

 

 

 

5.1.1.2.7. НАЛАШТУВАННЯ НОЖНОГО КЕРУВАННЯ  

У меню ОСНОВНИХ НАЛАШТУВАНЬ натисніть кнопку  для 
переходу до підменю "НАЛАШТУВАННЯ НОЖНОГО КЕРУВАННЯ", 
яке включає такі кнопки: 
 

 

Значок попередження кабельного з'єднання 

(лише у випадку бездротового ножного керування). 

 

Значок попередження про стан бездротового з'єднання 

(лише у випадку бездротового ножного керування). 

 

Процент заряду батареї 

(лише у випадку бездротового ножного керування). 

 

Педальний джойстик з налаштуванням роботи витягнутого 

інструменту. 
 

 
ПРИМІТКА: 

перші 3 значка носять виключно інформативний характер 

для оператора, в той час як четвертий надає можливість 

вибору/скасування режиму роботи ножного керування з 

верхнім джойстиком. Цей параметр є однаковим для всіх 

операторів. 
 

• Для вибору/скасування режиму роботи ножного керування з 

джойстиком просто натисніть відповідну кнопку : 
 

 
Джойстик надає можливість пересувати стоматологічне 

крісло вручну (за замовчуванням). 

 
Джойстик керує наступними функціями. 

 

 

Зміна напрямку обертання мікродвигуна, контроль 

ввімкнення функції ЕНДОДОНТИЧНОЇ роботи 

пристрою для видалення зубного каменю, ввімкнення 

функції камери "ДЗЕРКАЛО". 
 

 
Ввімкнення/вимкнення перистальтичного руху 

насосу. 
 

 Ввімкнення/вимкнення робочого світла. 

 
 Зміна пам'яті інструмента. 

 

• Для підтвердження вибраних налаштувань просто вийдіть з цього 

підменю, натиснувши кнопку . 
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5.1.1.2.8. НАЛАШТУВАННЯ РОБОЧОГО СВІТЛА  

У меню ОСНОВНИХ НАЛАШТУВАНЬ натисніть кнопку  для 
переходу до підменю "НАЛАШТУВАННЯ РОБОЧОГО СВІТЛА", яке 
включає такі кнопки: 
 

 

Контролер вимкнення світла із поверненням 

стоматологічного крісла у положення промивки. 

 

Контролер вимкнення світла із поверненням 

стоматологічного крісла у вихідне положення. 

 

Регулятор яскравості світла з витягненням інструменту для 

фотополімеризації (тільки для пристроїв із встановленою 

функцією VENUS PLUS -L). 
 

 
ПРИМІТКА: 

із увімкненим контролером вимкнення світла просто 

активуйте будь-який рух стоматологічного крісла для 

ввімкнення робочого світла. 
 

 
ПРИМІТКА: 

із увімкненим регулятором яскравості світла просто 

покладіть інструмент для фотополімеризації на його 

стандартне місце, щоб повторно активувати заданий 

рівень яскравості. 
 

• Для вибору/скасування функції контролера натисніть відповідну 

кнопку. 
• Для підтвердження вибраних налаштувань просто вийдіть з цього 

підменю, натиснувши кнопку . 

 

 

 

 

5.1.1.2.9. ІНШІ НАЛАШТУВАННЯ  

Ці налаштування застосовуються до всіх операторів. 

У меню ОСНОВНИХ НАЛАШТУВАНЬ натисніть кнопку  для 
переходу до підменю "ІНШІ НАЛАШТУВАННЯ", яке включає такі кнопки: 
 

 

Увімкнення/вимкнення вивільнення гальм важеля 

пантографа (тільки для моделі L9 CONTINENTAL). 

 

Увімкнення/вимкнення звукового сигналу екрана. 

 

Увімкнення/вимкнення автоматичного руху стоматологічного 

крісла. 

 

Увімкнення/вимкнення автоматичного руху панелі 

стоматолога (тільки для моделі L9 SIDE DELIVERY) 

 

Регулювання чутливості гальм  

(тільки для моделі L9 CONTINENTAL). 

 

Регулювання яскравості екрана. 

  

• Щоб увімкнути або вимкнути вивільнення гальм важеля пантографа, 

натисніть відповідну кнопку. 
 

 
ПРИМІТКА: 

неможливість вивільнення гальм позначається відповідним 

значком на сенсорному екрані (див. пункт 5.1.). 
 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Для підвищення безпеки на робочому місці ця дія повинна 

є обов'язковою до виконання, якщо використовується 

зовнішній електричний хірургічний скальпель. 
 

• Увімкнення і вимкнення звукового сигналу при натисканні 
СЕНСОРНОГО ЕКРАНУ. 

• Щоб увімкнути або вимкнути рух стоматологічного крісла, натисніть 
відповідну кнопку. 

 

 
ПРИМІТКА: 

заблокований стан стоматологічного крісла позначається 

відповідним значком на сенсорному екрані (див. пункт 5.1.). 
 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Для підвищення безпеки на робочому місці ця дія повинна 

є обов'язковою до виконання, якщо використовується 
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зовнішній електричний хірургічний скальпель. 
 

• Щоб відрегулювати чутливість гальм, натисніть відповідну кнопку  

або . 
 

 
ПРИМІТКА: 

налаштування діапазону значень: від 1 до 5. 
 

• Щоб відрегулювати яскравість екрану, натисніть відповідну кнопку  

або . 
 

 
ПРИМІТКА: 

налаштування діапазону значень: від 1 до 10. 
 

• Тільки для моделей L9 SIDE DELIVERY: для активації або деактивації 
автоматичного пересування панелі стоматолога при повторному 
виклику програми "Вихідне положення" стоматологічного крісла 
торкніться відповідної екранної кнопки. 

• Для підтвердження вибраних налаштувань просто вийдіть з цього 

підменю, натиснувши кнопку . 

 

5.1.1.2.10. НАЛАШТУВАННЯ ДАТИ ТА ЧАСУ  

 

Цей параметр є однаковим для всіх операторів. 

У меню ОСНОВНИХ НАЛАШТУВАНЬ натисніть кнопку  для 
переходу до підменю "НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ ТА ДАТИ". 

• Щоб змінити відображувані дані, натисніть відповідну кнопку  

або . 

• Для вибору режиму відображення часу просто натисніть на 

відповідну кнопку: 
 

 
12-годинне відображення. 

 
24-годинне відображення. 

 

• Для підтвердження вибраних налаштувань просто вийдіть з цього 

підменю, натиснувши кнопку . 

 
 

5.1.1.2.11. ТАЙМЕР  

У меню ОСНОВНИХ НАЛАШТУВАНЬ натисніть кнопку  для 
переходу до підменю "ТАЙМЕР". 

• Щоб змінити відображувані дані, натисніть відповідну кнопку  

або . 
 

 
ПРИМІТКА: 

налаштування діапазону часу: від 00:00:00 до 10:59:59. 
 

• Після встановлення часу натисніть кнопку , щоб почати 
зворотний відлік. 

 

 
ПРИМІТКА: 

тепер можна вийти з цього меню, натиснувши 

кнопку , зворотній відлік зупинено не буде. 
 

• Для призупинення зворотного відліку натисніть кнопку . 
• Для скасування зворотного відліку і повернення таймера до 

останнього встановленого часу натисніть кнопку . 

• Після того, як встановлений час минув, стоматологічний пристрій 

подаватиме переривчастий сигнал, і на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ 

знову буде відображено меню "ТАЙМЕР". 

 Для припинення переривчастого сигналу натисніть кнопку  
або будь-яку іншу кнопку на консолі. 

 

 
ПРИМІТКА: 

останній заданий час буде збережений. 
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5.1.1.2.12. НАЛАШТУВАННЯ КНОПКИ "ОБРАНІ"  

Це підменю надає можливість вибрати функцію, що буде пов'язана 
зі значками в нижній частині головного екрану. 

В меню ОСНОВНИХ НАЛАШТУВАНЬ натисніть кнопку  для 
переходу до підменю "НАЛАШТУВАННЯ КНОПКИ "ОБРАНІ"" із 
зазначенням положень, які можна зміни за допомогою значків 
поточно заданих функцій. 
• Для зміни функції конкретного положення просто натисніть на 

відповідну кнопку  або . 

• Можна задати наступні функції: 
 

 

Вакуум. 

 

Інші налаштування. 

 

Таймер. 

 

Налаштування циклу дезінфекції BIOSTER 

(тільки якщо встановленасистема BIOSTER). 

 

Налаштування циклу ПРОМИВКИ 

(тільки якщо встановленасистема I.W.F.C.). 

 

Налаштування ножного керування. 

 

Система спорожнення резервуара W.H.E. 

(тільки якщо встановленасистема W.H.E.). 

 

Налаштування АПЕКСЛОКАТОРА 

(тільки якщо АПЕКСЛОКАТОР встановлений). 

 

• Для підтвердження вибраних налаштувань просто вийдіть з цього 

підменю, натиснувши кнопку . 

 

 
 
 

 
ПРИМІТКА: 

для стоматологічного крісла 3.0 FL можна встановити 3 

значки. 
 

 

 
 

 

 

 

5.1.1.2.13. ЗАПИС В БАЗІ ДАНИХ ОПЕРАТОРА  

У меню ОСНОВНИХ НАЛАШТУВАНЬ натисніть кнопку  для 
переходу до підменю "ЗАПИС В БАЗІ ДАНИХ ОПЕРАТОРА". 
 

 
ПРИМІТКА: 

відредагована база даних завжди відноситься до 

оператора, встановленого на головному екрані. 
 

• Для введення потрібного тексту натисніть кнопки із позначенням 
букв (не більше 20 символів). 

• Для введення заголовних букв натисніть кнопку . 
• Для введення цифр або спеціальних символів натисніть кнопку 

. 

• Для видалення помилок натисніть кнопку  і видаліть символи 
зліва направо. 

• Після завершення введення тексту натисніть кнопку  для 
виходу з підменю і автоматичного збереження введених даних. 

• Натисніть кнопку  для виходу з підменю без збереження 
змін. 
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5.1.1.2.14. ВИБІР МОВИ  

Цей параметр є однаковим для всіх операторів. 

У меню ОСНОВНИХ НАЛАШТУВАНЬ натисніть кнопку  для 
переходу до підменю "ВИБІР МОВИ". 

• Для зміни мови натисніть кнопку зі значком відповідного прапора. 
• Для підтвердження вибраної мови просто вийдіть з цього підменю, 

натиснувши кнопку . 

 
 
 

 

 

 

5.1.1.2.15. НАЛАШТУВАННЯ USB  

Меню налаштування USB дозволяє управляти наступними видами 
діяльності: 

• збереження поточного профілю користувача на флеш-

накопичувачі USB, 

• завантаження профілю користувача для оператора-"гостя" з флеш-

накопичувача USB. 

У меню ОСНОВНИХ НАЛАШТУВАНЬ натисніть кнопку  для 
переходу до підменю "НАЛАШТУВАННЯ USB". 

Дійте наступним чином: 

• Вставте USB флеш-накопичувач в спеціальний роз'єм на консолі 

стоматолога (див. пункт 5). 

• Натисніть кнопку  для завантаження профілю "гість" для 
користувача з флеш-накопичувача USB. 

 

 
ПРИМІТКА: 

профіль "гість" буде автоматично завантажений в 

четвертому положенні оператора із перезаписом 

існуючого профілю, при наявності. 
 

• Натисніть кнопку  для збереження поточного профілю 
користувача на флеш-накопичувач USB. 

 

 
ПРИМІТКА: 

всі налаштування інструментів на панелі, таймера, 

освітлення і ножного керування будуть збережені. 
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5.1.1.2.16. КЕРУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯМ 

Вибрати режим відображення і обробки стоматологічних зображень можна через меню "Керування зображенням". 

Зображеннями з локальної пам'яті стоматологічного пристрою або з USB-ключа можна керувати, при цьому можна підключитись до програми 

керування зображенням MYRAY iRYS (див. пункт 5.1.1.2.16.1.). 

Підтримуються формати PNG, як 8 біт/піксель, так і на 16 біт/піксель, JPG або TIFF з роздільною здатністю від 640x480 до 2500x2500 пікселів. 

 

Пам'ять, що використовується. 

У залежності від того, яку пам'ять застосовано, відображаються такі 

значки: 
 

 
Підключено USB-ключ. 

 
Підключення ПК через iRYS. 

 
Локальна пам'ять. 

 
 

Зміна застосованої пам'яті. 

Для зміни застосованої пам'яті виконайте такі дії: 

• Торкніться значка у верхньому лівому кутку дисплея. 

• Виберіть потрібну пам'ять. 
 

 
ПРИМІТКА: 

значок у верхньому лівому кутку відображає поточну 

застосовану пам'ять. 
 

 

 

Дії з USB-ключом. 

Дійте наступним чином: 
Вставте USB-ключ в спеціальний роз'єм на консолі стоматолога 
(див. пункт 5). 

У меню ОСНОВНИХ НАЛАШТУВАНЬ натисніть кнопку  для 
переходу до підменю "ЗОБРАЖЕННЯ USB". 

Вміст флеш-накопичувача буде проскановано для відображення 

списку папок. 
 

 
ПРИМІТКА: 

для завершення цієї процедури може знадобитися кілька 

хвилин, в залежності від розміру флеш-накопичувача і 

кількості збережених зображень. 
 

 
ПРИМІТКА: 

під час перегляду зображень не виймайте флеш-

накопичувач USB. 
 

 

 

Меню "Список". 

• Натисніть на значок папки, щоб відобразити список збережених 

там зображень. 

• Натисніть на бічне поле для прокрутки списку зображень. 

• Натисніть елемент "НАЗАД", що завжди відображається у верхній 

частині списку, щоб повернутися до попередньої папки. 

• Доступні елементи керування: 
 

 

Показати інші доступні можливості. 

 

Створити нову папку. 

 

Показати зображення в цій папці у вигляді ескізів. 

 

 

 

Меню "Ескіз". 

• Прокрутіть ескізи зображень, натиснувши на ліву або праву 

область від центрального зображення. 

• Натисніть на зображення, щоб відобразити його в повноекранному 

режимі. 

• Доступні елементи керування: 
 

 

Перевернути зображення. 

 

Повернути зображення за годинниковою стрілкою. 

 

Відобразити основні елементи керування головного 

екрану. 
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Видалити зображення (з'явиться запит 

підтвердження). 

 

Повернутися до меню "Список". 

 

Відобразити зображення на моніторі (тільки коли 

монітор підключено до модуля камери). 
 

 
 

Меню "Зображення". 

• Натисніть на зображенні для його збільшення і переміщення. 

• Доступні елементи керування: 
 

 

Автоматичне поліпшення зображення. 

 

Збільшити яскравість зображення. 

 

Зменшити яскравість зображення. 

 

Відновити початковий вигляд зображення. 

 

Повернутися до меню "Ескіз". 

 

 
ПРИМІТКА: 

зміни, внесені в зображення, будуть збережені 

автоматично. 
 

 

 
 

Видалення флеш-накопичувача USB. 

Перед видаленням флеш-накопичувача USB перейдіть до головного 

меню налаштувань або до інших робочих меню. 

 

 
 

Дії з локальною пам'яттю. 

З локальною пам'яттю слід діяти так само, як із USB-ключом. 

 

 
 
 

5.1.1.2.16.1. КЕРУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯМ ЗА ДОПОМОГОЮ iRYS 

• У меню ОСНОВНИХ НАЛАШТУВАНЬ натисніть кнопку  для 
переходу до архіву пацієнтів iRYS. 

 

 
ПРИМІТКА: 

для правильного підключення до комп’ютера, зверніться 

до керівництва користувача, яке поставляється з iRYS. 
 

 
ПРИМІТКА: 

коли USB-ключ підключений, кнопка iRYS не 

відображається. 
 

 
 

Меню "Список". 

• Екран «список» відображає всі папки пацієнта, відкриті в iRYS, і 3 

останніх консультації пацієнта. 

 Крім того, доступні наступні елементи управління: 
 

 

Знайдіть папку пацієнта за допомогою введення його 

імені. 

 

Показати всі доступні папки пацієнтів в алфавітному 

порядку. 
 

 
ПРИМІТКА: 

кнопка «Показати всі» з’являється тільки коли загальна 

кількіть пацієнтів менша 100. 
 

 
ПРИМІТКА: 

консоль не дозволяє створити нову папку пацієнта в 

iRYS. 
 

• Виберіть потрібного пацієнта - не екрані з’явиться відповідний лист 

загальних даних для перевірки. 

• Натисніть кнопку  для переходу до меню «Ескіз». 
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Меню "Ескіз". 

• Прокрутіть ескізи зображень, натиснувши на ліву або праву область 

від центрального зображення. 

• Натисніть на зображення, щоб відобразити його в повноекранному 

режимі. 

• Доступні елементи керування: 
 

 

Перевернути зображення. 

 

Повернути зображення за годинниковою стрілкою. 

 

Відобразити основні елементи керування головного 

екрану. 

 

Завантажити всі доступні зображення в папку 

пацієнта в системі iRYS. 

 

Повернутися до меню "Список". 

 

Відобразити зображення на моніторі (тільки коли 

монітор підключено до модуля камери). 
 

 Прокрутіть ескізи зображень, натиснувши на ліву або праву область 

від центрального зображення. 

• Натисніть на зображення, щоб відобразити його в повноекранному 

режимі. 
 

 
ПРИМІТКА: 

будь-яка зміна зображення з консолі не зберігається в 

iRYS. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Меню "Зображення". 

• Натисніть на зображенні для його збільшення і переміщення. 

• Доступні елементи керування: 
 

 

Автоматичне поліпшення зображення. 

 

Збільшити яскравість зображення. 

 

Зменшити яскравість зображення. 

 

Відновлення вихідного вигляду зображення. 

 

Повернутися до меню "Ескіз". 

 

 
ПРИМІТКА: 

будь-яка зміна зображення з консолі не зберігається в 

iRYS. 
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5.1.1.2.17. НАЛАШТУВАННЯ АПЕКСЛОКАТОРА  

Поріг аварійного сигналу електронного апекслокатора (див. пункт 
5.11.) можна встановити за допомогою цього підменю. 
 

У меню ОСНОВНИХ НАЛАШТУВАНЬ натисніть кнопку  для 
переходу до підменю "НАЛАШТУВАННЯ АПЕКСЛОКАТОРА". 
 

• Встановіть поріг аварійного сигналу за допомогою кнопки  або 

. 

 Обране значення буде відображатися у помаранчевій області на 

лівій гістограмі. 
 

 
ПРИМІТКА: 

налаштування діапазону значень: від 0 до +2. 
 

• Натисніть відповідну кнопку  для ввімкнення/вимкнення 
аварійного сигналу при досягненні встановленого порогу: 

 

 

Аварійний сигнал ввімкнено. 

 

Аварійний сигнал вимкнено. 

 

• Для підтвердження вибраного значення просто вийдіть з цього 

підменю, натиснувши кнопку . 
 

 

 

 

5.1.2. НАЛАШТУВАННЯ "АВТОМАТИЧНОГО ПОВЕРНЕННЯ" І "ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ПРОМИВКИ" СТОМАТОЛОГІЧНОГО КРІСЛА  

Цей параметр налаштовується окремо для кожного оператора. 
У основному меню виконайте наступні дії: 

• Встановіть стоматологічне крісло в потрібне положення за 

допомогою кнопок ручного руху. 
 

 
ПРИМІТКА: 

у положенні для промивки максимальною висотою крісла, 

яку можна записати, є безпечна висота (крісло і 

посудина не перешкоджають одне одному). 
 

 
ПРИМІТКА: 

положення посудини буду збережено, якщо посудина 

приводна. 
 

 
ПРИМІТКА для моделей L9 SIDE DELIVERY: 

положення панелі стоматолога зберегти не можна. 
 

• Утримуйте кнопку  принаймні 2 секунди для ввімкнення режиму 
збереження. 

 Ввімкнення режиму збереження супроводжуватиметься коротким 
звуковим сигналом (СИГНАЛ) і відображенням відповідного значка 
(A) на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ. 

 

 
ПРИМІТКА: 

щоб вийти з режиму збереження без виконання 

будь-яких змін, утримуйте кнопку  протягом 
принаймні 2 секунд. 

 

• Натисніть кнопку "Вихідне положення" або "Положення для 
промивки" для прив'язування положення до кнопки. 

 Поява значка (B), пов'язаного із вибраною програмою, на 
СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ підтверджуватиме збереження положення. 

 
 

 
ПРИМІТКА: 
кнопка "Положення для промивки" пересуває спинку і 
сидіння у положення для промивки. 
При повторному натисканні кнопки "Положення для 
промивки" спинка і сидіння повернуться до попереднього 
положення. 

 

 
ПРИМІТКА: 

щоб повернутися з робочого положення до "Вихідного 

положення", просто натисніть кнопку будь-якого 

запрограмованого робочого положення. 
 

 
ПРИМІТКА для моделей L9 SIDE DELIVERY: 

за відповідного налаштування (див. пункт 5.1.1.2.9.) при 

натисканні кнопки "Вихідне положення" панель 

стоматолога автоматично переміщується у верхнє 

положення. 
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5.1.3. ПРОГРАМУВАННЯ ЛЕЖАЧОГО ПОЛОЖЕННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО КРІСЛА  

Цей параметр налаштовується окремо для кожного оператора. 
У основному меню виконайте наступні дії: 

• Встановіть стоматологічне крісло в потрібне положення за 

допомогою кнопок ручного руху. 

• Утримуйте кнопку  принаймні 2 секунди для ввімкнення режиму 
збереження. 

 

 
ПРИМІТКА: 
ввімкнення режиму збереження супроводжуватиметься 
коротким звуковим сигналом (СИГНАЛ) і відображенням 
відповідного значка (A) на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ. 

 

• Натисніть кнопку ( A ) або ( B ), або ( C ), або ( D ) для 
прив'язування поточного положення до кнопки (приклад - C). 

 

 
ПРИМІТКА: 
поява значка (B), який пов'язаний із вибраною програмою 
(приклад - C) на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ 
підтверджуватиме збереження програми. 

 

 
ПРИМІТКА: 
для повернення до запрограмованого положення просто 
натисніть кнопку, до якої таке положення було раніше 
прив'язане. 

 

 
 
 

 

 

5.1.4. КНОПКА АВАРІЙНОЇ ЗУПИНКИ  

Цю кнопку можна використовувати у випадку виникнення 

надзвичайної ситуації, щоб перевести пацієнта у положення 

Тренделенбурга. 
 

 
ПРИМІТКА: 

положення Тренделенбурга вже задано і змінити його 

неможливо. 
 

 
 

 

 

 

 

5.1.5. КНОПКА БЛОКУВАННЯ СЕНСОРНОГО ЕКРАНУ  

 (тільки для стоматологічного крісла моделі А 3.0 ML) 
 

Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути СЕНСОРНИЙ 
ЕКРАН для полегшення процедури з очищення консолі. 
 

 
ПРИМІТКА: 
режим заблокованого екрану супроводжується відповідним 
повідомленням на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ. 
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5.1.6. КНОПКА ПОВЕРНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ ЛЕЖАЧИ  

Із натисканням цієї кнопки спинка і опора для ніг будуть автоматично 
переміщені у горизонтальне положення, придатне для хірургічних 
процедур на пацієнті, по відношенню до якого було використане 
заспокійливе. 
Це збережене положення можна змінити у будь-який час; воно 
встановлюється окремо для кожного оператора. 
У основному меню виконайте наступні дії: 

• Натисніть кнопку  для переміщення крісла в лежаче положення. 

• Встановіть стоматологічне крісло в потрібне положення за 

допомогою кнопок ручного руху. 

• Утримуйте кнопку  принаймні 2 секунди для ввімкнення режиму 
збереження. 

 

 
ПРИМІТКА: 
ввімкнення режиму збереження супроводжуватиметься 
коротким звуковим сигналом (СИГНАЛ) і відображенням 
відповідного значка (A) на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ. 

 

• Натисніть кнопку  знову, щоб зберегти нове положення. 
 

 
ПРИМІТКА: 
поява значка (B), пов'язаного із програмою лежачого 
положення, на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ 
підтверджуватиме збереження положення. 

 

 
 

 

 

5.2. НОЖНЕ КЕРУВАННЯ  

Наявні 3 види ножного керування: 

(1) "Багатофункціональне" ножне керування 

(2) "Педаль" ножного керування 

(3) "Педаль живлення" ножного керування 
 

 
ПРИМІТКА: 
"багатофункціональне" ножне керування і "педаль" також 
можуть поставлятися в БЕЗДРОТОВІЙ версії. 

 

 
 
 

 

 

 

5.2.1. "БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ" НОЖНЕ КЕРУВАННЯ  

Опис частин 
 

1 Ручка. 

2 Педаль керування. 

3 Рух стоматологічного крісла. 

4 Керування подачею повітря/води для обробки ротової порожнини 

пацієнта. 

5 Система очищення водопостачання/автоматичне керування 

повернення стоматологічного крісла. 

6 Світлодіод (не активний). 

7 Індикатор заряду батареї (лише бездротова версія). 
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Педаль керування (2). 

Інструмент у робочому положенні 

• Запускає інструмент. 

• Регулює число обертів обертових інструментів. 

• Положення "направо": робота розпилювача (якщо передбачено 

для обраного інструменту). 
 

 
ПРИМІТКА: 

в кінці роботи автоматично подається повітря для 

усунення будь-яких крапель рідини, що могли 

залишитися в розпилювальних каналах. 
 

 

УВАГА: 

Ці функції стоматологічного крісла вмикаються 

утриманням педалі в кінці роботи протягом не менше 

2 секунд. 
 

 

 
 

Рух стоматологічного крісла - робота з джойстиком (3). 

Джойстик керує наступними рухами: 

 

Підняття сидіння стоматологічного крісла. 

 

Підняття спинки стоматологічного крісла. 

 

Опускання сидіння стоматологічного крісла. 

 

Опускання спинки стоматологічного крісла. 

 

Для припинення руху відпустіть елемент керування. 
 

 
ПРИМІТКА: 

всі кнопки, що використовуються для руху 

стоматологічного крісла, знаходяться в неробочому 

стані, при віддаленому інструменті і активації педалі 

керування. 
 

 

 

 
 
 

 
ПРИМІТКА: 
надається можливість редагувати функціональність 
джойстика після витягнення інструмента (див. пункт 
5.1.1.2.7.). 

 

 

 
 

Керування роботою кнопкою зліва (4). 

• Утримання кнопки протягом не менше 2 секунд з витягнутим 

інструментом: 

 Керування подачею повітря: посилає струмінь повітря до турбіни 

або мікродвигуна. 

 Потік повітря активується натисканням кнопки; струмінь повітря 

переривається одразу після відпускання кнопки. 

• Утримання кнопки протягом не менше 2 секунд з інструментом у 

неробочому положенні: 

 активація програми "Промивка ротової порожнини пацієнта". 
 

 
ПРИМІТКА: 

натискання на кнопку вдруге повертає стоматологічне 

крісло в робоче положення. 
 

 

 
 

Керування роботою кнопкою справа (5). 

• Утримання кнопки протягом не менше 2 секунд з витягнутим 

інструментом: 

 Керування системою очищення води: посилає струмінь проточної води в 

інструменти, такі як турбіна, мікродвигун і інструмент для зняття зубного 

каменю для промивання каналів розпилювача. Вода подається 

натисканням кнопки. Води перестає подаватися при відпусканні кнопки, 

при цьому для усунення крапель рідини, що залишилися в каналах 

розпилювача, автоматично подається повітря. 

• Утримання кнопки протягом не менше 2 секунд з інструментом у 

неробочому положенні: 

 Активація програми "Автоматичне повернення стоматологічного крісла". 

 

Бездротова версія. 

Ножне керування може постачатися в бездротовій версії (див. пункт 5.2.4). 

 

 

Захист від проникнення рідини. 

Ножне керування захищене від проникнення рідини. Ступінь захисту: IPX1. 
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Очищення. 

Очищуйте ножне керування за допомогою придатного продукту (див. пункт 

1.4). 
 

 
ПРИМІТКА: 

якщо ножне керування ковзає на поверхні підлоги, сухою 

тканиною видаліть пил з нековзної гуми під основою ножного 

керування. 
 

 

 

5.2.2. "ПЕДАЛЬ" НОЖНОГО КЕРУВАННЯ  

Опис частин 
 

1 Ручка. 
2 Педаль керування. 
3 Рух стоматологічного крісла. 
4 Керування подачею повітря/води для обробки ротової порожнини 

пацієнта. 
5 Система очищення водопостачання/автоматичне керування 

повернення стоматологічного крісла. 
6 Індикатор роботи розпилювача. 
7 Індикатор заряду батареї (лише бездротова версія). 

 
 
 
 

Педаль керування (2). 

Функціональність: 

• Видаліть інструмент. 

• Натисніть педаль керування (а) для запуску інструменту. 

• Коригуйте параметри об/хв і потужності інструменту за допомогою 

педалі керування: 

- праворуч: збільшити; 

- ліворуч: зменшити. 
 

 
ПРИМІТКА: 

педаль керування коригує швидкість/потужність 

приладу від найменшого до граничного значень, 

заданих панеллю керування. 
 

• Для зупинки інструменту просто відпустіть педаль керування (а). 
 

 
ПРИМІТКА: 

після роботи розпилювача в кінці роботи буде 

автоматично подане повітря для видалення будь-яких 

залишків крапель рідини в каналах розпилювача. 
 

 

УВАГА: 

Розпилювач включається і виключається натисканням 

кнопки (4) або (5). 

Після ввімкнення подається короткий звуковий сигнал.  

Якщо горить світлодіод (6), це вказує на роботу 

розпилювача. 
 

 

 

Рух стоматологічного крісла - робота з джойстиком (3). 

Джойстик керує наступними рухами: 

 

Підняття сидіння стоматологічного крісла. 

 

Підняття спинки стоматологічного крісла. 

 

Опускання сидіння стоматологічного крісла. 

 

Опускання спинки стоматологічного крісла. 

 

Для припинення руху відпустіть елемент керування. 
 

 
ПРИМІТКА: 

всі кнопки, що використовуються для руху 

стоматологічного крісла, знаходяться в неробочому 

стані, при віддаленому інструменті і активації педалі 

керування. 
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ПРИМІТКА: 
надається можливість редагувати функціональність 
джойстика після витягнення інструмента (див. пункт 
5.1.1.2.7.). 

 

 

 
 

Керування роботою кнопкою зліва (4). 

Функціональність: 

• Утримання кнопки протягом не менше 2 секунд з інструментом у 

неробочому положенні: 

 Активація програми "Промивка ротової порожнини пацієнта". 
 

 
ПРИМІТКА: 

натискання на кнопку вдруге повертає стоматологічне 

крісло в робоче положення. 
” 

• Утримання кнопки протягом не менше 2 секунд з витягнутим 

інструментом: 

 Керування подачею повітря: посилає струмінь повітря до турбіни 

або мікродвигуна. 

 Потік повітря активується натисканням кнопки; струмінь повітря 

переривається одразу після відпускання кнопки. 
 

 
ПРИМІТКА: 

керування здійснюється, тільки коли турбіна та 

мікродвигун знаходяться в робочому положенні. 
 

• Коротко натисніть кнопку, коли інструмент в робочому положенні: 

 Ввімкнення або вимкнення розпилювача. 
 

 

УВАГА: 

Після ввімкнення подається короткий звуковий 

сигнал. 

Якщо горить світлодіод (6), це вказує на роботу 

розпилювача. 
 

 

 
 

Керування роботою кнопкою справа (5). 

Функціональність: 

• Утримання кнопки протягом не менше 2 секунд з інструментом у 

неробочому положенні: 

 Активація програми "Автоматичне повернення стоматологічного 

крісла". 

• Утримання кнопки протягом не менше 2 секунд з витягнутим 

інструментом: 

 Керування системою очищення води: посилає струмінь проточної 

води в інструменти, такі як турбіна, мікродвигун і інструмент для 

зняття зубного каменю для промивання каналів розпилювача. 

 Вода подається натисканням кнопки. Води перестає подаватися 

при відпусканні кнопки, при цьому для усунення крапель рідини, 

що залишилися в каналах розпилювача, автоматично подається 

повітря. 

• Коротко натисніть кнопку, коли інструмент в робочому положенні: 

 Ввімкнення або вимкнення розпилювача. 
 

 

УВАГА: 

Після ввімкнення подається короткий звуковий 

сигнал. 

Якщо горить світлодіод (6), це вказує на роботу 

розпилювача. 
 

 

 
 

Бездротова версія. 

Ножне керування може постачатися в БЕЗДРОТОВІЙ версії (див. 

пункт "БЕЗДРОТОВЕ ножне керування"). 

 

Захист від проникнення рідини. 

Ножне керування захищене від проникнення рідини. Ступінь захисту: 

IPX1. 

 

Очищення. 

Очищуйте ножне керування за допомогою придатного продукту (див. 

пункт 1.4). 
 

 
ПРИМІТКА: 

якщо ножне керування ковзає на поверхні підлоги, сухою 

тканиною видаліть пил з нековзної гуми під основою 

ножного керування. 
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5.2.3. "ПЕДАЛЬ ЖИВЛЕННЯ" НОЖНОГО КЕРУВАННЯ  

Опис частин 

1 Ручка. 

2 Ножне керування. 

3 Рух стоматологічного крісла. 

4 Керування подачі повітря або ввімкнення/вимкнення функції 

розпилювача. 

5 Керування системою очищення води або ввімкнення/вимкнення 

функції розпилювача. 

6 Відміна програми "B" або автоматичне повернення 

стоматологічного крісла в вихідне положення. 

7 Відміна програми "A" або активація промивки порожнини рота 

пацієнта. 

8 Індикатор роботи розпилювача. 

 

 
 

Функціональність ножного керування (2). 

• Інструмент у робочому положенні 

- Натискання педалі (а) запускає інструмент. 

 Кількість обертів на хвилину інструмента (або потужність) можна 

відрегулювати, натискаючи на ножне керування із різним зусиллям. 
 

 
ПРИМІТКА: 

ножне керування коригує швидкість/потужність приладу 

від найменшого до граничного значень, заданих панеллю 

керування. 
 

- Відпустіть ножне керування для припинення роботи інструмента. 
 

 
ПРИМІТКА: 

після роботи розпилювача в кінці роботи буде 

автоматично подане повітря для видалення будь-яких 

залишків крапель рідини в каналах розпилювача. 
 

• Інструмент у неробочому положенні 

 При натисканні ножного керування всі рухи автоматичного 

стоматологічного крісла блокуються. 

 

 

Рух стоматологічного крісла - робота з джойстиком (3). 

Джойстик керує наступними рухами: 

 

Підняття сидіння стоматологічного крісла. 

 

Підняття спинки стоматологічного крісла. 

 

Опускання сидіння стоматологічного крісла. 

 

Опускання спинки стоматологічного крісла. 

 

Для припинення руху відпустіть елемент керування. 
 

 
ПРИМІТКА: 

всі рухи стоматологічного крісла блокуються, коли 

використовується інструмент або працює система 

BIOSTER. 
 

 
 

 
 

 
ПРИМІТКА: 
надається можливість редагувати функціональність 
джойстика після витягнення інструмента (див. пункт 
5.1.1.2.7.). 

 

 

 
 

Керування роботою кнопкою зліва (4). 

• Утримання кнопки протягом не менше 2 секунд з витягнутим 

інструментом: 

 Керування подачею повітря: посилає струмінь повітря до турбіни або 

мікродвигуна. 

 Потік повітря активується натисканням кнопки; струмінь повітря 

переривається одразу після відпускання кнопки. 

• Коротко натисніть кнопку, коли інструмент в робочому положенні: 

 Ввімкнення або вимкнення розпилювача. 
 

 

УВАГА: 

Після ввімкнення подається короткий звуковий сигнал. 

Якщо горить світлодіод (8), це вказує на роботу 

розпилювача. 

 

 

 

 



 

 

L9 – КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
 

 

UK   39  
 

 

Керування роботою кнопкою справа (5). 

• Утримання кнопки протягом не менше 2 секунд з витягнутим 

інструментом: 

 Керування системою очищення води: посилає струмінь проточної води в 

інструменти, такі як турбіна, мікродвигун і інструмент для зняття зубного 

каменю для промивання каналів розпилювача. Подача води активується 

натисканням кнопки (5); при відпусканні кнопки струмінь води 

переривається, і автоматично подається повітря для видалення будь-яких 

залишків крапель рідини у каналах розпилювача. 

• Коротко натисніть кнопку, коли інструмент в робочому положенні: 

 Ввімкнення або вимкнення розпилювача. 
 

 

УВАГА: 

Після ввімкнення подається короткий звуковий сигнал. 

Якщо горить світлодіод (8), це вказує на роботу 

розпилювача. 
 

 
 

Керування роботою важелем справа (6). 
 

 
ПРИМІТКА: 

важіль використовується, тільки коли інструменти 

знаходяться у неробочому положенні. 
 

З міркувань безпеки вибрані функції починають свою роботу лише 

після короткого натискання і вивільнення важеля. 

• Натискання важеля вниз: 

 Активація програми "Автоматичне повернення стоматологічного 

крісла". 

• Штовхання важеля вгору: 

 Активація програми "B" стоматологічного крісла. 
 

Керування роботою важелем зліва (7). 
 

 
ПРИМІТКА: 

важіль використовується, тільки коли інструменти 

знаходяться у неробочому положенні. 
 

З міркувань безпеки вибрані функції починають свою роботу лише 

після короткого натискання і вивільнення важеля. 

• Натискання важеля вниз: 

 Активація програми "Промивка ротової порожнини пацієнта". 
 

 
ПРИМІТКА: 

при спрацьовуванні важеля в другий раз стоматологічне 

крісло встановлюється в робоче положення. 
 

• Штовхання важеля вгору: 

 Активація програми "А" стоматологічного крісла. 
 

Захист від проникнення рідини. 

Ножне керування захищене від проникнення рідини. Ступінь захисту: 

IPX1. 
 

Очищення. 

Очищуйте ножне керування за допомогою придатного продукту (див. 

пункт 1.4). 
 

 
ПРИМІТКА: 

якщо ножне керування ковзає на поверхні підлоги, вологою 

тканиною видаліть пил з нековзної гуми під основою 

ножного керування. 
 

 

 

 

5.2.4. БЕЗДРОТОВЕ НОЖНЕ КЕРУВАННЯ  

Елементи ножного керування "Бокове зміщення" і "педаль" також можуть поставлятися в БЕЗДРОТОВІЙ версії. 

Бездротове ножне керування містить модуль передавача ZIGBEE (модуль сертифікований для Європи, Канади та США). 

 

Попередження під час використання. 
 

 

УВАГА: 

• Уникайте використання БЕЗДРОТОВОГО ножного керування в безпосередній близькості від одного з РЧ-джерел, таких як 

карти бездротової локальної мережі, інші радіотехнічні пристрої, домашні РЧ-пристрої, мікрохвильові печі. Рекомендована 

відстань становить не менше 2 метрів у випадку мікрохвильових печей та 1 метр в усіх інших випадках. 

• Навіть якщо електромагнітне поле ножного керування є незначним, НЕ рекомендується використовувати його в 

безпосередній близькості від обладнання життєзабезпечення (наприклад кардіостимулятори) і слухових апаратів. До 

використання будь-якого електронного пристрою в медичних установах завжди переконайтеся, що він є сумісним з іншим 

наявним обладнанням. 

• Використовуйте виключно стоматологічний пристрій для зарядки батареї БЕЗДРОТОВОГО ножного керування. 

• Вбудована батарея може замінюватися лише досвідченим майстром. 

 

Попередження під час першого використання. 

Рекомендується повністю зарядити батарею ножного керування до використання його в перший раз. 
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Функціональність БЕЗДРОТОВОГО ножного керування 

БЕЗДРОТОВЕ ножне керування має такі самі функції, що і у дротової версії, тому дивіться вищевказані пункти, зосереджуючи увагу на певній 

використовуваній моделі. 

Крім того, модель БЕЗДРОТОВОГО ножного керування містить спеціальний світлодіод (7), який вказує на заряд батареї і стан зв'язку зі 

стоматологічним пристроєм. 

 

Показання світлодіоду (7). 

Колір світлодіоду вказує на заряд батареї, а спосіб блимання 

показує статус зв'язку зі стоматологічним пристроєм. 
 

Заряд батареї: 
 

КОЛІР 

ОПИС 

(КАБЕЛЬ 

ВІД'ЄДНАНО) 

ОПИС 

(КАБЕЛЬ 

ПІД'ЄДНАНО) 

ЗЕЛЕНИЙ 
Заряд батареї 

(>75%) 

Батарея 

заряджена 

ПОМАРАНЧЕВИЙ 
Заряд батареї 

(<50%) 

Батарея 

заряджається 

ЧЕРВОНИЙ 

Необхідно 

зарядити батарею 

(<25%) 

Помилка 

заряджання 

батареї 

Вимк. 
Батарея 

розряджена 

Стоматологічний 

пристрій 

відключено або 

помилка ножного 

керування 

 

Стан з'єднання: 
 

БЛИМАННЯ ОПИС 

Повільне 
З'єднання у бездротовому режимі 

встановлене 

Швидке 
З'єднання встановлене зі вставленим 

зарядним кабелем 

Подвійне Пошук з'єднання 

Горить постійно Помилка з'єднання 
 

 

 
 
 

 
ПРИМІТКА: 
ця інформація може також відображатися спеціальними 
значками (A) або (B) на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ (див. пункт 
5.1.) або в спеціальному пункті меню, який керує роботою 
ножного керування (див. пункт 5.1.1.2.3.). 

 

 
 
 

Показники батареї. 

БЕЗДРОТОВЕ ножне керування оснащене літій-полімерною 

батареєю (Li-Poly, 3.7 В, 5200 мАг Guangzhou Markyn Battery Co. 

модель 9051109). 
 

Строк служби батареї складає приблизно 2 місяці (з припущенням 8 

послідовних годин щоденної експлуатації) при повному заряді і 

ефективності батареї. Ефективність батареї з часом знижується. 

Підраховано, що ефективність батареї знижується до 60% після 500 

повних циклів зарядки-розрядки. У цьому стані батарея повинна 

пропрацювати ще близько 1 місяця. 
 

 
ПРИМІТКА: 

при зниженні ефективності батареї настільки, що вона 

вважається незадовільною для відповідності вимогам 

щоденного використання, досвідчений майстер має її 

замінити (оригінальна запасна частина № 97901336). 
 

 

УВАГА: 

Не намагайтеся самостійно замінити батарею. 

 

Обмежена гарантія на батарею. 

Для батареї ножного керування надається 6-місячна гарантія від дня 

установки. 
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Зарядження батареї. 

Коли батареї в БЕЗДРОТОВОМУ ножному керуванні необхідно 

зарядити, 

Дійте наступним чином: 

• Відкрийте захисний ковпачок роз'єму на задній частині ножного 

керування і під'єднайте кабель для зарядки. 

• Підключіть другий кінець кабелю до стоматологічного пристрою 

(дивіться малюнок). 

На даний момент ножне керування знаходиться на етапі зарядки 

батареї (горить індикатор заряду), при цьому ножне керування 

залишається повністю придатним для експлуатації. 
 

 
ПРИМІТКА: 

батарея повністю заряджається приблизно за 6 годин. 
 

 

УВАГА: 

Використовуйте виключно стоматологічний пристрій 

для зарядки батареї БЕЗДРОТОВОГО ножного 

керування. 
 

 

 
 

Природний розряд батареї. 

Якщо батарея не використовується протягом тривалого проміжку 

часу, вона все одно може повільно розрядитися. 

Якщо батарея не використовується протягом тривалого часу, 

рекомендується повністю зарядити батарею перед використанням. 

 

Обслуговування і утилізація 

Бездротове ножне керування не містить частин, що є придатними до 

ремонту безпосередньо користувачем. 

У разі виникнення несправності не намагайтеся самостійно 

виконувати роботи з технічного обслуговування, 

а безпосередньо зв'яжіться з виробником або його місцевим 

дистриб'ютором за номерами, вказаними в гарантійному свідоцтві. 

В кінці строку служби батарея повинна бути замінена підготовленим 

майстром 

у сервісному центрі. 

 
 
 

 

 

5.3. ШПРИЦ  

Опис інструмента 

a Насадка. 

b Прилад. 

c Кнопка вивільнення шприца. 

d Кнопка подачі повітря. 

е Кнопка подачі води. 

f Селектор гарячого і холодного вмісту (тільки для шприців з 6 

функціями). 

f Світлодіодний індикатор гарячого і холодного вмісту (тільки для 

шприців з 6 функціями). 
 

 

УВАГА: 

Інструмент постачається в нестерильному стані. 

Рекомендується використовувати одноразові засоби 

захисту і насадки. 
 

Технічні характеристики. 

• Робочий час: 

- шприц 3F: безперервна робота, 

- шприц 6F: 5 сек роботи, 10 сек відпочинку, 

- шприц 6F (з волоконною оптикою): 5 сек роботи, 10 сек 

відпочинку. 

• Джерело живлення: 

- шприц 6F і 6F-L (моделі CEFLA s.c.): 24 В змінного струму; 

50/60 Гц; 2 A; 50 Вт. 

• Класифікація відповідно до стандарту EN 60601-1: 

- шприц 6F і 6F-L (моделі CEFLA s.c.): Клас II, тип B. 

• Схема установки: див. керівництво з технічної установки (див. 

пункт 11.). 
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Використання. 

• Помістіть інструмент в робоче положення. 
 

 
ПРИМІТКА: 

активація інструмента супроводжується 

відображенням відповідного меню керування на 

СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ. 
 

• Кнопка (e) = вода; 

 Кнопка (d) = повітря; 

 Кнопка (е + d) = розбризкування суміші води і повітря. 

• Шприц 6F, робота з гарячою водою, повітрям і розбризкування 

суміші: поверніть селектор [f] за годинниковою стрілкою 

(загориться світлодіод g). 

• Шприц 6F, робота з холодною водою, повітрям і розбризкування 

суміші: поверніть селектор [f] проти годинникової стрілки 

(світлодіод g вимкнеться). 

• Кнопки, наявні на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ: 
 

 

Ввімкнення/вимкнення волоконної оптики (тільки у випадку 

шприца 6F-L). 

 

Ввімкнення/вимкнення автономного водопостачання (тільки 

з системою SANASPRAY). 

 

Відображення основних елементів керування головного 

меню. 
 

 

 

Регулювання яскравості волоконної оптики. 
• Для регулювання яскравості волоконної оптики утримуйте кнопку 

 (принаймні протягом 2 секунд). 

• Відрегулюйте рівень яскравості, натискаючи кнопку  або , або 
за допомогою прокручування смуги пальцем. 

 

 
ПРИМІТКА: 

налаштування діапазону значень: від 1 до 16. 
 

• Для підтвердження вибраної яскравості просто вийдіть з цього 

підменю, натиснувши кнопку . 
 

 ПРИМІТКА: 

волоконна оптика автоматично вимкнеться через 30 

секунд. 
  

Видалення затискача. 

• Насадка (а) кріпиться до затискача (b). 

• Поверніть селектор проти годинникової стрілки (світлодіод g 

вимкнеться) і натисніть кнопку (c) для видалення затискача з 

корпусу шприца. 

 

Знімний шнур шприца. 

До конструкції шприца входить знімний шнур для полегшення 

процедур очищення (див. пункт 5.). 

 

Очищення. 

Використання м'який одноразовий паперовий рушник, змочений у 

миючому/дезінфікуючому засобі. 
 

 

УВАГА: 

• Не замочуйте шприц у дезінфікуючих рідинах або 

миючих засобах. 

• Рекомендовані продукти: агресивні продукти і/або 

продукти, що містять ацетон, хлор і гіпохлорити 

натрію. 
 

Дезінфекція. 

Затискач і випускний патрубок шприца: див. пункт 1.5. 
 

 
ПРИМІТКА: 

покладіть в стерилізаційний мішечок перед стерилізацією. 
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5.4. ТУРБІНА  

 

Під'єднання приладу та заміна бора. 

Дивіться спеціальні інструкції щодо роботи з приладом. 
 

Використання. 
 

 

УВАГА: 

Прочитайте інструкції щодо використання різних турбін. 
 

• Робочий час: 5 хв роботи, 5 хв відпочинку. 

• Кран (f) застосовується для регулювання кількості води для 

розбризкування. 

• Кран (е) застосовується для регулювання струменю повітря для 

всіх інструментів. 

• Помістіть інструмент в робоче положення. 
 

 
ПРИМІТКА: 

активація інструмента супроводжується 

відображенням відповідного меню керування на 

СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ. 
 

• Кнопки, наявні на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ: 
 

 

Збільшити встановлювані значення. 

 

Зменшити встановлювані значення. 

 

Вибір робочої швидкості турбіни. 

 

Ввімкнення/вимкнення волоконної оптики. 

 

Ввімкнення/вимкнення автономного водопостачання (тільки 

з системою SANASPRAY). 

 

Ввімкнення та вибір виду розбризкування інструмента. 

 

Відображення основних елементів керування головного 

меню. 
 

 

Швидке виділення 1% від граничної робочої швидкості 

турбіни. 

 

Швидке виділення 50% від граничної робочої 

швидкості турбіни. 

 

Швидке виділення 100% від граничної робочої 

швидкості турбіни. 
 

 

Ввімкнення/вимкнення 

перистальтичного насосу 

(тільки якщо така функція 

встановлена). 
 

• Для регулювання швидкості обертання турбіни натисніть кнопку  

або , або прокрутіть смугу пальцем. 

• Використовуйте важіль ножного керування для запуску інструмента 

(див. пункт 5.2.). 
 

 
ПРИМІТКА: 

шнур турбіни також можна використовувати для 

підключення мікродвигунів подачі повітря, оснащених 4-

контактним роз'ємом, що відповідають стандарту ISO 

13294 - Двигуни подачі повітря для стоматологічних 

пристроїв. 
 

 

УВАГА: 

Інструмент постачається в нестерильному стані. 
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Регулювання яскравості волоконної оптики. 
• Для регулювання яскравості волоконної оптики утримуйте кнопку 

 (принаймні протягом 2 секунд). 

• Відрегулюйте рівень яскравості, натискаючи кнопку  або , або 
за допомогою прокручування смуги пальцем. 

 

 
ПРИМІТКА: 

налаштування діапазону значень: від 1 до 16. 
 

• Для підтвердження вибраної яскравості просто вийдіть з цього 

підменю, натиснувши кнопку . 
 

 
ПРИМІТКА: 

волоконна оптика вимикається, коли інструмент не 

використовується протягом 30 секунд (нога піднята з 

важеля ножного керування). 
 

 

 

Регулювання робочої швидкості турбіни. 

Коли інструмент знаходиться в робочому положенні, виберіть 

варіаційний режим робочої швидкості турбіни, натиснувши на такі 

кнопки: 
 

 

Лінійна варіація, пропорційна силі натискання ноги на 

важіль ножного керування. 

 

Ввімкнення/вимкнення варіації, що призведе до подачі 

граничної потужності при натисканні на важіль без 

врахування сили натискання. 
 

Значок, що відповідає ввімкненому режиму, відображається на 

СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ. 
 

 
ПРИМІТКА: 

налаштування даних зберігаються автоматично. 
 

 

 

Кнопка керування розбризкування інструмента. 

Коли інструмент знаходиться в робочому положенні, виберіть вид 

розбризкування, натиснувши на такі кнопки: 
 

 

Розбризкування води + повітря. 

 

Розбризкування тільки води. 

 

Робота без розбризкування. 

 

Зміна працює за циклічним принципом після кожного дотику; значок, 

що відповідає ввімкненому режиму, відображається на 

СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ. 
 

 
ПРИМІТКА: 

налаштування даних зберігаються автоматично. 
 

 

 

Ввімкнення/вимкнення перистальтичного насосу (тільки якщо 

така функція встановлена). 

• Для ввімкнення/вимкнення перистальтичного насосу просто 

натисніть відповідну кнопку: 
 

 

Перистальтичний насос 

вимкнено. 

 

Перистальтичний насос 

ввімкнено - кількість сольового 

розчину, що подається, 

дорівнює 5. 
 

 
ПРИМІТКА: 

ввімкнення насосу підтверджується появою відповідного 

вікна поряд зі значенням подачі сольового розчину. 
 

• Натисніть кнопку  або  для зміни кількості сольового розчину, 
що подається перистальтичним насосом. 

 

 
ПРИМІТКА: 

налаштування діапазону значень: від 1 до 5. Кількість 

розчину, що подається, 

прив'язана до встановлюваних значень: 

- значення 1: прибл. 35 куб.см/хв, 

- значення 2: прибл. 50 куб.см/хв, 

- значення 3: прибл. 70 куб.см/хв, 

- значення 4: прибл. 90 куб.см/хв, 

- значення 5: прибл. 100 куб.см/хв. 
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ПРИМІТКА: 

кількість фізіологічного розчину, що подається 

перистальтичним насосом, можна змінити, також коли 

інструмент знаходиться в робочому положенні. 
 

 

Знімний шнур. 

До конструкції турбіни входить знімний шнур для полегшення 

процедур очищення (див. пункт 5.). 

 

Очищення та догляд. 

Дивіться спеціальні інструкції щодо роботи з приладом. 

Рекомендується використовувати щоденне масло (CEFLA s.c.) для 

змащення. 

 

Дезінфекція. 

Тільки прилад інструмента: див. пункт 1.5. 
 

 

УВАГА: 

Уважно прочитайте інструкції з експлуатації, що 

поставляються з приладом, перед першою 

стерилізацією. 

 

Попередження під час використання. 
 

 

УВАГА: 

• Турбіну ніколи не можна запускати без встановлення 

бору або бору для випробувань. 

• Натискати кнопку вивільнення бору під час роботи 

забороняється! 

 Тертя між кнопкою і робочим колесом мікродвигуна 

перегріває головку пристрою і може викликати опіки. 

• Внутрішні тканини пацієнта (язик, щоки, губи і т. д.) 

повинні бути захищені від зіткнення з кнопкою за 

допомогою відповідних інструментів (дзеркал тощо). 

• Бори та різноманітні інструменти, що прикріплюються 

до приладів, повинні відповідати стандарту 

біосумісності ISO 10993. 
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5.5. ЕЛЕКТРИЧНИЙ МІКРОДВИГУН  

З'єднання приладів та заміна бора. 

Дивіться спеціальні інструкції щодо роботи з приладом, що 

поставляються разом з мікродвигуном і різними приладами. 
 

Використання. 
 

 

УВАГА! 

Також прочитайте інструкції щодо використання різних 

двигунів. 

Інструмент постачається в нестерильному стані. 
 

• Робочий час: 5 хв роботи, 5 хв відпочинку. 

• Кран (f), що знаходиться поруч з інструментом, застосовується для 

регулювання кількості води для розбризкування. 

• Кран (е) застосовується для регулювання струменю повітря для 

всіх інструментів. 

• Встановіть інструмент в робоче положення. 
 

 
ПРИМІТКА. 

активація інструменту супроводжується відображенням 

відповідного меню керування на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ. 
 

• Основні екранні кнопки, що є на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ: 
 

 

Збільшити встановлювані значення. 

 

Зменшити встановлювані значення. 

 

Вибір передавального числа. 

 

Вибір передавального числа. 

 

 
 

 

 

Вибір робочої швидкості турбіни. 

 

Вибір напрямку обертання мікродвигуна. 

 

Ввімкнення/вимкнення аварійного сигналу. 

 

 

Налаштування передавального числа (див. пункт 5.5.4.). 

 

 

Ввімкнення/вимкнення волоконної оптики. 

 

Ввімкнення/вимкнення автономного водопостачання (тільки 

з системою SANASPRAY). 
 

 

Ввімкнення та вибір виду розбризкування інструменту. 

 

Відображення основних елементів керування головного 

меню. 

 

Спрощене меню. 

 

 

Ввімкнення/вимкнення 

перистальтичного насосу 

(тільки якщо така функція 

встановлена). 
 

 

Вибір режиму роботи мікродвигуна. 

 

Вибір робочої програми мікродвигуна. 

 

 

• Використовуйте важіль ножного керування для запуску інструменту (див. пункт 5). 

 
 

Регулювання яскравості волоконної оптики. 
• Для регулювання яскравості волоконної оптики утримуйте кнопку 

 (принаймні протягом 2 секунд). 

• Відрегулюйте рівень яскравості, натискаючи кнопку  або , або 
прокручуючи смугу пальцем. 

 

 
ПРИМІТКА. 

налаштування діапазону значень: від 1 до 16. 
 

• Для підтвердження вибраної яскравості просто вийдіть з цього 

підменю, натиснувши кнопку . 
 

 
ПРИМІТКА. 

волоконна оптика вимикається, коли інструмент не 

використовується протягом 30 секунд (нога знята з 

важеля ножного керування). 
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Кнопка керування розбризкування інструменту. 

Коли інструмент знаходиться в робочому положенні, виберіть вид 

розбризкування, натиснувши на такі кнопки: 
 

 

Розбризкування води + повітря. 

 

Розбризкування тільки води. 

 

Робота без розбризкування. 

 

Зміна працює за циклічним принципом після кожного дотику; значок, 

що відповідає ввімкненому режиму, відображається на 

СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ. 
 

 
ПРИМІТКА. 

налаштування даних зберігаються автоматично. 
 

 

 

Вибір режиму зміни швидкості обертання. 

Коли інструмент знаходиться в робочому положенні, виберіть режим 

зміни швидкості обертання, натиснувши на такі кнопки: 
 

 

Лінійна варіація, пропорційна силі натискання ноги на 

важіль ножного керування. 

 

Ввімкнення/вимкнення варіації, що призведе до подачі 

граничної потужності при натисканні на важіль без 

врахування сили натискання. 
 

Значок, що відповідає ввімкненому режиму, відображається на 

СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ. 
 

 
ПРИМІТКА. 

дані зберігаються автоматично. 
 

 
 

Вибір зворотного напрямку обертання мікродвигуна бора. 

Виберіть напрямок обертання мікродвигуна бора, натиснувши 

відповідну кнопку: 
 

 

Стандартний напрямок обертання. 

 

Зворотний напрямок обертання. 

 

Зворотний напрямок обертання супроводжується звуковим сигналом              

(3 СИГНАЛИ). 
 

 

УВАГА! 

При витяганні мікродвигуна подається звуковий сигнал 

(3 СИГНАЛИ), що попереджає оператора про зворотний 

напрямок обертання. 
 

 
ПРИМІТКА. 

коли важіль реостату включений, змінити напрямок 

обертання мікродвигуна бора неможливо. 
 

 

 

Вибір режиму роботи мікродвигуна. 

Мікродвигун може працювати у 4 різних режимах роботи, які можна 

вибрати, натиснувши на відповідну кнопку: 
 

 

ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ режим  

(див. пункт 5.5.1.). 

 

ЕНДОДОНТИЧНИЙ режим  

(див. пункт 5.5.2.). 

 

ІМПЛАНТАЦІЙНИЙ режим 

 (див. пункт 5.5.3.). 

 

ЗВОРОТНО-ПОСТУПАЛЬНИЙ режим 

 (див. пункт 5.5.5.). 
 

 
ПРИМІТКА. 

зміна режимів відбувається за черговістю. 
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Вибір робочої програми мікродвигуна. 

Мікродвигун може працювати з 7 різними робочими програмами, які можна 

вибрати, натиснувши на відповідну кнопку. 
 

 ПРИМІТКА. 

утримуйте кнопку (не менше 2 секунд) для відображення екрану, 

що показує всі 7 доступних програм. 
 

Для кожної робочої програми зберігаються такі дані: 

- режим роботи, 

- гранична швидкість обертається/крутного моменту, 

- ввімкнення/вимкнення волоконної оптики, 

- яскравість волоконної оптики, 

- ввімкнення/вимкнення зміни напрямку обертання, 

- вид розбризкування, що подається, 

- ввімкнення/вимкнення перистальтичного насосу (якщо насос встановлено), 

- передавальне число приладу. 

 

 

Вибір передавального числа. 

Використовуйте кнопку  або  для вибору необхідного значення 
передавального числа серед доступних. 

Для сертифікованих редукторів значення крутного моменту (задане 

або поточне) виражається у % або Нсм. 
 

 

 

УВАГА! 
 

Значок, що позначає допуск на вказаному значенні 

відображається поряд із значенням крутного моменту: 
 

 
Допуск ± 10% 

 
Допуск ± 20%. 

 

 ПРИМІТКА. 

налаштування даних зберігаються автоматично. 
 

 

 

Ввімкнення/вимкнення аварійного сигналу. 

Для ввімкнення/вимкнення сигналу при досяганні граничного 

заданого значення крутного моменту просто натисніть відповідну 

кнопку: 
 

 

Аварійний сигнал ввімкнено. 

 

Аварійний сигнал вимкнено. 

 

 
ПРИМІТКА. 

дані зберігаються автоматично. 
 

 
 

Ввімкнення/вимкнення перистальтичного насосу (тільки якщо така 

функція встановлена). 

• Для ввімкнення/вимкнення перистальтичного насосу просто натисніть 

відповідну кнопку: 
 

 

Перистальтичний насос вимкнено. 

 

Перистальтичний насос ввімкнено 

- кількість сольового розчину, що 

подається, дорівнює 5. 
 

 
ПРИМІТКА. 

ввімкнення насосу підтверджується появою відповідного вікна 

поряд зі значенням подачі сольового розчину. 
 

• Натисніть кнопку  або  для зміни кількості сольового розчину, що 
подається перистальтичним насосом. 

 

 
ПРИМІТКА. 

налаштування діапазону значень: від 1 до 5. Кількість розчину, 

що подається, 

прив'язана до встановлюваних значень: 

- значення 1: прибл. 35 куб. см/хв, 

- значення 2: прибл. 50 куб. см/хв, 

- значення 3: прибл. 70 куб. см/хв, 

- значення 4: прибл. 90 куб. см/хв, 

- значення 5: прибл. 100 куб. см/хв. 
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 ПРИМІТКА. 

кількість фізіологічного розчину, що подається 

перистальтичним насосом, можна змінити, також коли 

інструмент знаходиться в робочому положенні. 
 

 

Знімний шнур. 

До конструкції мікродвигуна входить знімний шнур для полегшення 

процедур очищення (див. пункт 5.). 

 

Очищення і обслуговування. 

Дивіться спеціальні інструкції щодо роботи з інструментом. 

Рекомендується використовувати щоденне масло (CEFLA s.c.) для 

змащення. 
 

 

УВАГА! 

• Не замочуйте інструмент у дезінфікуючих рідинах або 

миючих засобах. 

• Продукти, що не рекомендуються: абразивні продукти 

і/або продукти, що містять ацетон, хлор і гіпохлорити 

натрію. 

 

Стерилізація. 

Тільки прилад інструменту: див. пункт 1.5. 
 

 

УВАГА! 

Уважно прочитайте інструкції з експлуатації, що 

поставляються з інструментом, перед першою 

стерилізацією. 

 

Попередження під час використання. 
 

 

УВАГА! 

• Забороняється встановлювати контркутовий пристрій 

на мікродвигун під час його роботи. 

• Натискати кнопку вивільнення бору під час роботи 

забороняється! 

 Внаслідок тертя між кнопкою і ротором мікродвигуна 

перегрівається головка пристрою, яка може викликати 

опіки. 

• Внутрішні тканини пацієнта (язик, щоки, губи і т. д.) 

необхідно захищати від зіткнення з кнопкою за 

допомогою відповідних інструментів (дзеркал тощо). 

• Бори та різноманітні інструменти, що прикріплюються 

до приладів, повинні відповідати стандарту 

біосумісності ISO 10993. 
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5.5.1. ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ  

Характеристики. 

- діапазон швидкостей: від 100 до 40000 оборотів за хвилину 

(прилад 1:1), 

- діапазон швидкостей: від 1 до 100%, 

- список можливих значень передавального числа, 

- режим зміни швидкості обертання - з фіксованої до змінної і 

навпаки, 

- сигнал при досягненні граничного встановленого крутного 

моменту, 

- читання значення граничної швидкості під час обертання двигуна. 
 

Меню з витягнутим, але не працюючим мікродвигуном. 
Всі кнопки активні, також надається можливість змінювати всі 
доступні функції (див. пункт 5.5.). 
 

 
ПРИМІТКА. 

будь-яке змінене налаштування або значення 

автоматично зберігається в обраній робочій програмі 

(напр., P1). 
 

 

 

Меню з витягнутим і працюючим мікродвигуном. 
Можна змінити наступні функції: 

• гранична швидкість обертання за допомогою кнопки  або , 

• поточну швидкість можна зафіксувати наступною кнопкою: 
 

 

Встановлює поточну швидкість обертання як 

граничну. 
 

• режим зміни роботи важелю ножного керування за допомогою 

наступних кнопок: 
 

 

Встановлює поточну швидкість обертання як 

граничну, що вмикає режим зміни швидкості за 

натисканням на важіль без врахування сили 

("ввімкнення/вимкнення"). 

 

Встановлює лінійний режим зміни швидкості 

замість "ввімкнення/вимкнення". 
 

 

 
 

 

 

5.5.2. ЕНДОДОНТИЧНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ  

Характеристики. 

- швидкість змінюється в діапазоні від 100 до 1200 оборотів за 

хвилину; значення завжди відноситься до бора, незалежно від 

передавального числа, 

- значення крутного моменту змінюється в діапазоні від 0,1 до 5,0 

Нсм, без редуктора 1:1 (4,5 Нсм), 

- список можливих значень передавального числа, 

- налаштований список борів кореневих каналів, 

- режим зміни швидкості обертання двигуна - з фіксованої до змінної 

і навпаки, 

- наростаючий аварійний сигнал - від 60% від граничного 

встановленого крутного моменту, 

- кнопка налаштувань під час обертання двигуна. 
 

Меню з витягнутим, але не працюючим мікродвигуном. 

Всі кнопки активні, також надається можливість змінювати всі 

доступні функції 

(див. пункт 5.5.). 

Окрім стандартних налаштувань в ЕНДОДОНТИЧНОМУ режимі 

можна також 

регулювати наступні функції: 
 

 ПРИМІТКА. 

будь-яке змінене налаштування або значення 

автоматично зберігається в обраній робочій програмі 

(напр., P1). 
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• Робота з граничним встановленим крутним моментом. 
 

 

Блокування обертання. 

 

Блокування обертання з подальшою зміною напрямку 

обертання. 

 

Блокування обертання, зміна стандартного напрямку 

обертання з подальшим відновленням стандартного 

напрямку обертання. 
 

 
 
 

• Налаштовуваний список для контролю борів кореневих 

каналів. 

- Натисніть кнопку  або  для прокрутки списку попередньо 
заданих борів кореневих каналів. 

 При виборі нового бура відповідні значення швидкості й 

крутного моменту будуть встановлені автоматично. 

- При натисканні на вікно, що відноситься до заданого бору, 

відобразиться сторінка зі списком всіх доступних борів. 

 Цей список можна прокрутити і вибрати потрібний бор або 

створити налаштований бор (див. пункт 5.5.2.1.). 

 Якщо значення швидкості й крутного моменту були змінені (в 

порівнянні зі значеннями в списку), фон вікна стане жовтим, 

що попередить стоматолога про невикористання значень, 

рекомендованих виробником. 

 Коли користувач натискає на вікно, що відноситься до 

заданого бора, і при цьому фон ЖОВТИЙ, знову будуть 

встановлені оптимальні значення в списку, і фон 

відобразиться в стандартному кольорі. 

 

 
 
 

• Сертифікований попередньо заданий список контркутових 

пристроїв. 

- При натисканні кнопки  або  можна прокрутити список 
сертифікованих контркутових пристроїв: 

 

Відобр

аження 

повідо

млення 

Співвідно

шення 

Відображ

ення 

крутного 

моменту 

Допуск 

крутного 

моменту 

для бору 

Еталонні 

контркутові 

пристрої 

128:1 128:1 100%  ±20% Всі конструкції 

120:1 120:1 100% ±20% Всі конструкції 

64:1 64:1 100%  ±20% Всі конструкції 

40:1 40:1 100%  ±20% Всі конструкції 

18:1 18:1 100%  ±20% Всі конструкції 

16:1 16:1 5 Нсм  ±20% Всі конструкції 

E16 16:1 5 Нсм ±10% Castellini E16® 

EVO 

E16 
16:1 5 Нсм ±10% 

Goldspeed 

EVO E16® 

10:1 10:1 5 Нсм  ±20% Всі конструкції 

ER10 10:1 5 Нсм ±10% NSK ER10® 

9,5:1 9,5:1 5 Нсм  ±20% Всі конструкції 

S6:1 6:1 5 Нсм ±10% 
Sirona Endo 

6:1 

K5.4:1 5,4:1 5 Нсм ±10% 
Kavo IntraC 

0767 LHC® 

4:1 4:1 5 Нсм  ±20% Всі конструкції 

ER4 4:1 5 Нсм ±10% NSK ER4® 

K2.7:1 2,7:1 5 Нсм ±10% 

Kavo LUX 7LP® 

Kavo IntraC 

0768 LHC® 

WD-

79M 
2:1 5 Нсм ±10% 

W&H WD-79M® 

W&H EB-79M® 

1:1 1:1 4,5 Нсм ±10% Всі конструкції 
 

- Натисніть на кнопку  для зміни передавального числа (див. 
пункт 5.5.4.). 

 



 

 

L9 – КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
 

 

 52   UK 

 

 

Меню з витягнутим і працюючим мікродвигуном. 

Можна змінити наступні функції: 

• гранична швидкість обертання за допомогою кнопки  або , 

• калібрування приладу за допомогою наступної кнопки: 
 

 

Встановлює поточне задане значення крутного 

моменту на 0. 
 

 ПРИМІТКА. 

ми рекомендуємо проводити цю дію від час роботи 

приладу при граничній швидкості без навантаження. 
 

• режим зміни роботи важелю ножного керування за допомогою 

наступних кнопок: 
 

 

Встановлює поточну швидкість обертання як 

граничну, що вмикає режим зміни швидкості за 

натисканням на важіль без врахування сили 

("ввімкнення/вимкнення"). 

 

Встановлює лінійний режим зміни швидкості 

замість "ввімкнення/вимкнення". 
 

 

 
 

 

 

5.5.2.1. МЕНЮ ЗМІНИ БОРІВ ДЛЯ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ  

В меню витягнутого, але не працюючого мікродвигуна натисніть на 
вікно, що відноситься до заданого бору для переходу до сторінки, на 
якій вказаний список всіх доступних борів кореневих каналів і наявні 
наступні кнопки: 
 

 

Видалити налаштований бор. 

 

Редагувати налаштований бор. 

 

Створити налаштований бор. 

 

Вийти з меню і зберегти налаштування. 

 

 

 
 
 

Створення налаштованого бора. 
Для створення одного або кількох борів просто натисніть на кнопку 

 для відображення меню РЕДАГУВАННЯ: 

• натисніть кнопку  для введення назви або коду 
налаштований бору, 

• натисніть кнопку  або  для збільшення або зменшення 
значень швидкості або крутного моменту налаштований бору, 

• натисніть кнопку  або  для вибору кольору кілець 
налаштований бору, 

• для підтвердження введених даних просто вийдіть з цього меню 

РЕДАГУВАННЯ, натиснувши кнопку . 

 
 
 
 
 

Редагування і/або скасування налаштований бора. 
 

 
ПРИМІТКА: 

редагувати і/або скасовувати можна тільки 

налаштовані бори. 
 

• виберіть налаштований бор, який потрібно відредагувати або 

скасувати, 

• натисніть кнопку  для відображення меню РЕДАГУВАННЯ і 
змініть дані бора, 

• натисніть кнопку  для скасування налаштованого бора. 
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5.5.3. ІМПЛАНТАЦІЙНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ  

Характеристики. 

- швидкість змінюється в діапазоні від 5 до 2500 оборотів за хвилину; 

значення завжди відноситься до бора, незалежно від передавального 

числа (редуктори від 20:1 до 1000:1), 

- діапазон налаштувань крутного моменту; від 0,5 до 55,0 Нсм для 

сертифікованих редукторів, або від 1 до 100%, 

- список можливих значень передавального числа, 

- сигнал при досягненні граничного встановленого крутного моменту, 

- кнопка налаштувань під час обертання двигуна. 
 

Меню з витягнутим, але не працюючим мікродвигуном. 

Всі кнопки активні, також надається можливість змінювати всі доступні 

функції (див. пункт 5.5.). 
 

 
ПРИМІТКА. 

будь-яке змінене налаштування або значення 

автоматично зберігається в обраній робочій програмі 

(напр., P1). 
 

Нижче наведено список скорочень видів сертифікованих контркутових 

пристроїв, що відображаються на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ: 
 

Відображення 

повідомлення 
Співвідношення 

Відображення 

крутного 

моменту 

Допуск 

крутного 

моменту 

для 

бору 

Еталонні 

контркутові 

пристрої 

1000:1 1000:1 50 Нсм ±20% 
Всі 

конструкції 

256:1 256:1 50 Нсм ±20% 
Всі 

конструкції 

120:1 120:1 50 Нсм 
 

±20% 

Всі 

конструкції 

ATR80I 80:1 70 Нсм ±10% 
ATR 

ATR80I® 

ER64 64:1 55 Нсм ±10% 
NSK SGM-

ER64i® 

ER32 32:1 55 Нсм ±10% 
NSK SGM-

ER32i® 

K27:1 27:1 55 Нсм ±10% 

Kavo 

IntraLux 

CL09® + 

Testina 

CL3® 

20:1 20:1 50 Нсм ±20% 
Всі 

конструкції 

75EKM 20:1 55 Нсм ±10% 

W&H WI-

75E/KM® 

W&H WS-

75E/KM® 

R20L 20:1 55 Нсм ±10% 

Castellini 

R20L® 

NSK X-

SG20L® 

NSK S-

Max 

SG20® 

NSK SGM 

ER20i® 

ATR20I 20:1 70 Нсм ±10% 
ATR 

ATR20I® 

WS75 20:1 70 Нсм ±10% 

W&H WS-

75® W&H 

WI 

75E/KM® 

CA20L 20:1 55 Нсм ±10% 
Bien-Air 

CA20:1L® 

16:1 16:1  ±10% 
Всі 

конструкції 

K12:1 12:1 40 Нсм ±10% 

Kavo 

IntraLux 

CL04®+ 

Testina 

CL3® 
 

 

 



 

 

L9 – КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
 

 

 54   UK 

 

Меню з витягнутим і працюючим мікродвигуном. 
Можна змінити наступні функції: 

• гранична швидкість обертання за допомогою кнопки  або , 

• калібрування приладу за допомогою наступної кнопки: 
 

 

Встановлює поточне задане значення крутного 

моменту на 0. 
 

 
ПРИМІТКА. 

ми рекомендуємо проводити цю дію від час роботи 

приладу при граничній швидкості без навантаження. 
 

• режим зміни роботи важелю ножного керування за допомогою 

наступних кнопок: 
 

 

Встановлює поточну швидкість обертання як 

граничну, що вмикає режим зміни швидкості за 

натисканням на важіль без врахування сили 

("ввімкнення/вимкнення"). 

 

Встановлює лінійний режим зміни швидкості 

замість "ввімкнення/вимкнення". 
 

 

 
 

 

 

5.5.4. МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ ПЕРЕДАВАЛЬНОГО ЧИСЛА  

В меню витягнутого, але не працюючого мікродвигуна натисніть 

кнопку або перейдіть до підменю "НАЛАШТУВАННЯ 

ПЕРЕДАВАЛЬНОГО ЧИСЛА", яке включає такі кнопки: 
 

 
Збереження обраного передавального числа. 

 

Вийти з меню і зберегти обране значення 

передавального числа. 

 

Створити налаштоване значення передавального 

числа. 

 

Змінити налаштоване значення передавального 

числа. 
 

 
ПРИМІТКА: 

поле "Обороти за хвилину" змінити не можливо, оскільки в 

цьому полі відображається тільки гранична швидкість з 

обраним передавальним числом. 
 

 

 

Створення налаштованих значень передавального числа 
Для створення і збереження налаштованих значень передавального 

числа просто натисніть кнопку  для переходу до відповідного 
підменю з наступними кнопками: 
 

 
Десяті або одиниці збільшення/зменшення. 

 

Зберегти створене/відредаговане значення. 

 

Відновити значення передавального числа за 

замовчуванням. 

 

Видалити налаштоване значення передавального 

числа. 
 

Редагування та/або видалення налаштованих значень 

передавального числа. 
 

 
ПРИМІТКА: 

редагувати та/або скасовувати можна тільки 

налаштовані значення передавального числа. 
 

• Натисніть кнопку  або  для прокрутки збережених значень 
передавального числа. 

• Після вибору значення передавального числа натисніть кнопку 

 для переходу до підменю редагування. 

• Підменю редагування працює за таким самим принципом, що і 

підменю створення. 
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5.5.5. ЗВОРОТНО-ПОСТУПАЛЬНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ  

Характеристики. 

- 2 передавальних числа на вибір: 4:1 і 6:1, 

- 3 бори для кореневих каналів на вибір, 

- наростаючий аварійний сигнал - від 60% від граничного 

встановленого крутного моменту, 
 

Меню з витягнутим, але не працюючим мікродвигуном. 

Всі кнопки активні, також надається можливість змінювати всі 

доступні функції (див. пункт 5.5.). 

Окрім стандартних налаштувань, у ЗВОРОТНО-ПОСТУПАЛЬНОМУ 

режимі можна також регулювати такі функції: 

 

 

• Зворотний напрямок обертання мікродвигуна бора. 

Виберіть напрямок обертання мікродвигуна бора, натиснувши 

відповідну кнопку: 
 

 

Стандартний напрямок обертання: обертання зі зворотно-

поступальним рухом. 

 

Зворотний напрямок обертання: обертання проти 

годинникової стрілки з безперервним рухом (допомагає 

вивільнити бор з кореневого каналу). 
 

Зворотний напрямок обертання супроводжується звуковим сигналом 

(3 СИГНАЛИ). 
 

 

УВАГА! 

При витяганні мікродвигуна подається звуковий сигнал 

(3 СИГНАЛИ), що попереджає оператора про зворотний 

напрямок обертання. 
 

 

 

• Робота з граничним встановленим крутним моментом. 
 

 

Блокування обертання. 

 

Блокування обертання з подальшою зміною напрямку 

обертання. 
 

 
 
• Список борів кореневих каналів. 

Натисніть кнопку  або  для прокрутки списку попередньо 
заданих борів кореневих каналів: 

- Waveone® Gold  [1],  

- Reciproc®  [2], 

- Reciproc® Blue  [2]. 

 
[1] WAVE ONE® - зареєстрована торгова марка компанії DENTSPLY 

SIRONA INC., Йорк, штат Пенсильванія, США. 
[2] RECIPROC® - зареєстрована торгова марка компанії VDW 

GmbH, Мюнхен, Німеччина. 

 
 
• Сертифікований попередньо заданий список контркутових 

пристроїв. 

Натисніть кнопку  або  для прокрутки списку сертифікованих 
контркутових пристроїв: 

 

Відображен

ня 

повідомлен

ня 

Співвідно

шення 

Еталонні контркутові 

пристрої 

EVO E4 4:1 Goldspeed EVO E4® 

S6:1 6:1 Sirona Endo 6:1 
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Меню з витягнутим і працюючим мікродвигуном. 

Активною є лише одна кнопка - ввімкнення/вимкнення сигналу при 

досягненні встановленого граничного значення крутного моменту. 

 
 
 
 

 

 

5.6. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗУБНОГО КАМЕНЮ  

Підключіть приладу і покладіть його у вихідне положення. 
Дивіться спеціальні інструкції щодо роботи з приладом. 
 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

До підключення приладу переконайтеся, що контакти є 

абсолютно сухими. При необхідності подайте повітря зі 

шприца, щоб їх висушити. 
 

Попередження під час використання. 
 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

• Переконайтеся в тому, що різьбові ділянки вставок і 

приладу абсолютно чисті. 

• Не змінюйте форму вставки. 

• Перевіряйте знос вставки на регулярній основі, 

замінюйте її в наступних випадках: 

- очевидний знос, 

- зниження ефективності, 

- викривлення або удар. 

• Примітки для пристроїв U-PZ7: 

- Світлодіодний пристрій класу 1; 

- Не спрямовуйте промінь світла на чиїсь очі при 

чищенні або обслуговуванні пристрою 

(рекомендується тримати волоконну оптику 

вимкненою). 
 

 

 

Використання. 

• Робочий час: див. інструкції з експлуатації, що постачаються з 

приладом. 

• Кран [f], що знаходиться поруч з інструментом, застосовується для 

регулювання потоку охолоджуючої води. 

• Помістіть інструмент в робоче положення. 
 

 
ПРИМІТКА: 

активація інструмента супроводжується 

відображенням відповідного меню керування на 

СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ. 
 

• Кнопки, наявні на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ: 
 

 

Збільшити встановлювані значення. 

 

Зменшити встановлювані значення. 

 

Вибір режиму зміни потужності пристрою для видалення 

зубного каменю. 

 

Ввімкнення/вимкнення волоконної оптики. 

 

Увімкнення/вимкнення автономного водопостачання 

(тільки з системою S.H.S.). 

 

Включення охолоджуючої води. 

 

Відображення основних елементів керування головного 

меню. 
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Вибір режиму роботи пристрою для 

видалення зубного каменю. 

 

Вибір робочої програми пристрою для 

видалення зубного каменю. 
 

• Для регулювання потужності пристрою для видалення зубного 

каменю натисніть кнопку  або , або прокрутіть смужку 
пальцем. 

• Використовуйте важіль ножного керування для запуску інструмента 

(див. пункт 5.2.). 
 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Інструмент постачається в нестерильному стані. 
 

  
 

Регулювання яскравості волоконної оптики. 
• Для регулювання яскравості волоконної оптики утримуйте кнопку 

(принаймні протягом 2 секунд). 
• Відрегулюйте рівень яскравості, натискаючи кнопки або 

прокручуючи смугу пальцем. 
 

 
ПРИМІТКА. 

налаштування діапазону значень: від 1 до 16. 
 

• Для підтвердження вибраної яскравості просто вийдіть з цього 
підменю, натиснувши кнопку. 

 

 
ПРИМІТКА. 

волоконна оптика вимикається, коли інструмент не 

використовується протягом 30 секунд (нога знята з 

важеля ножного керування). 
  
 
 
 

Вибір режиму зміни потужності пристрою для видалення 

зубного каменю. 

Коли інструмент знаходиться в робочому положенні, виберіть режим 

зміни потужності пристрою для видалення зубного каменю, 

натиснувши на такі кнопки: 
 

 

Лінійна варіація, пропорційна силі натискання ноги на 

важіль ножного керування. 

 

Ввімкнення/вимкнення варіації, що призведе до подачі 

граничної потужності при натисканні на важіль без 

врахування сили натискання. 
 

Значок, що відповідає ввімкненому режиму, відображається на 

СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ. 
 

 
ПРИМІТКА. 

налаштування даних зберігаються автоматично. 
 

 

 
 
 

Включення охолоджуючої води. 

Коли інструмент знаходиться в робочому положенні, виберіть, чи 

потрібно подавати воду до інструменту, натиснувши на такі кнопки: 
 

 

Робота з подачею води. 

 

Робота без подачі води. 

 

Зміна працює за циклічним принципом після кожного дотику; значок, 

що відповідає ввімкненому режиму, відображається на 

СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ. 
 

 
ПРИМІТКА. 

під час роботи без подачі води гранична потужність 

відповідає 50% від граничної встановлюваної потужності. 
 

 
ПРИМІТКА. 

налаштування даних зберігаються автоматично. 
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Вибір режиму роботи пристрою для видалення зубного 

каменю. 

Коли інструмент знаходиться в робочому положенні, виберіть режим 

роботи пристрою для видалення зубного каменю, натиснувши на 

такі кнопки: 
 

 

Стандартний режим роботи 

 

ЕНДОДОНТИЧНИЙ режим роботи 

 

ПАРОДОНТИЧНИЙ режим роботи 

(ЕНДОДОНТИЧНИЙ з потужністю, зменшеною 

на 40%). 
 

Зміна працює за циклічним принципом після кожного дотику; значок, 

що відповідає ввімкненому режиму, відображається на 

СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ. 
 

 
ПРИМІТКА. 

після натискання на важіль ножного керування змінити 

режим роботи неможливо. 
 

 
ПРИМІТКА. 

налаштування даних зберігаються автоматично. 
 

 

 

Вибір робочої програми пристрою для видалення зубного 

каменю. 

Пристрій для видалення зубного каменю може працювати з 4 

різними робочими програмами, що позначаються як Р1, P2, P3 та 

P4, і які можна вибрати, натиснувши на відповідну кнопку. 

Для кожної робочої програми зберігаються такі дані: 

- гранична потужність, 

- ввімкнення/вимкнення волоконної оптики, 

- яскравість волоконної оптики, 

- вид розбризкування, що подається, 

- режим зміни потужності. 
 

 
ПРИМІТКА. 

зміна режимів відбувається за черговістю. 
 

 
 

Знімний шнур. 

До конструкції пристрою для видалення зубного каменю входить 

знімний шнур для полегшення процедур очищення (див. пункт 5.). 

 

Очищення і обслуговування. 

Дивіться спеціальні інструкції щодо роботи з інструментом. 
 

 

УВАГА! 

• Не замочуйте прилад у дезінфікуючих рідинах або 

миючих засобах. 

 

Стерилізація. 

• Простерилізуйте моментний ключ, насадки і наконечник пристрою 

для видалення зубного каменю у паровому автоклаві при 

температурі до 135°C, дотримуючись інструкцій з використання 

пристрою. 
 

 

УВАГА! 

Уважно прочитайте інструкції з експлуатації, що 

поставляються з інструментом, перед першою 

стерилізацією. 

 

Стандарти безпеки. 
 

 

УВАГА! 

• Для уникнення небезпек або несправностей при 

підключенні панелі не плутайте шнури для пристроїв 

для видалення каменю різних виробників. 

• Вставки, встановлені на приладі, повинні відповідати 

стандарту біосумісності ISO 10993. 
 

 

 
 



 

 

L9 – КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
 

 

UK   59  
 

5.7. СВІТЛОДІОДНИЙ ФОТОПОЛІМЕРИЗАТОР  

Технічні характеристики. 

Напруга живлення: 24-36 В постійного струму 

Гранична споживана потужність: 6 ВА 

Джерело світла: 1 світлодіод потужністю 5 Вт 

Довжина хвилі: 430-490 нм 

Звукові сигнали: на початку циклу, кожні 5 секунд і в кінці циклу 

Вид експлуатації: періодичний (3 послідовних циклів - відпочинок 60 

сек.) 

Програми: 6 (попередньо заданих). 

 

Загальні відомості про лампу. 

a Лампа. 

b Поворотна частина. 

c Волоконна оптика. 

d Захист очей. 

e Шнур живлення. 

f Консоль керування. 
 

 
ПРИМІТКА: 

фотополімеризатор може використовуватися в різних 

положеннях (пряме, загнуте або будь-яке проміжне 

положення), в залежності від того, яке положення буде 

зручнішим для користувача. 
 

 
ПРИМІТКА: 

фотополімеризатор поставляється в оригінальній 

упаковці, яка має зберігатися для транспортування в 

майбутньому. 
 

 

 

Опис панелі керування. 

1 світлодіод 1 (СТАНДАРТНИЙ цикл): 

 Випромінення 1000 мВт/куб.см протягом 20 секунд (цей цикл 

встановлено за замовчуванням під час продажу). 

2 світлодіод 2 (ШВИДКИЙ цикл): 

 Випромінення 1600 мВт/куб.см протягом 15 секунд. 

3 світлодіод 3 (МІЦНИЙ цикл): 

 Випромінення 1800 мВт/куб.см протягом 20 секунд. 

4 світлодіод S: 

 Коли горить світлодіод S, доступ до лінійного циклу надається під час 

загоряння світлодіодів B, R та L поруч: 

 [світлодіод S + світлодіод 1] лінійний цикл B (ЗВ'ЯЗУЮЧИЙ): 

 Лінійний цикл з випроміненням 500 мВ/куб.см протягом 5 секунд, цикл 

зростання від 500 до 1000 мВ/куб.см протягом 5 секунд і 1000 

мВ/куб.см протягом 5 секунд - загалом 15 секунд. 

 [світлодіод S + світлодіод 2] лінійний цикл R (ВІДНОВЛЕННЯ): 

 Лінійний цикл з випроміненням 500 мВ/куб.см протягом 5 секунд, цикл 

зростання від 500 до 2200 мВ/куб.см протягом 5 секунд і 2200 

мВ/куб.см протягом 5 секунд - загалом 15 секунд. 

 [світлодіод S + світлодіод 3] лінійний цикл L (ДОВГИЙ): 

 Лінійний цикл з випроміненням 500 мВ/куб.см протягом 5 секунд, цикл 

зростання від 500 до 1800 мВ/куб.см протягом 5 секунд і 1800 

мВ/куб.см протягом 10 секунд - загалом 20 секунд. 

5 Індикатор несправності: 

 Цей червоний світлодіод загоряється тільки за наявності несправності 

системи. 

6 Кнопка ПУСКУ: 

 Натискання кнопки ПУСК починає обраний цикл (загоряється 

світлодіод циклу). 

 Якщо ця кнопка натискається знову під час проходження циклу, 

випромінювання буде негайно припинено. 

7 Кнопка РЕЖИМУ: 

 Ця кнопка використовується для вибору циклу. Вона надає 

можливість змінити поточний цикл на наступний. 

 Перші три цикли (1, 2 і 3) застосовуються на постійній потужності, і 

світлодіоди загоряються окремо. Коли горить світлодіод S, доступ до 

лінійного циклу надається під час загоряння світлодіодів B, R та L. 

 Як тільки загоряється світлодіод циклу, що призначений до 

використання, лампа готова до використання. Натискання кнопки 

ПУСК активує випромінювання активується відповідно до обраного 

циклу. 
 

 
ПРИМІТКА: 

можливість вибрати цикл і натиснути цю кнопку існує 

тільки тоді, коли фотополімеризатор не випромінює 

світло. Якщо під час випромінювання світла кнопку 

натискають випадково, нічого не відбудеться. 
 

 
 

Цикл 

Світ

лоді

од 

Зага

льн

ий 

час 

Ø8 мм 
Загальна 

енергія 

СТАНДАРТН

ИЙ 
1 20" 1000 мВт/см2 

20000 

мДж 

ШВИДКИЙ 2 15" 1600 мВт/см2 
24000 

мДж 

МІЦНИЙ 3 20" 1800 мВт/см2 
36000 

мДж 

ЗВ'ЯЗУЮЧИЙ S+1 15" лінійний цикл 
11250 

мДж 

ШВИДКИЙ 

ВІДПОЧИНОК 
S+2 15" лінійний цикл 

20250 

мДж 

ТРИВАЛИЙ 

ВІДПОЧИНОК 
S+3 20" лінійний цикл 

26250 

мДж 
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Експлуатація. 
 

. 

УВАГА! 

Інструмент постачається в нестерильному стані. 
 

Перед застосуванням продезінфікуйте тримач лампи. Оптичне 

волокно та захист очей придатні до стерилізації у паровому 

автоклаві при 135 °C. 

• Покладіть волоконну оптику (c) у футляр до клацання. 

• Приєднайте фотополімеризатор до кінця шнура живлення та 

затягніть круглу гайку (e). 

• Витягніть лампу з футляру на столі помічника або стоматолога. 

 
 
 
 

 
ПРИМІТКА: 

активація інструмента супроводжується відображенням 

відповідного значка керування на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ. 
  
 
 

• Поверніть передню частину лампи та/або волоконну оптику у 

положення, що є найбільш придатним для обробки (пряме, загнуте 

або проміжне). 

• Використовуйте кнопку вибору РЕЖИМУ, щоб вибрати необхідний 

попередньо визначений цикл (вибраний цикл завжди вказується 

світлодіодом). 
 

 
ПРИМІТКА: 

фотополімеризатор має вбудовану довгострокову 

пам'ять, тому останній застосований цикл завжди буде 

наявний при наступному користуванні. 
 

• Розташуйте волоконну оптику в положення, необхідне для 

обробки. 
 

 
ПРИМІТКА: 

волоконна оптика має розташовуватись якомога 

ближче до оброблюваного матеріалу, уникаючи з ним 

дотику. 
 

• Натисніть кнопку ПУСКУ для початку циклу. 
 

 

УВАГА: 

Режим роботи: 2 послідовних циклів, відпочинок 60 

секунд. 
 

 
ПРИМІТКА: 

при активації запрограмованого циклу світлодіоди (1, 2, 

3, B, R, L) позначатимуть час, що минув (кожен 

світлодіод - 5 секунд), вимикаючись по одному кожні 5 

секунд роботи. 

Фотополімеризатор поставляється із звуковим 

сигналом, що подається на початку циклу, кожні 5 

секунд роботи і подається двічі в кінці циклу. 
 

• Світлове випромінювання має зупинитися самостійно. Однак, його 

можна зупинити у будь-який час, просто натиснувши кнопку 

ПУСКУ. 
 

 

УВАГА: 

• Фотополімеризатор оснащений системою 

оповіщення про несправності за допомогою 

світлодіодів, що спрацьовують в різних поєднаннях 

(див. наступний абзац). 

• Фотополімеризатор оснащений запобіжником. 
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Індикатори. 

На консолі керування наявні такі індикатори для сповіщення несправностей в роботі фотополімеризатора: 

• Світлодіоди 5 і 1, зелені, горять постійно. 

 Лампа не випромінює світла. 

 Зв'яжіться зі службою технічної підтримки. 

• Світлодіоди 5 і 2, зелені, горять постійно. 

 Несправність мікроконтролера пуску інструмента. 

 Зв'яжіться зі службою технічної підтримки. 

• Світлодіоди 5 і 3, зелені, горять постійно. 

 Занадто низька напруга. 

 Зв'яжіться зі службою технічної підтримки. 

• Світлодіоди 5 і 4, постійно блимають. 

 Спрацювання запобіжника приладу. Ці світлодіоди продовжуватимуть блимати до достатнього охолодження лампи (приблизно 5 хвилин) для 

її повторного використання. 

 Якщо проблема не зникає, зверніться до служби технічної підтримки. 

 

Найбільша товщина полімеризації. 

Найбільша товщина полімеризації одного циклу складає 3 міліметри (див. також інструкції з використовуваних композитних матеріалів). 
 

 

УВАГА: 

Цю товщину не можна перевищувати, оскільки шар може не повністю затвердіти. 

 

Попередження під час використання. 
 

 

УВАГА: 

Світлодіод є джерелом світла класу 2 відповідно до стандарту IEC 62471. НЕ ДИВІТЬСЯ НА ВИПРОМІНЮВАНЕ СВІТЛО. 

Світло, що випромінюється, може викликати пошкодження очей у разі прямого потрапляння без захисту очей. 

Завжди використовуйте щиток для захисту очей при експлуатації фотополімеризатора і не спрямовуйте промінь світла в очі. 

Світло, що випромінюється, може пошкодити м'які тканини (слизову оболонку порожнини рота, ясна, шкіру). 

Проявляйте особливу обережність, щоб спрямувати світло саме на оброблювальний матеріал. 
 

• Люди з захворюваннями очей, такі як люди, в яких видалили катаракту або особи із захворюваннями сітківки, повинні 

застосовувати належний захист під час використання фотополімеризатора, наприклад необхідні захисні окуляри. 

• Поворотна частина може повертатися на 180° проти годинникової стрілки відносно приладу для зміни прямого положення на 

зігнуте. 

 Для повернення в пряме положення, поверніть поворотну частину за годинниковою стрілкою. 

 При досягненні цих двох положень можна почути клацання. Не продовжуйте повертання після клацання. 

 Проміжні положення можна використовувати, навіть коли клацання не було почуто. 

 Поверніть волоконну оптику в правильне положення після повороту поворотної частини. 

• Не тягніть шнур живлення. 

• Захистіть прилад від надмірних вібрацій. 

• Уникайте падіння приладу і, зокрема, падіння волоконної оптики. 

 Лампа може розбитися після випадкового удару. 

 Перевірити стан приладу, якщо він зазнав удару або впав з певної висоти, до використання фотополімеризатора. 

 Спробуйте ввімкнути світло і перевірте функціонування без використання на пацієнті. 

 У випадку появи тріщин, пошкоджень або інших несправностей не використовуйте фотополімеризатор на пацієнті і зв'яжіться зі 

службою технічної підтримки. 

 Волоконна оптика має досить складну будову і може тріснути або отримати пошкодження при ударах, що вплине на остаточну кількість 

світла, що випромінюється. 

 Після падіння уважно огляньте волоконну оптику на предмет відсутності тріщин або пошкоджень. При наявності тріщин на її місці 

відображається потужний пучок світла. У всіх цих випадках волоконну оптику необхідно замінити. 

• Фотополімеризатор (не входить в комплект) може підключатися тільки до стоматологічних пристроїв з можливістю підключення 

такого приладу. 

 Підключення до іншого обладнання може пошкодити електричні ланцюги всередині лампи і серйозно травмувати користувача і 

пацієнта. 

• Лампа фотополімеризатора не захищена від проникнення рідини. 

• Лампа фотополімеризатора не придатна для використання при наявності суміші анестезіологічного газу і повітря, кисню або закису 

азоту (N2O). 

 

Очищення. 

Фотополімеризатор може бути шляхом перехресного забруднення між пацієнтами. 

Найбільш забрудненими частинами є волоконна оптика і засоби захисту очей. Перед їх стерилізацією переконайтеся, що на них не 

залишилися продукти затвердіння: при необхідності видаліть їх спиртом або пластиковим шпателем. 

Стерилізуйте волоконну оптику та засоби захисту очей виключно в автоклаві при температурі стерилізації щонайменше 134 °C. 
 

 

УВАГА: 

• Волоконна оптика може витримувати 500 циклів автоклавування, після чого вона поступово стає непрозорою і, тому, 

випромінюватиме менше світла. 

• Засоби захисту очей повинні замінюватися після 500 циклів. 

• Зв'яжіться з виробником для придбання оригінальних запасних частин (волоконна оптика + засоби захисту очей: код 

97660404). 
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Прилад не можна стерилізувати в автоклаві; продезінфікуйте його зовнішні поверхні відповідними продуктами і 

обгорніть його в одноразову пластикову упаковку. 

Для дезінфекції приладу використовуйте м'які одноразові паперові рушники. Не використовуйте грубі продукти і не занурюйте в рідини. 
 

 

УВАГА: 

• Фотополімеризатор НЕ придатний для обробки в автоклаві. 

• Фотополімеризатор не захищений від проникнення рідин, тому його НЕ МОЖНА занурювати в миючі розчини для 

стерилізації. 

• Зовнішні поверхні лампи необхідно дезінфікувати, не знімаючи волоконної оптики. 

 Не використовуйте жодні дезінфікуючі засоби на неприкритих оптичних поверхнях приладу, коли волокно було видалено. 

Поверхня необоротно стане непрозорою після контакту з дезінфікуючим засобом. 

 

Обслуговування. 

Це обладнання не потребує використання певного виду обслуговування. 

Замінювати та/або ремонтувати прилад і стоматологічний пристрій можуть тільки уповноважені виробником майстри. 

Прилад був навмисно побудований таким чином, що вимагає використання спеціальних інструментів для його відкриття, тому користувачу його 

видалити неможливо. 

При будь-яких змінах приладу гарантія автоматично анулюється. 

 

Усунення несправностей. 

• При видаленні лампи світло не випромінюється (на консолі керування не горить жоден світлодіод). 

 Переконайтеся, що підключення "Midwest" правильно під'єднане до шнура живлення. 

 Обережно викрутіть круглу гайку, спробуйте вставити лампу на місце і знову витягніть її. 

 Якщо проблема не зникає, зверніться до служби технічної підтримки. 

• Випромінюється менше світла. 

- Переконайтеся у відсутності тріщин або пошкоджень волоконної оптики: замініть її, якщо це так. 

 Зв'яжіться з виробником для придбання оригінальних запасних частин. 

- Переконайтеся у відсутності залишків продуктів затвердіння на кінці волоконної оптики: при необхідності видаліть їх спиртом або 

пластиковим шпателем. 

При необхідності відправити прилад до виробника продезінфікуйте його. 

Відправте його виробникові в оригінальній упаковці. 

Крім того, додайте опис несправності із приміткою накладної вантажу. 
 



 

 

L9 – КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
 

 

UK   63  
 

5.8. СТОМАТОЛОГІЧНА КАМЕРА C-U2  

Система C-U2 - стоматологічна камера - оснащена надзвичайно легким ергономічним приладом, розроблена спеціально з метою простої і 

добре продуманої експлуатації під час обстеження порожнини рота. Властивості, такі як автоматична зйомка та фіксований фокус, полегшують 

її експлуатацію. Ця система призначена для надання можливості стоматологу ефективніше показувати і поясняти пацієнтам стан їх порожнини 

рота і причини запланованого лікування. Одним натисканням система C-U2 розпочне зйомку у режимі реального часу високої чіткості 

(1280х720) необхідної області. Зйомка порожнини рота у режимі реального часу відображається на моніторі або на екрані персонального 

комп'ютера. 
 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Камеру можна використовувати як інструмент в діагностиці; однак, результат завжди має підтримуватися візуальним 

обстеженням та/або іншими діагностичними методами. 

Оцінки та висновки лише на основі зйомки камерою може бути недостатньо, оскільки кольори та форми, оброблені 

електронними методами, не цілком відповідають дійсності. 

 

Попередження під час використання. 
 

 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 
 

• Зовнішній ПК і зовнішній монітор мають бути медичного класу, а саме вони повинні бути сертифікованими і відповідати вимогам стандарту 

IEC 60601-1 3rd Ed. Вони мають поставлятися з подвійною ізоляцією як для пацієнта (2 MOPP), так і оператора (2 MOOP): - ізоляція ліній 

живлення; 

- ізоляція всіх роз'ємів введення/виведення (USB, LAN), що працюють з безпечною низьковольтною напругою (БНВН). 

• Навіть якщо електромагнітне поля пристрою є незначним, не рекомендується використовувати його в безпосередній близькості від 

обладнання життєзабезпечення (наприклад кардіостимулятори), відповідно до показників, включених в керівництві користувача такого 

обладнання. 

• Для роботи з пристроєм необхідно використовувати одноразові оболонки для боротьби з внутрішньо-лікарняними інфекціями. Змінюйте 

оболонку для кожного нового пацієнта. 

• Після використання нової оболонки для боротьби з внутрішньо-лікарняними інфекціями перевірте її до використання камери, переконайтеся, 

що вона не пошкоджена. Якщо це так, зніміть її і встановіть нову. 

• Ні за яких обставин не кладіть прилад в рідині або автоклав. 

• Зберігайте прилад в чистому сухому місці. 

• Не згинайте надмірно з'єднувальний кабель. 

• Виявляйте особливу обережність щодо уникання падіння приладу і не піддавайте його надмірним вібраціям. 

• Ніколи не використовуйте пошкоджений прилад. Переконайтеся, що камера знаходиться у хорошому стані і не має гострих країв до її 

використання. При появі сумнівів не використовуйте прилад, відкладіть його, переконайтеся, що він не буде використовуватися іншими та 

зв'яжіться зі службою технічної підтримки. 

• Перед запуском обладнання перевірте стан засобів захисту лінз. 

• Не спрямовуйте промінь світла в очі оператора або пацієнта під час роботи. 

• Під час безперервного використання (наприклад, більше 10 хвилин поспіль) зазвичай тягне за собою значне підвищення температури кінчика 

камери; якщо це створює незручності, покладіть прилад у відповідний тримач на кілька хвилин - це дозволить охолонути джерелу світла. У 

випадках коли камеру необхідно використовувати протягом тривалого часу зменште яскравість світла за допомогою курсору панелі 

керування екранного меню (див. пункт 5.8.1.). 

• Якщо камера працює протягом тривалого часу, переконайтеся, що температура кінчика є прийнятною до використання камери. Коротко 

доторкніться до прозорої пластикової частини, уникайте контакту із лінзою всередині. 

• Не намагайтесь згинати, тягнути або видаляти прилад. 

 

Підключення приладу. 

Вкласти камеру C-U2 (а) до кінчика шнура і затягніть круглу гайку 

(b). 
 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Переконайтеся, що шнур міцно пригвинчено до 

приладу. 
 

 
 

Використання камери. 

• Помістіть інструмент в робоче положення. 

 Тепер камера активується і знаходиться в режимі реального часу 

(на моніторі зображується "рухоме" зображення) або у режимі 

"ЗАМОРОЖЕННЯ" (на моніторі відображається знімок). 
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• Основні кнопки, наявні на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ: 
 

 

Регулювання кольору профілю 

(лише з витягнутою камерою в режимі реального 

часу). 

 

Увімкнення/вимкнення світлодіоду камери 

(тільки з витягнутою камерою). 

 

Увімкнення/вимкнення функції дзеркала 

(лише з витягнутою камерою в режимі реального часу). 

 

Перевертання знятого зображення. 

 

Повернути зняте зображення за годинниковою стрілкою. 

 

Відобразити основні елементи керування головного 

екрану. 

 

Видалити зняте зображення. 

 

Перемістити зняті зображення до папки 

внутрішньої пам'яті або USB (тільки якщо камера у 

нейтральному положенні). 

 

Перемістити зняті зображення до папки iRYS  

(тільки якщо камера у нейтральному положенні і 

ПК підключений до IRYS ). 

 

Перемістити зняті зображення до ПК (тільки якщо 

камера у нейтральному положенні і ПК 

підключений до iCapture). 

 

Повернутись до головного меню без переміщення 

знятих зображень. 
 

• Коротко натисніть сенсорну кнопку на камері або натисніть на 

елемент ножного керування для збереження зображення, що 

відображається на моніторі. 

 Щоб повернутися до роботи в режимі реального часу, просто знову 

натисніть на сенсорну кнопку на камері або натисніть на елемент 

ножного керування. 
• Коли камера повернута у вихідне положення, на СЕНСОРНОМУ 

ЕКРАНІ буде відображено меню зі зробленими знімками; щоб 

повернутися до основного екрану, просто натисніть кнопку . 
 

 

Регулювання яскравості світлодіоду камери. 
• Для регулювання яскравості світлодіоду камери утримуйте кнопку 

 (принаймні протягом 2 секунд). 

• Відрегулюйте рівень яскравості, натискаючи кнопку  або , або 
за допомогою прокручування смуги пальцем. 

 

 
ПРИМІТКА: 

налаштування діапазону значень: від 1 до 16. 
 

• Для підтвердження вибраної яскравості просто вийдіть з цього 

підменю, натиснувши кнопку . 

 
 

Регулювання кольору профілю. 

Натисніть на кнопку  для поступового переходу від 
"холоднішого" кольору профілю до "теплішого". 

"АВТОМАТИЧНИЙ" режим вмикає функцію автоматичного 

налаштування балансу білого, який можна використовувати за 

певних умов, коли попередньо використані профілі не придатні. 
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Функція ДЗЕРКАЛА. 

Натисніть кнопку , щоб переключитись від дійсного до 
дзеркального режиму відображення. 

Значок, що відповідає ввімкненому режиму, відображається на 

СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ: 
 

 

Дійсне відображення. 

 

Дзеркальне відображення. 

 

 
ПРИМІТКА: 

ця функція доступна тільки в режимі реального часу. 
  

 

Функція ЗАМОРОЖЕННЯ. 

Ця камера може "заморожувати" зображення на моніторі. 

Цю функцію можна ввімкнути 2 способами: натисканням сенсорної 

кнопки (g) на камері або натисканням елементу ножного керування 

(див. пункт 5.2.). 
Кожне захоплене зображення буде автоматично збережене у 
внутрішній пам'яті консолі. 
 

 
ПРИМІТКА: 

в кінці кожного циклу ми рекомендуємо передавати всі 

захоплені зображення у спеціальну папку окремого 

пацієнта. 
 

 
 

Відображення захопленого зображення. 
Для відображення захопленого зображення в повноекранному 
режимі дійте наступним чином: 

• Прокрутіть збережені зображення, торкаючись бокових ескізів. 

• Натисніть на центральне зображення, щоб відобразити його в 

повноекранному режимі. 

• Тепер на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ будуть доступними наступні 

кнопки: 
 

 

Автоматичне поліпшення зображення. 

 

Збільшити яскравість зображення. 

 

Зменшити яскравість зображення. 

 

Відновити початковий вигляд зображення. 

 

Повернутися до меню "Ескіз". 

 

 
ПРИМІТКА: 

зміни, внесені в зображення, будуть збережені 

автоматично. 
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Переміщення знятих зображень до USB-ключа. 
Кожне захоплене зображення буде автоматично збережене у 
внутрішній пам'яті консолі. 
Щоб перенести всі захоплені зображення у певну робочу папку, 
дійте наступним чином: 

• Поверніть камеру у вихідне положення. 

• Натисніть кнопку  для переходу до меню керування. 

• Тепер на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ будуть доступними наступні 

кнопки: 
 

 

Показати інші доступні можливості. 

 

Повернутися до меню "Ескіз". 

 

Підтвердити перенесення зображень до вибраної 

папки. 

 

Створити нову папку. 

 

• Натисніть на значок папки, щоб вибрати або створити нову папку, 

натиснувши кнопку . 

 Ввести назву нової папки і підтвердити її, натиснувши кнопку 
. 

• Тепер просто натисніть кнопку піктограми , щоб перенести 
всі зображення у вибрану папку внутрішньої пам'яті консолі. 

 

 
ПРИМІТКА: 

зображення передаються всі разом, тому ми 

рекомендуємо проводити таке перенесення після 

закінчення візиту кожного пацієнта. 
 

Папки із зображеннями, збереженими у внутрішній пам'яті консолі 

можна скопіювати у будь-який час на флеш-накопичувач USB (див. 

пункт 5.1.1.2.16.). 
 

 
ПРИМІТКА: 

внутрішня пам'ять консолі зберігає до близько 20000 

знімків, зроблених за допомогою камери.  Коли вільне місце 

для збереження закінчується, на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ 

буде відображене попереджуюче повідомлення. 
 

 
 

Переміщення знятих зображень до iRYS. 

Щоб перенести всі захоплені зображення у певну папку пацієнта 

iRYS, дійте наступним чином: 
• Поверніть камеру у вихідне положення. 

• Натисніть кнопку  для переходу до меню керування. 
• Виберіть потрібну папку пацієнта за допомогою пошукових функцій 

(див. пункт 5.1.1.2.16.1.). 

• Тепер просто натисніть кнопку піктограми , щоб перенести 

всі зображення у вибрану папку внутрішньої пам'яті консолі. 
 

 
ПРИМІТКА: 

зображення передаються всі разом, тому ми 

рекомендуємо проводити таке перенесення після 

закінчення візиту кожного пацієнта. 
 

 
 

Переміщення знятих зображень до ПК з програмою керування 

зображеннями. 

• Для переміщення усіх знятих зображень до ПК, обладнаного 

стандартним програмним забезпеченням для керування 

зображеннями, виконайте такі дії: 
• Поверніть камеру у вихідне положення. 

• Токніться екранної кнопки , щоб перенести всі зображення з 

внутрішньої пам'яті панелі до попередньо вказаної папки ПК. 
 

 
ПРИМІТКА: 

папка у пам'яті ПК вказується за допомогою програми 

iCapture (див. посібник користувача, що надається разом 

із програмою). 
 

 
 
 



 

 

L9 – КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
 

 

UK   67  
 

Стан приладу 

Світловод, який освітлюється багатокольоровим світлодіодним 

індикатором, що знаходиться поблизу кнопки керування (g), вказує 

на стан приладу згідно з таблицею, наведеною нижче: 
 

Колір  Становище 

Блимання синім кольором, 

дуже повільне 

Прилад знаходиться в режимі 

очікування 

Синій колір горить постійно 

Прилад ввімкнено, 

відображається зйомка в 

режимі реального часу 

Блимає синій/світло-синій 

колір 

Прилад знаходиться в режимі 

замороження зображення 

Коротке блимання червоним 

кольором 

Внутрішня помилка: зв'яжіться 

зі службою технічної 

підтримки 
 

 

 

MyRay iCapture. 

Ця програма надає можливість налаштовувати камеру C-U2 при 

підключенні до ПК/РОБОЧОЇ СТАНЦІЇ. 

Для ознайомлення з повним описом способу роботи програми 

MyRay iCapture дивіться інструкції в електронному форматі, що 

поставляються з приладом C-U2. 

 

Одноразові оболонки для боротьби з внутрішньо-лікарняними 

інфекціями. 

Камера може бути джерелом перехресного забруднення між пацієнтами. 

З цієї причини завжди використовуйте її з одноразовими оболонками для 

боротьби з внутрішньо-лікарняними інфекціями (код 97901590) і 

дезінфікуйте її зовні приміщення кожен день після використання. 

Оболонка (з підкладкою з білого паперу) обгорнута двома захисними 

шарами: прозорий шар з синьою вкладкою спереду і паперовий шар 

позаду. 

Дотримуйтесь наданих нижче вказівок, щоб встановити нову оболонку 

для боротьби з внутрішньо-лікарняними інфекціями: 

1 Вставте кінчик камеру між шаром з білою вкладкою і паперовою 

підкладкою позаду. Лінза посеред світлодіодів має бути направлена 

вниз у напрямку заднього паперового шару. Обережно вставте 

прилад до кінця оболонки. 

2 Потягніть за синю вкладку, щоб видалити захисну плівку. 

3 Камера захищена та готова до використання. 
 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

• Завжди переконуйтеся, що прилад правильно вставлено 

в оболонку для боротьби з внутрішньо-лікарняними 

інфекціями. 

• Для забезпечення безпеки користувача та пацієнта 

завжди замінюйте одноразову оболонку для боротьби з 

внутрішньо-лікарняними інфекціями перед 

використанням пристрою на новому пацієнті. 

• Утилізація: одноразові оболонку для боротьби з 

внутрішньо-лікарняними інфекціями одноразових 

мають утилізуватися як спеціальні відходи (наприклад, 

хірургічні рукавички). 
 

 

 

Очищення та дезінфекція. 

Очищайте прилад придатним продуктом після кожного використання: див. пункт 1.4. 
 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

• Стоматологічна камера не придатна для холодної стерилізації замочуванням, наприклад, у розчинах, таких як 

глютаральдегід або перекис водню. 

• Всі продукти повинні використовуватися відповідно до вказівок виробника. 

• Всі матеріали, використовувані для очищення і дезінфекції, необхідно утилізувати. 

 

Обслуговування і ремонт 

Стоматологічна камера C-U2 не вимагає якогось певного обслуговування. У випадку несправностей відправте прилад в повній комплектації 

виробникові. 
 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

До конструкції камери не входять частини, які можна відремонтувати самостійно. У випадку несправності в роботі системи 

зв'яжіться з авторизованим дилером. 

 

Повернення частин. 

• Відправте виробникові будь-які пошкоджені пристрої в оригінальній упаковці. Не використовуйте повторно пошкоджені коробки. 

• Пристрій необхідно продезінфікувати перед відправкою для запобігання перехресного забруднення. Прилади, що не були належним чином 

очищені і продезінфіковані прийматися виробником не будуть. 
 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Відправник несе відповідальність за будь-які пошкодження обладнання під час перевезення, незалежно від того, чи 

пристрій захищено гарантією чи ні. 
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5.9. ВБУДОВАНИЙ ДАТЧИК ZEN-Xi  

Вбудований датчик ZEN-Xi - це медичний пристрій, що використовується для 
отримання внутрішньо-ротових рентгенівських зображень в електронному 
вигляді за допомогою інтерфейсу і консолі з СЕНСОРНИМ КЕРУВАННЯМ або 
персонального комп'ютера. 
 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Не використовувати систему для завдань, відмінних від 

отримання внутрішньо-ротових рентгенівських зображень, і не 

використовуйте його, якщо ви не є фахівцем у стоматології та 

радіології. 
 

Використання 
 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Інструкції з використання вбудованого датчика ZEN-Xi входять 

в комплект поставки обладнання, уважно прочитайте 

попередження до використання до застосування датчика. 
 

Нижче наведено перелік можливих взаємодій з консоллю з СЕНСОРНИМ 
КЕРУВАННЯМ: 

• Ввімкнути датчик ZEN-Xi (див. інструкцію до використання). 

 Якщо датчик підключено, через кілька секунд верхня ліва частина 

СЕНСОРНОГО ЕКРАНУ стане зеленого кольору, і датчик ZEN-Xi буде у 

робочому положенні. 

• Скоригуйте положення рентгенівського датчика всередині порожнини рота 

пацієнта і почніть процедуру рентгенівського опромінення (див. інструкції до 

використання). 
 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Перед застосуванням рентгенівського опромінення 

переконайтеся, що попереджувальний світлодіод ZEN-Xi 

горить зеленим кольором. 
 

Через декілька секунд на ЕКРАНІ і на підключеному моніторі з'явиться 

зображення. 
 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Не робіть рентгенівських зображень пацієнта при випробуванні 

системи в перший раз або при перевірці правильної роботи. 

Використовуйте моделі для проведення випробувань. 
 

• Основні кнопки, наявні на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ: 
 

 

Перевертання знятого зображення. 

 

Повернути зняте зображення за годинниковою стрілкою. 

 

Відобразити основні елементи керування головного екрану. 

 

Видалити зняте зображення 

(буде запропоновано підтвердження). 

 

Перемістити зняті зображення до папки внутрішньої пам'яті 

або USB  

(тільки коли датчик вимкнений або знаходиться в режимі 

очікування). 

 

Перемістити зняті зображення до папки iRYS  

(тільки коли датчик вимкнений або знаходиться в режимі 

очікування). 

 

Перемістити зняті зображення до ПК  

(тільки коли датчик вимкнений або знаходиться в режимі 

очікування). 

 

Повернутись до головного меню без переміщення знятих 

зображень. 

• Після першого рентгенівського опромінення інші зображення можна 

отримати без необхідності виконувати будь-яку іншу дію. 

 Кожне рентгенівське зображення буде автоматично збережене у внутрішній 

пам'яті консолі. 
 

 
ПРИМІТКА: 

в кінці кожного циклу ми рекомендуємо передавати всі 

рентгенівські зображення у спеціальну папку окремого пацієнта. 
 

 
ПРИМІТКА: 

внутрішня пам'ять консолі зберігає до близько 1000 

рентгенівських знімків. Коли вільне місце для збереження 

закінчується, на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ буде відображене 

попереджуюче повідомлення. 
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• Коли датчик ZEN-Xi вимкнено або встановлено в режим очікування, на 
СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ буде відображено з отриманими рентгенівськими 
знімками, щоб повернутися до основного екрану, просто натисніть кнопку 

. 
 

Відображення рентгенівського зображення. 

Функція відображення рентгенівського зображення є однаковою із вже 

описаною функції для знімків, зроблених за допомогою камери C-U2 (див. 

пункт 5.8.). 
 

Перенесення рентгенівського зображення. 

Функція перенесення рентгенівського зображення є однаковою із вже 

описаною функції для знімків, зроблених за допомогою камери C-U2 (див. 

пункт 5.8.). 
 
 
 
 

 

 

5.10. ПЕРИСТАЛЬТИЧНИЙ НАСОС  

Цей пристрій надає можливість подавати сольовий розчин через 

одноразову лінію без контакту. 

Це пристрій може бути встановлено тільки в поєднанні з 

мікродвигуном. 
 

 
ПРИМІТКА: 

при використанні з мікродвигуном необхідно 

використовувати контркутові пристрої із зовнішнім 

охолодженням або для порожніх борів (тип R20-L). 
 

 
 

Опис символів на пристрої. 

1 Матеріал відповідає обов'язковим вимогам Директиви 93/42/ЕЕС з 

подальшими змінами і доповненнями. 

2 УВАГА: Небезпека защемлення. 

 Не вставляйте руки в обертові частини. 

3 Матеріал стерилізується етиленоксидом. 

4 Дата закінчення терміну дії (рік, місяць). 

5 Одноразовий матеріал. 

6 Код визначення матеріалу. 

 

 

Введення в експлуатацію. 

• Вставте стійку IV (а) на її опору і повісьте пляшку або контейнер (b) з 

фізіологічним розчином. 

• Від'єднайте упаковку стерильної лінії для промивки (с) і витягніть вміст. 
 

 

УВАГА: 

Використовуйте одноразові стерильні рукавички. 

Переконайтеся, що пакет не пошкоджено і перевірте строк 

придатності лінії для промивки. Тільки комплекти для інфузії 

CEFLA s.c. є гарантією безвідмовної роботи. Даний продукт є 

стерильним і призначеним для одноразового користування, 

не використовуйте його повторно, щоб запобігти мікробному 

зараженню пацієнта. 
 

• Відкрийте кришку перистальтичного насосу (d). 

• Вставте шланг, розмістіть частину з більшим діаметром всередині V-

подібного роз'єму. Насос обертається за годинниковою стрілкою, тому 

розмістіть шланг таким чином, щоб його частина, що виходить з пакету 

вставлялася в ліву частину насосу (див. малюнок). 

• Закрийте кришку (d). При виникненні проблем із закриттям кришки, знову 

відкрийте її і перевірте положення шлангу. 
 

 
УВАГА: 

Не запускайте насос, коли кришка (d) знаходиться у 

відкритому положенні - існує небезпека защемлення пальців. 
 

• Проткніть кришку пакету з фізіологічним розчином (b) гострим стерильним 

предметом або лінією для промивки (c). 

• Закріпіть шланг лінії для промивки на шнурі інструмента спеціальним 

пластиковим затискачем, що поставляється зі стерильним набором. 
 

 
ПРИМІТКА: 

використовувати шнур пристрою для видалення зубного 

каменю типу A і шнур для мікродвигуна типу B. 
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Експлуатація. 

Щоб увімкнути або вимкнути перистальтичний насос, витягніть 

мікродвигун і натисніть відповідну кнопку: 
 

 

Перистальтичний насос 

вимкнено. 

 

Перистальтичний насос 

ввімкнено - кількість сольового 

розчину, що подається, 

дорівнює 5. 
 

 
ПРИМІТКА: 

ввімкнення насосу підтверджується звуковим СИГНАЛОМ і 

появою відповідного вікна поряд зі значенням подачі 

сольового розчину. 
 

 
ПРИМІТКА: 

початок роботи перистальтичного насосу також 

супроводжується значком попередження (див. пункт 5.1.) 

на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ, на якому також показане 

значення сольового розчину, що подається. 
 

При необхідності натисніть кнопку  або  для зміни кількості 
сольового розчину, що подається перистальтичним насосом. 
 

 
ПРИМІТКА: 

налаштування діапазону значень: від 1 до 5. Кількість 

розчину, що подається, прив'язана до встановлюваних 

значень: 

- значення 1: прибл. 35 куб.см/хв, 

- значення 2: прибл. 50 куб.см/хв, 

- значення 3: прибл. 70 куб.см/хв, 

- значення 4: прибл. 90 куб.см/хв, 

- значення 5: прибл. 100 куб.см/хв. 
 

 
ПРИМІТКА: 

кількість фізіологічного розчину, що подається 

перистальтичним насосом, можна змінити, також коли 

інструмент знаходиться в робочому положенні. 
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5.11. ЕЛЕКТРОННИЙ АПЕКСЛОКАТОР  

АПЕКСЛОКАТОР, шляхом аналізу змін спеціальних електричних 

сигналів, полегшує визначення розташування апексу кореня. При 

використанні разом з "файлом" (не входить в комплект) для ручної 

обробки його також можна використовувати для вимірювання 

довжини каналу. 

Крім використання апекслокатора в ручному режимі на цьому 

стоматологічному пристрої, його також можна використовувати з 

мікродвигуном у ЕНДОДОНТИЧНОМУ режимі. Положення 

інструментів, що використовуються на приладах, можна відстежити, 

оскільки АПЕКСЛОКАТОР передає по шнурах інструменту сигнали 

безпосередньо до файлів, що дозволяє під час процедури 

відстежувати їхнє положення в каналі. 

 

Опис деталей. 

1 Зовнішній дріт АПЕКСЛОКАТОРА. 

1.1 Зовнішній дріт АПЕКСЛОКАТОРА - нейтральний контакт. 

1.2 Зовнішній дріт АПЕКСЛОКАТОРА - активний контакт. 

2 Електрод гачкового типу. 

3 Зонд. 

4 Щипці АПЕКСЛОКАТОРА із затискачем. 

5 Роз'єм зовнішнього шнура АПЕКСЛОКАТОРА. 

 

Експлуатація. 

• На цьому стоматологічному пристрої АПЕКСЛОКАТОР 

автоматично активується при під'єднанні зовнішнього шнура (1) до 

спеціальної розетки (5), розташованої під панеллю стоматолога. 

 Після вмикання буде відображене меню для встановлення 

порогового значення сигналу на екрані (див. пункт 5.1.1.2.17.). 

• Застосування електрода: 

- Підключіть електрод гачкового типу (2) до нейтрального 

контакту (1.1) і під'єднайте його до губи пацієнта. 

- Підключіть активний контакт (1.2) до файлу (не входить в 

комплект), вставленого в кореневий канал; підключення до 

файлу може здійснюватися за допомогою зонду (3), 

спеціальних щипців (4) або спеціальних попередніх 

налаштувань приладів. 
 

 

УВАГА! 

Електроди не поставляються в стерильному 

стані. 
 

 

 

Показники на екрані. 

• Смужка на лівої стороні екрану вказує на розташування файлу в 

порівнянні з апексом. Чисельний показник "1 2 3" позначає 

відносну відстані між інструментом і апексом. 

• Значок АПЕКСУ відображає відстань від інструменту до апексу. 
 

 ПРИМІТКА. 

показник "> 4" означає, що файл знаходиться занадто 

далеко від апексу і не може бути виміряний. 
 

• Значок АВАРІЙНОГО СИГНАЛУ відображає встановлене порогове 

значення аварійного сигналу. 

 Порогове значення аварійного сигналу означає відстань між 

інструментом і апексом, для якого подається звуковий сигнал, що 

поступово зростає з наближенням інструменту до апекса. 

 Про встановлення порогового значення аварійного сигналу див. у 

пункті 5.1.1.2.17. 
 

Під час процедури введення файлу графічні і чисельні показники 

постійно оновлюються. 
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АПЕКСЛОКАТОР з'єднаний з електричним мікродвигуном. 

АПЕКСЛОКАТОР використовується також у поєднанні з 

електричним мікродвигуном, коли вибрано ЕНДОДОНТИЧНИЙ або 

ЗВОРОТНО-ПОСТУПАЛЬНИЙ режим. 

Коли АПЕКСЛОКАТОР увімкнуто, при витяганні електричного 

мікродвигуна в ЕНДОДОНТИЧНОМУ режимі на екрані 

відображається інформація, що стосується мікродвигуна, і 

інформація, пов'язана з роботою АПЕКСЛОКАТОРА (смужка і 

показники АПЕКСЛОКАТОРА). 

Під час роботи електричного мікродвигуна кнопки пов'язані з 

функціями інструментом, а порогове значення аварійного сигналу 

АПЕКСЛОКАТОРА змінити неможливо, для цього треба повернути 

інструмент у вихідне положення. 

При застосуванні контркутових пристроїв Goldspeed EVO E4® і 

Sirona Endo 6:1 можна також ввімкнути функцію зупинки 

апекслокатора APEX STOP, яка автоматично зупиняє мікродвигун 

при досягненні аварійного порогового значення. 

 

Функція APEX STOP вимкнена 

 

Функція APEX STOP увімкнена 

 

 

 

Визначення довжини кореневого каналу. 

• Використання ручного файлу має першорядне значення для 

визначення каналу. Правильне проведення процедури означає 

введення файлу всередині каналу до досягнення показника 0,5. 

• Продовжуйте вводити файл, повільно обертаючи його за 

годинниковою стрілкою, поки на інструменті не з'явиться показник 

АПЕКСЛОКАТОРА. 

• Після появи показника АПЕКСЛОКАТОРА відведіть файл назад, 

прокрутивши його проти годинникової стрілки, до повторного 

досягнення значення 0.5. Застосуйте гумовий затискач 

безпосередньо на прикусній поверхні в якості точки відліку для 

визначення робочу довжину кореневого каналу. 

• Проведіть рентгенівське обстеження для перевірки правильного 

розташування файлу. 

• Витягніть файл з каналу і виміряйте робочу довжину лінійкою. Від 

отриманого значення відніміть 0,5-1 мм. 
 

 

УВАГА! 

Завжди використовуйте АПЕКСЛОКАТОР в поєднанні 

з рентгенівським обстеженням для точного 

визначення апексу. 

Відмінні і не завжди передбачувані морфологічні 

умови можуть призвести до отримання неточних 

значень. 

Наприклад: 

- надмірно широкий кореневий канал; 

- повторне лікування; 

- зламані корені; 

- наявність металевих коронок. 
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6. ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАНЕЛІ ПОМІЧНИКА.  

Основні властивості. 

• На двох шарнірних важелях закріплено панель (а) до пристрою 

водопостачання (b), що надає можливість розташовувати її у 

найбільш зручному робочому положенні. 

 Закріплений важіль (c) може повертатися на 120°. 

 Важіль пантографу (е) надає можливість вертикально переміщати 

панель помічника в діапазоні 335 мм і 6 робочих положеннях. 
 

 
ПРИМІТКА: 

для переміщення панелі помічника у нижнє положення 

просто підніміть її до верхнього положення, а потім 

опустіть. 
 

• Панель помічника (а) поставляється з консоллю керування (d) з 

кнопками, що використовуються для керування стоматологічним 

кріслом і пристроєм для водопостачання. 

• На панелі помічника можна розмістити 2 трубки для 

відсмоктування і 3 інструменти. 

• Панель помічника поставляється з пересувними роликами (f), які є 

направляючими і тримачами трубок для відсмоктування. 

 

 

Очищення висувних роликів. 

Натисніть і зніміть висувні ролики (f). 

Очищайте висувні ролики придатним продуктом: див. пункт 1.4. 

 
 

 

6.1. КОНСОЛЬ ПАНЕЛІ ПОМІЧНИКА.  

Опис кнопок: 
 

 

Кнопка ввімкнення/вимкнення робочого світла. 

 

Кнопка подачі води до чашки. 

 

Кнопка подачі води до посудини. 

 

Кнопка повернення до вихідного положення. 

 

Кнопка повернення до положення для промивки. 

 

Кнопка підіймання сидіння до запрограмованого положення 

А. 

 

Кнопка підіймання спинки до запрограмованого положення 

В. 

 

Кнопка опускання сидіння до запрограмованого положення 

С. 

 

Кнопка опускання спинки до запрограмованого положення 

D. 

 

Кнопка швидкого ввімкнення циклу BIOSTER (з відповідним 

попереджувальним світлодіодом). 

 

Кнопка ввімкнення/вимкнення системи S.H.S. (з відповідним 

попереджувальним світлодіодом). 
 

 
ПРИМІТКА: 

функціональність кнопок стоматологічного крісла: 

• Коротке натискання кнопки: автоматичне повернення 

до заданого положення. 

• Утримання кнопки: ручне регулювання положення. 
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6.2. ШПРИЦ  

Для отримання детальної інформації щодо експлуатації цього 

інструменту див. пункт 5.3. 

 
 
 

 

 

 

6.3. СВІТЛОДІОДНИЙ ФОТОПОЛІМЕРИЗАТОР  

Для отримання детальної інформації щодо експлуатації цього 

інструменту див. пункт 5.7. 

 
 

 

 

 

6.4. СТОМАТОЛОГІЧНА КАМЕРА C-U2  

Для отримання детальної інформації щодо експлуатації цього 

інструменту див. пункт 5.8. 
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6.5. ТРУБКИ ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ  

Процедура відсмоктування починається з витягання трубки з панелі. 

Для регулювання потужності відсмоктування використовуйте 

повзунок (а), розташований на ручці тримача трубки для 

відсмоктування. 
 

 
ПРИМІТКА. 

керування відсмоктуванням трубки для відсмоктування 

можна запустити/зупинити натисканням педалі (o) на 

водяній основі пристрою. 
 

 
ПРИМІТКА. 

при повертанні трубки у вихідне положення 

відсмоктування зупиняється приблизно через 2 секунди. 

Цей час надається для висушування трубок для 

відсмоктування. 
 

Витягання трубок для відсмоктування. 
 

 

УВАГА! 

Завжди використовуйте окуляри і рукавички для 

запобігання контакту із зараженим матеріалом при 

витяганні трубок для відсмоктування. 
 

Витягніть трубки для відсмоктування з кріплень, повернувши і 

потягнувши кріплення для трубки. 

Від'єднайте трубки для відсмоктування з тримачів, повернувши і 

потягнувши кріплення для трубки. 
 

 

УВАГА! 

Ніколи не тягніть за саму трубку для відсмоктування. 
 

Очищення трубок для відсмоктування. 

Оскільки стоматологічні пристрої можуть оснащуватися різними 

системами відсмоктування (рідинно- або волого-кільцева, 

повітряна), під час дезінфекції системи ретельно виконуйте 

інструкції, надані виробником системи відсмоктування, з 

урахуванням використовуваного продукту, часу та правил 

використання. 
 

 

УВАГА! 

Для очищення системи відсмоктування рекомендується 

використовувати засіб "STER 3 PLUS" (CEFLA s.c.), 

розведений в 6% розчин (відповідає пропорції 60 мл 

продукту на 1 літр води). 
 

Стерилізація. 

• Тримачі трубок для відсмоктування: у паровому автоклаві при 

температурі до 135°C з дотриманням інструкцій з використання 

пристрою. 

• Трубки для відсмоктування: замочити у дезінфікуючому розчині 

для холодної стерилізації. 
 

 

УВАГА! 

Забороняється застосовувати процедури обробки 

труб, в яких температура перевищує 55°C. 
 

Обслуговування. 

Періодично змащуйте ущільнювальні кільця тримачів трубок для 

відсмоктування (див. пункт 9.4.) за допомогою захисного мастила 

S1 для ущільнювальних кілець (CEFLA s.c.). 
 

Примітка про біосумісність. 

Використовуйте тільки трубки для відсмоктування, що постачаються 

разом зі стоматологічним пристроєм, і оригінальні запасні трубки. 

Трубки для відсмоктування мають відповідати стандарту 

біосумісності ISO 10993. 

 

Трубка для відсмоктування ISOLITE. 

Про експлуатацію трубки для відсмоктування ISOLITE див. 

відповідні інструкції з використання, надані виробником. 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

L9 – КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
 

 

 76   UK 

 

6.6. ТРИМАЧ ЛОТКА  

Модуль тримача лотка ( a ) виготовлений з нержавіючої сталі і може 

бути легко видалений зі своєї опори. 

Опора тримача лотка може обертатися як за годинниковою 

стрілкою, так і проти, таким чином її можна розташовувати для 

найбільш зручного положення для оператора. 

Для блокування/розблокування опори тримача лотка просто 

поверніть ручку фіксатора (b) 
 

 

УВАГА: 

Гранично допустиме навантаження на тримач лотка: 1 

кг розподіленого навантаження 
 

 
 
 

 

7. ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ПРИСТРОЮ ВОДОПОСТАЧАННЯ  

7.1. НАЛИВНА ЧАШКА ТА ПОСУДИНА  

Посудина може повертатися на 215° на пристрої водопостачання 

вручну або за допомогою приводу (опціонально). 

Патрубок для наповнення чашки і посудини можна видалити для 

полегшення процедури очищення. 

 

Кнопки керування. 
 

 

Кнопка керування подачі води до чашки. 

 

Кнопка керування подачі води до посудини. 

 

Датчик чашки 

Оптичний датчик, що виявляє присутність чашки і автоматично 

вмикає її наповнення, встановлюється під патрубок для наповнення 

чашки. 

Датчик працює таким чином: 

• після того як чашка була поміщена під патрубок, через 2 секунди і 

протягом 2 секунд подається вода (ці налаштування змінити 

неможливо), 

• після видалення чашки, цикл наповнення можна повторити після 3 

секунд, 

• під час циклу наповнення видалення чашки та/або натиснення 

кнопки "ПОДАЧА ВОДИ ДО ЧАШКИ" миттєво перериває доставку 

води. 
 

 
ПРИМІТКА: 

для отримання інформації щодо відключення датчику 

чашки див. пункт 5.1.1.2.5. 
 

 

 

Регулювання рівня води у чашці. 

Див. пункт 5.1.1.2.5. 

 

Регулювання температури води у чашці. 

Див. пункт 5.1.1.2.5. 

 

Налаштування промивки посудини. 

Подача води до чашки може відбуватися вручну або заплановано 

(ввімкнення/вимкнення коротким натисканням кнопки відповідного 

елементу керування). 

Для отримання інформації щодо встановлення бажаного режиму 

роботи і часу подачі води. Див. пункт 5.1.1.2.4. 

 

Автоматичне налаштування промивки посудини. 

Промивка посудини автоматично починається в наступних випадках: 

• після натиснення кнопки "Подача води до чашки", 

• після натиснення кнопки "Вихідне положення стоматологічного 

крісла", 

• після натиснення кнопки "Положення для промивки 

стоматологічного крісла". 

Для зміни цього режиму роботи див. пункт 5.1.1.2.2.1. 
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Рух посудини. 
 

 

Кнопка керування рухом посудини проти годинникової 

стрілки (вмикається лише за наявності приводної посудини). 

 

Кнопка керування рухом посудини за годинниковою 

стрілкою (вмикається лише за наявності приводної 

посудини). 
 

 
ПРИМІТКА: 

посудину можна також перемістити вручну, повертаючи її 

руками. 

 

Автоматичний рух посудини (лише для приводної посудини). 

Посудина переміщається автоматично: 

• після натиснення кнопки "Положення для промивки 

стоматологічного крісла". 
 

 
ПРИМІТКА: 

у цьому випадку положення посудини також може 

задати (див. пункт 5.1.2). 
 

• після натиснення кнопки "Вихідне положення стоматологічного 

крісла", 

• після натиснення кнопки для спрацювання однієї з чотирьох 

доступних програм. 

Для зміни цього режиму роботи див. пункт 5.1.1.2.6. 

 

 

Видалення патрубка, посудини і фільтра посудини. 

• Потягніть патрубок вгору (l) і зніміть його. 

• Потягніть фільтр (q) та його кришку (p) вгору з посудини, щоб 

видалити їх. 

• Вивільніть посудину (m), повернувши її проти годинникової стрілки, 

потім потягніть її вгору, щоб її видалити. 

 
 

Дезінфекція та очищення. 
 

 

УВАГА: 

Завжди використовуйте рукавички для запобігання 

контакту із зараженим матеріалом при чищенні 

посудини і фільтру посудини. 
 

Ці частини повинні очищуватися наприкінці кожного робочого дня. 

• Патрубки і посудина: ретельне чищення спеціальними речовинами 

для видалення нальоту (наприклад, MD 550 Orotol DÜRR). 

• Фільтр посудини: очищуйте проточною водою і комерційно 

доступними миючими засобами. 
 

 

УВАГА: 

Не використовуйте кислі або агресивні продукти. 
 

 

 
 
 
 

7.2. СИСТЕМА S.H.S.  

Опис системи 
До конструкції системи S.H.S. входить резервуар (a ) для 
дистильованої води. 
Загальний вміст цього резервуара - 1,8 літрів. 

Дистильована вода подається на: 

• розбризкування для всіх інструментів на панелях стоматолога і 

помічника, 

• шприц на панелі помічника, 

• систему наповнення чашки, 

• швидкороз'ємне з'єднання для води (якщо доступно). 

Кнопка  на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ (див. пункт 5.1.1.2.12.) або 

кнопка  на панелі керування помічника надають можливість 
вмикати/вимикати подачу дистильованої води. 
 

 
ПРИМІТКА: 

стан подачі дистильованої води позначається значком 

(A), що відображається на екрані консолі. 
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Попередження про малий запас вмісту резервуара. 

Коли запас рідини в резервуарі падає менше мінімального рівня, на 

панелі стоматолога з'являється попереджувальний значок (B). 

 

Наповнення резервуара. 

Після того коли об'єм рідини у резервуарі впав нижче мінімального 

рівня (прибл. 500 куб. см), заповніть його наступним чином: 

• Вимкніть систему S.H.S., натиснувши значок  або кнопку  на 
панелі керування помічника. 

 Переконайтеся, що значок (B) зник з екрану консолі 
 

 
ПРИМІТКА: 

під час цієї дії повітря під тиском у резервуарі буде 

автоматично видалено назовні. 
 

• Видаліть резервуар (а), повернувши його за годинниковою стрілкою. 

• Залийте дистильовану воду у резервуар до граничного рівня. 
 

 

УВАГА: 

Використовуйте тільки дистильовану воду. Для 

поліпшення умов гігієни, можна додавати 600 частин 

на мільйон (ppm) перекису водню з використанням 20 

мл Peroxy Ag+ на літр дистильованої води, або 

насичену киснем воду (20 мл 3% насиченої киснем 

води на літр дистильованої води). 
 

• Поставте резервуар у вихідне положення, повернувши його проти 

годинникової стрілки. 
 

 

УВАГА: 

Переконайтеся, що резервуар закріплено належним 

чином. 
 

• Натисніть на кнопку  або  для повторного ввімкнення системи 
S.H.S. і підтвердіть успішне завершення процедури наповнення. 

 Переконайтеся, що на екрані консолі з'явився значок (A) 
 

 

УВАГА: 

Якщо планується залишити операційну на тривалий 

період часу (відпустка), повністю спорожніть 

резервуар (а) перед від'їздом. 

 

Очищення резервуару 

Ми рекомендуємо проведення процедури холодної стерилізації 

резервуару тільки через регулярні проміжки часу (щонайменше один 

раз на місяць) із використанням продукту на основі надоцтової 

кислоти. Виконайте наступні дії: 

• видаліть резервуар зі стоматологічного пристрою і повністю його 

висушіть, 

• підготуйте розчин продукту на основі надоцтової кислоти, 

дотримуючись інструкцій, наданих виробником, 

• наповніть резервуар до краю розчином надоцтової кислоти, 

• залиште розчин надоцтової кислоти у резервуарі на деякий 

рекомендований виробником час, 

• злийте весь розчин надоцтової кислоти, 

• промийте резервуар дистильованою водою, 

• при необхідності наповніть резервуар дистильованою водою після 

застосування зазначених вище речовин, 

• розташуйте резервуар у вихідне положення у стоматологічному 

пристрою. 
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7.3. СИСТЕМА W.H.E. (ОБЛАДНАННЯ ГІГІЄНІЗАЦІЇ ВОДИ)  

Система W.H.E. надає безпечне фізичне відділення системи води 

стоматологічного пристрою від водопроводу завдяки вільної від 

поди секції падіння (згідно стандарту EN 1717). 

Крім того, система безперебійно подає перекис водню до водяного 

контуру при остаточній концентрації у каналі 0,06% (600 ppm), що є 

придатною для бактеріостазу. 

З цією метою рекомендується використовувати PEROXY Ag+ 

(CEFLA s.c.); тим не менше, також можна використовувати 3% 

насиченої киснем води. 

 

Опис системи 

Система W.H.E. розташовується на сполучній коробці і завжди 

знаходиться у ввімкнутому стані. 

Крім того, до конструкції системи входить резервуар (а), 

розташований у пристрої подачі води, що вміщає близько 500 куб. 

см насиченої киснем води. 

На СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ з'являється значок (G), який вказує на те, 

що система WHE ввімкнена. 
 

 
ПРИМІТКА: 

Система W.H.E. автоматично відключається при 

ввімкненні системи S.H.S. (якщо така система 

встановлена). 

 

Попередження про низьку кількість дезінфікуючої рідини. 

При низькій кількості дезінфікуючої рідини в резервуарі (а) на 

СЕНСОРНИЙ ЕКРАНІ з'являється значок попередження (H), на 

екрані з'являється повідомлення про помилку та подаються 3 

попереджувальні СИГНАЛИ, що повторюються при кожному 

увімкненні стоматологічного пристрою. 
 

 

УВАГА: 

Якщо запас дезінфікуючої рідини вичерпався, пристрій 

все одно продовжить свою роботу, але 

використовуватиме НЕОЧИЩЕНУ воду з водопровідної 

системи. 

Ми рекомендуємо наповнювати резервуар 

дезінфікуючої рідини якомога швидше. 
 

 
 

 

 

Заповнення резервуару дезінфікуючої рідини. 

При відсутності дезінфікуючої рідини в резервуарі виконайте 

наступні дії: 

• Відкрийте кришку резервуара. 

• Видаліть пробку (k) і наливайте дезінфікуючу рідину у резервуар 

до його заповнення. 
 

 
ПРИМІТКА: 

форма пробки надає можливість використовувати її як 

воронку для полегшення наповнення. 
 

 

УВАГА: 

Під час наповнення резервуара не використовуйте 

занадто багато дезінфікуючого засобу, щоб уникнути 

розливів на підлозі. 

Ми рекомендуємо наливати не більше 500 куб. см 

після попередження про досягнення мінімального 

рівня та 700 куб. см при абсолютно порожньому 

резервуарі. 
 

• Встановіть пробку на місце і закрийте кришку резервуара. 
 

 

УВАГА: 

Для заповнення резервуару використовуйте 

концентрований PEROXY Ag+ або 3% насичену киснем 

води (10 об'ємів) без розведення. 
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Спорожнення водяного контуру системи W.H.E. 

Ця функція надає можливість спорожнювати водяний контур 

системи W.H.E. у випадку, якщо стоматологічний пристрій не буде 

застосовуватися протягом декількох днів. 
Для отримання інформації щодо процедури спорожнення див. пункт 
5.1.1.2.3. 

 

Повідомлення про помилку на екрані консолі. 

Якщо система виявляє несправність в роботі системи, буде 

відображено повідомлення про помилку (див. пункт 10). 

Якщо виявлена помилка є незначною, стоматологічний пристрій 

продовжить свою роботу, а у випадку серйозних помилок 

стоматологічний пристрій буде заблоковано; після виникнення таких 

помилок зв'яжіться зі службою технічної підтримки. 

 

Зберігання PEROXY Ag+. 

Для правильного зберігання PEROXY Ag+ дотримуйтеся інструкцій 

виробника, наданих на упаковці. 

Необхідно тримати упаковку щільно закритою і зберігати її в 

прохолодному місці при температурах, що не перевищують 25°C. 
 

 

УВАГА: 

Ніколи не залишайте PEROXY Ag+ або насичену киснем 

воду в резервуарі (а) на проміжок часу більше одного 

місяця. 

Якщо планується залишити операційну на тривалий 

період часу (відпустка), повністю спорожніть резервуар 

(а) перед від'їздом. 
 

 
ПРИМІТКА: 

для спорожнення резервуару використовуйте трубку для 

відсмоктування. 
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7.4. АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ДЕЗІНФЕКЦІЇ BIOSTER  

Опис системи 

Ця система надає можливість проводити автоматичну дезінфекцію 

цикл водяного контуру таких інструментів: 

• всі інструменти на панелі стоматолога, 

• шприц на панелі помічника, 

• трубки для відсмоктування (якщо встановлена система промивки 

трубок для відсмоктування), 

• канали подачі води до чашки. 

Крім того, до конструкції системи входить резервуар (а), 

розташований у пристрої подачі води, що вміщає близько 590 куб. 

см насиченої киснем води.  

Можна встановити цикл дезінфекції, оснащений електронною 

системою безпеки відповідно до Директиви про медичні пристрої 

ЕЕС 93/42 з подальшими змінами. 
 

 

УВАГА: 

Проводьте цикл дезінфекції наприкінці кожного 

робочого дня. 
  
Попередження про низьку кількість дезінфікуючої рідини. 

При низькій кількості дезінфікуючої рідини в резервуарі (а) на 

СЕНСОРНИЙ ЕКРАНІ з'являється значок попередження (H), на 

екрані з'являється повідомлення про помилку та подаються 3 

попереджувальні СИГНАЛИ, що повторюються при кожному 

увімкненні стоматологічного пристрою. 

 

Заповнення резервуару дезінфікуючої рідини. 

При відсутності дезінфікуючої рідини в резервуарі виконайте дії, що 

зазначені в пункті 7.3. 
 

 

УВАГА: 

Для заповнення резервуару використовуйте 

концентрований PEROXY Ag+ або 3% насичену киснем 

води (10 об'ємів) без розведення. 
 

 
 
Налаштування циклу дезінфекції. 
• Перевірте рівень дезінфікуючої рідини в резервуарі і, при 

необхідності, поповніть його. 
 

 
ПРИМІТКА: 

цикл дезінфекції розпочато не буде, якщо рівень рідини в 

резервуарі нижче норми. 
 

• Використовуйте СЕНСОРНИЙ ЕКРАН або утримуйте кнопку "BIO" 

на панелі помічника (протягом принаймні 2 секунд) для переходу 

до меню "Налаштування циклу дезінфекції BIOSTER" і встановіть 

час перебування дезінфікуючої рідини усередині водяних каналів 

інструмента (див. пункт 5.1.1.2.1.). 

• Покладіть спеціальний контейнер (d) для інструментів до 

дезінфекції на посудину. 

• Вставте шнури інструментів до дезінфекції в контейнер. 
 

 

УВАГА: 

У випадку шприців необхідно використовувати 

спеціальний перехідник (f) і вимкнути систему 

підігріву. 

Шнур мікродвигуна повинен бути повністю 

вставлений в корпус двигуна. 

Шнури турбіни та пристрою для видалення зубного 

каменю повинні бути вставлені без приладу. 
 

• Якщо необхідно продезінфікувати трубки для відсмоктування, 

вставте кінцеві частини трубки всередину спеціальних з'єднань під 

колектором (див. пункт 7.5.). 
 

 
ПРИМІТКА: 

переконайтеся, що кінцеві частини трубок відкриті. 
 

• При виборі дезінфекції пристрою подачі води у чашку, розташуйте 

спеціальний контейнер (e) під патрубок. 

• Переконайтеся, що крани для розбризкування (g), розташовані на 

нижній стороні панелі, відкриті. 
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Виконання циклу дезінфекції 
• Запустіть автоматичний цикл дезінфекції, натиснувши на кнопку 

 (див. пункт 5.1.1.2.1.) на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ або 
натисніть кнопку "BIO" на панелі помічника. 

• Тепер система автоматично виконає наступні дії: 

- спорожнення водяних каналів інструментів за допомогою 

повітря, 

- введення дезінфікуючої рідини і початок відліку попередньо 

заданого часу перебування, 

- після спливання часу початок нового етапу спорожнення 

каналів за допомогою повітря, 

- промивка каналів водопровідною або дистильованою водою 

(тільки за умови наявності і ввімкненого стану системи подачі 

дистильованої води). 

• В кінці циклу дезінфекції (напис "Кінець циклу: покладіть 

інструменти у вихідне положення" буде відображено на 

СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ), простіше кажучи, покладіть витягнуті 

інструментів у вихідне положення, щоб повернутися до 

стандартних робочих умов. 

 

 

Переривання циклу дезінфекції. 

• В будь-який час натисніть кнопку , щоб перервати цикл 
дезінфекції. 

• Підтверджуюче повідомлення буде відображено на екрані консолі: 

- натисніть кнопку , якщо зупиняти цикл дезінфекції 
непотрібно, і на дисплеї знову з'явиться меню циклу. 

- натисніть кнопку , щоб перервати цикл дезінфекції; буде 
відображене проміжне меню із показом заданого часу і 
витягнутих інструментів. 

 

 
ПРИМІТКА: 

тепер стоматологічний пристрій перейде до 

режиму блокування. 
 

• Наведені нижче можливості стають доступними: 

- натисніть кнопку , щоб повернутися до меню 
налаштування часу запуску, в якому можна заново розпочати 
цикл дезінфекції, змінивши, при необхідності, час перебування 
дезінфікуючого засобу та/або додати інші інструменти до 
циклу дезінфекції, 

- натисніть кнопку  для переходу до меню "Промивання 
інструментів" для промивання каналів витягнутих інструментів, 

- натисніть кнопку , щоб продовжити цикл дезінфекції з 
етапу, на якому він був перерваний. 

• В меню "Промивання інструмента": 

- натисніть кнопку , щоб повернутися до меню 
налаштування часу запуску, в якому можна заново розпочати 
цикл дезінфекції, змінивши, при необхідності, час перебування 
дезінфікуючого засобу та/або додати інші інструменти до 
циклу дезінфекції, 

- натисніть кнопку , щоб включити цикл спорожнення і 
промивання протоків витягнутих інструментів водопровідною 
або дистильованою водою (якщо встановлено систему S.H.S.), 

- натисніть кнопка , щоб повернутися до попереднього 
меню. 

 

 
ПРИМІТКА: 

в кінці циклу промивки (напис "Кінець циклу: 

покладіть інструменти у вихідне положення" буде 

відображено на екрані), простіше кажучи, покладіть 

витягнуті інструментів у вихідне положення, щоб 

повернутися до стандартних робочих умов. 

 

Зберігання PEROXY Ag+. 

Для правильного зберігання PEROXY Ag+ дотримуйтеся інструкцій 

виробника, наданих на упаковці. 

Необхідно тримати упаковку щільно закритою і зберігати її в 

прохолодному місці при температурах, що не перевищують 25°C. 
 

 

УВАГА: 

Ніколи не залишайте PEROXY Ag+ або насичену киснем 

воду в резервуарі (а) на проміжок часу більше одного 

місяця. 

Якщо планується залишити операційну на тривалий 

період часу (відпустка), повністю спорожніть резервуар 

(а) перед від'їздом. 
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ПРИМІТКА: 

для спорожнення резервуару використовуйте трубку для 

відсмоктування. 

 

Повідомлення про помилку на екрані консолі. 

Якщо система виявляє несправність в роботі системи, буде 

відображено повідомлення про помилку (див. пункт 10). 
 

 

УВАГА: 

У випадку неправильного переривання циклу 

дезінфекції обладнання залишатиметься в стані 

блокування до повторного виконання циклу дезінфекції 

або виконання циклу промивки. 
 

 
 

 

 

7.5. ЦИКЛ АВТОМАТИЧНОЇ ПРОМИВКИ ІНСТРУМЕНТА  

Опис системи. 

Автоматичний цикл ПРОМИВКИ надає можливість виконувати 

автоматичний цикл промивки для оновлення води у водяних 

каналах інструментів на панелях стоматолога і помічника і в каналі 

подачі води до чашки. 

ПРОМИВКА може здійснюватися водопровідною, очищеною (якщо 

встановлено систему W.H.E.) або дистильованою водою (якщо 

встановлено систему S.H.S.) 

Тривалість циклу може бути встановлена у діапазоні від 1 до 5 

хвилин. 
 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Рекомендується виконувати цикл ПРОМИВКИ на 

початку кожного робочого дня, а також після лікування 

кожного пацієнтів. 
 

 

 

Налаштування циклу ПРОМИВКИ. 
• Якщо встановлено система S.H.S. і необхідно провести цикл 

промивки дистильованою водою, переконайтеся, що 
відображається відповідний значок (A) (див. пункт 7.2. ). 

 

 
ПРИМІТКА: 

рекомендується виконувати цикл промивки з повністю 

заповненим резервуаром дистильованою води. 
 

• Використовуйте СЕНСОРНИЙ ЕКРАН для переходу до меню 

"Налаштування циклу ПРОМИВКИ" і встановіть тривалість циклу 

(див. пункт 5.1.1.2.3.). 

• Покладіть спеціальний контейнер (d) для інструментів до 

дезінфекції на посудину. 

• Вставте шнури інструментів до дезінфекції в контейнер. 
 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

У випадку шприців необхідно використовувати 

спеціальний перехідник (f) і вимкнути систему 

підігріву. 

Шнур мікродвигуна повинен бути повністю 

вставлений в корпус двигуна. 

Шнури турбіни та пристрою для видалення зубного 

каменю повинні бути вставлені без приладу. 
 

• Вставте спеціально доданий контейнер (е) під патрубок. 

• Переконайтеся, що крани для розбризкування (g), розташовані на 

нижній стороні панелі, відкриті. 

 

Виконання циклу ПРОМИВКИ. 

• Натисніть кнопку  на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ для запуску 
циклу промивки (див. пункт 5.1.1.2.2.). 

• В кінці циклу промивки (напис "Кінець циклу: покладіть інструменти 

у вихідне положення" буде відображено на екрані), простіше 

кажучи, покладіть витягнуті інструментів у вихідне положення, щоб 

повернутися до стандартних робочих умов. 

 

Припинення циклу ПРОМИВКИ. 

В будь-який час натисніть кнопку , щоб перервати цикл 
промивки і повернутися до меню налаштування циклу. 

 

Повідомлення про помилку на екрані консолі. 

Якщо система виявляє несправність в роботі системи, буде 

відображено повідомлення про помилку (див. пункт 10). 
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7.6. СИСТЕМА A.C.V.S. (АВТОМАТИЧНА ВАКУУМНА СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ)  

Опис системи 
Ця система надає можливість очищувати систему хірургічного 
відсмоктування. 
До конструкції системи входить резервуар (c) з миючою рідиною і 
два з'єднання (d), що використовуються для промивки трубок для 
відсмоктування. 
Загальний вміст резервуара миючої рідини - 500 куб. см. 
Цикл промивки є автоматичним і має використовуватися в кінці 
кожної операції для завершення очищення та дезінфекції пристрою. 
 

 

УВАГА: 

Рекомендується використовувати засіб STER 3 PLUS 

(CEFLA s.c.), розведений наступним чином: 1 мірний 

ковпачок (у випадку комерційної упаковки) або 2 

вимірювальних ковпачка (у випадку безкоштовної 

упаковки) на один літр води (6% розчин). 
 

Запуск циклу промивки. 

Для запуску циклу промивки, зробіть вказані нижче дії: 

• Переконайтеся, що резервуар (c) містить достатню кількість 

миючої рідини (заповненим має бути принаймні половина 

резервуару). 

• Видаліть кінцеву частину трубки для відсмоктування з опор на 

панелі помічника, переконайтеся, що двигун для відсмоктування 

було запущено. 

• Відкрийте механічні замки кінцевих частин трубок для 

відсмоктування. 

• Вставте кінцеві частини трубки для відсмоктування у відповідні 

з'єднання (d), розташовані під колектором. 

 Вакуум усередині трубок Вентурі запускає цикл промивки. 

• Етапи циклу промивки: 

- періодична подача водопровідної води протягом 50 сек (2 сек 

ввімкнена - 1 сек вимкнена), 

- зупинення подачі води і подача 10 куб. см дезінфікуючої 

рідини, 

- зупинення подачі дезінфікуючої рідини і продовження 

відсмоктування протягом 10 сек. 

• Переривання відсмоктування і подальше зупинення двигуна 

означає кінець циклу промивки. 

 На екрані з'явиться повідомлення "Помістіть трубки для 

відсмоктування у вихідне положення". 

• Тепер просто покладіть кінцеву частину трубки для відсмоктування 

у відповідні опори підтримує на панелі помічника, щоб повернути 

пристрій в робочий стан. 

 

 

Наповнення резервуара. 

Коли рівень миючої рідини у червоному резервуарі (c) опускається 

нижче мінімального, дійте наступним чином: 

• Відкрийте бокову кришку пристрою водопостачання (див. пункт 

7.7.).  

• Видаліть червоний резервуар (c), не піднімаючи його. 

• Видаліть пробку (е) і наливайте дезінфікуючу рідину у резервуар 

до його заповнення. 

 

УВАГА: 

Під час наповнення резервуара не використовуйте 

занадто багато дезінфікуючої рідини, щоб уникнути 

розливів на підлозі.  

Ми рекомендуємо наливати не більше 450 куб. см 

після попередження про досягнення мінімального 

рівня та 550 куб. см при абсолютно порожньому 

резервуарі. 
 

• Встановіть пробку і резервуар назад. 

• Насамкінець закрийте бокову кришку пристрою водопостачання. 

 

Припинення циклу промивки. 

Якщо система виявляє несправність в роботі системи, буде 

відображено повідомлення про помилку (див. пункт 10). 
 

 
ПРИМІТКА: 

після видалення причин зупинки цикл промивки буде 

автоматично продовжено. 
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7.7. ВІДКРИТТЯ/ЗАКРИТТЯ БОКОВОЇ КРИШКИ ПРИСТРОЮ ВОДОПОСТАЧАННЯ  

Відкриття кришки. 

• відкрийте бічну кришку пристрою водопостачання (a) після 

вивільнення спеціальної фіксуючої ручки (h). 

 
 
 
 
 
 
 

Закриття кришки. 

• закрийте бічну кришку пристрою водопостачання, переконайтесь, 

що вона блокується ручкою (h). 

 
 
 



 

 

L9 – КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
 

 

 86   UK 

 

 

8. ПРИНАЛЕЖНОСТІ  

8.1. РОБОЧА ЛАМПА  

Робоче світло поставляється в 2 різних моделях: 

 

(1) Світло з галогенним джерелом світла, модель VENUS. 

(2) Світло з світлодіодним джерелом світла, модель VENUS PLUS-

L. 
 

Інструкції з експлуатації та обслуговування ламп надаються в 

форматі PDF і можуть бути завантажені з розділу "Завантажити" 

сайту www.anthos.com. 
 

 
ПРИМІТКА: 

під час автоматичного руху стоматологічного крісла 

світло автоматично вимикається для запобігання 

засліпленню пацієнта. 
 

 

 
 

 

 

8.2. МОНІТОР НА СТІЙЦІ ЛАМПИ  

Інструкції з експлуатації та обслуговування монітора постачаються 

разом із пристроєм. 

 
 
 

 

 

 

8.3. НЕГАТОСКОП ДЛЯ ПАНОРАМНИХ РЕНТГЕНІВСЬКИХ ЗОБРАЖЕНЬ  

Пристрій для перегляду для панорамних рентгенівських знімків 

можна встановити на всі версії панелі стоматолога із БІЧНИМ 

ЗАСТОСУВАННЯМ. 

Розміри екрану: В = 210 мм, Д = 300 мм. 

Увімкніть негатоскоп, просто поверніть спеціальний перемикач (а): 
 

 
Негатоскоп ввімкнений. 

 

Негатоскоп вимкнений. 
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8.4. ШВИДКОРОЗ'ЄМНЕ З'ЄДНАННЯ ДЛЯ ПОДАЧІ ПОВІТРЯ/ВОДИ/НАПРУГИ 230 В  

Швидкороз'ємне з'єднання для подачі повітря/води/напруги 230 В 

розташовані на стороні сполучної коробки пристрою для 

підключення 

до комунальних мереж. 
 

 

УВАГА: 

Вимкніть обладнання до підключення або відключення 

повітря/води. 

 

Технічні характеристики. 

• Розетка живлення: 230 В змінного струму 2 А відповідно до 

стандартів IEC/EN 60320-2-2/F (тільки для стоматологічних 

пристроїв для джерел живлення 230В змінного струму). 

• Тиск швидкороз'ємного з'єднання подачі повітря: 6 бар. 

• Тиск швидкороз'ємного з'єднання подачі води: 

- водопровід, 2,5 бар 

- з системою S.H.S. - 1,8 бар 

- з системою W.H.E. - 3 бар 

• Об'ємна витрата швидкороз'ємного з'єднання подачі води: 

- водопровід, 1800 мл/хв 

- з системою S.H.S. - 950 мл/хв 

- з системою W.H.E. - 400 мл/хв 
 

 
ПРИМІТКА: 

від'єднайте резервуар для дистильованої води, щоб 

використовувати швидкороз'ємне з'єднання з 

водопроводом разом з системою S.H.S. (див. пункт 

7.2.). 
 

 

 
 

 

 

 

8.5. ДОДАТКОВИЙ ТРИМАЧ ЛОТКА  

Застосовується тільки на моделі L9 БІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ. 

Тримач лотка може містити два лотка стандартного розміру. 

Поверніть ручку (b) для регулювання вертикального положення в 

залежності від навантаження: 

• поверніть за годинниковою стрілкою для збільшення опору (важке 

навантаження). 

• поверніть проти годинникової стрілки для зменшення опору (легке 

навантаження). 
 

 

УВАГА: 

Гранично допустиме навантаження на лоток: 3,5 кг 

(без негатоскопу) або 2,5 кг (з негатоскопом). 
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9. ОБСЛУГОВУВАННЯ  

Профілактичне обслуговування 

CEFLA s.c., виробник стоматологічних пристроїв, згідно стандартів IEC 60601-1 3rd Ed. - 2007, IEC 62353 і директиви MDD 93/42 з подальшими 

змінами, підкреслює необхідність виконання уповноваженим працівником перевірок стоматологічних пристроїв під час профілактичного 

обслуговування стоматологічних пристроїв, зазначеного в інструкції з технічного обслуговування і догляду, а також у гарантії щонайменше 

один раз на 12 місяців. 
 

 

УВАГА: 

Гарантія автоматично анулюється, якщо обладнання обслуговуються, ремонтується або змінюється яким-небудь чином 

працівниками, які не були належним чином уповноважені CEFLA s.c.. 

 

Перевірки безпеки. 

Відповідно до стандарту IEC 62353, перевірки безпеки, зазначені в інструкції з технічного обслуговування і догляду, а також у гарантії, що 

поставляються у комплекті зі стоматологічним пристроєм, повинні здійснюватися через певні проміжки часу, що встановлюються 

нормативними положеннями. За відсутності якихось точних вказівок #COMPANY#, виробник стоматологічних пристроїв, рекомендує перевіряти 

їх принаймні кожні 24 місяці на місці установки і після ремонту/оновлення електричних частин. 
 

 

УВАГА: 

Виробник не несе відповідальності за отримання особистої травми або пошкодження обладнання, якщо наведені вище 

заходи безпеки не були дотримані. 
 
 

 

 

 

9.1. ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ  

Інструкції з обслуговування для інструментів надаються в комплекті 

кожного інструмента. 
 

 

УВАГА: 

Обслуговування інструментів повинне здійснюватися 

після вимкнення обладнання. 
 

 

 
 

 

 

 

9.2. ЗЛИВ КОНДЕНСАТУ.  

Виконуйте щодня перед початком роботи. 
 

 

УВАГА: 

Перед відкриттям клапану водопостачання, 

переконайтеся, що обладнання було вимкнуто. 
 

Дійте наступним чином: 

• відкрийте кришку бічного пристрою для подачі води (див. пункт 

7.7.), 

• помістіть контейнер під кран для зливу конденсату (а), 

• послабте ручку крана, 

• після спорожнення резервуару щільно закрийте кран. 
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9.3. ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ ПРИСТРОЮ ХІРУРГІЧНОГО ВІДСМОКТУВАННЯ  

Слід проводити щодня в кінці роботи. 
 

 

УВАГА: 

Завжди використовуйте окуляри і рукавички для 

запобігання контакту із зараженим матеріалом при 

чищенні фільтрів пристрою відсмоктування. 
 

Дійте наступним чином: 

• по одному за раз видалити фільтр (d), 

• очистіть/замініть фільтр (код 97461845), 

• встановіть фільтр на місце. 
 

 

УВАГА: 

Перед установкою фільтра обов'язково видаліть всі 

залишки амальгами, що можуть бути наявні на опорі 

для фільтра. 
 

 
ПРИМІТКА: 

для запобігання просочуванню рідин і виділень з фільтра 

при його видаленні рекомендується виконувати 

вищезазначені дії за допомогою канюлі. 
 

 
 
 

 

 

 

9.4. ХІРУРГІЧНЕ ВІДСМОКТУВАННЯ  

Система хірургічного відсмоктування має дезінфікуватися із 

використанням продукту, придатного для цієї мети. 
 

 

УВАГА! 

Для очищення системи відсмоктування рекомендується 

використовувати засіб "STER 3 PLUS" (CEFLA s.c.), 

розведений в 6% розчин (відповідає пропорції 60 мл 

продукту на 1 літр води). 

 

В кінці кожної хірургічної процедури. 

• Всмокчіть близько півлітра розчину, підготовленого з вибраним 

дезінфікуючим засобом, у кожну використану трубку для 

відсмоктування. 

• Простерилізуйте тримачі трубок для відсмоктування у паровому 

автоклаві при температурі 135°C, дотримуючись інструкцій з 

використання пристрою. 

 

В кінці кожного робочого дня. 

• Всмокчіть 1 літр води кожною трубкою для відсмоктування, 

чергуючи воду та повітря (по черзі виймайте і занурюйте трубку 

для відсмоктування). 

• Після промивки водою всмокчіть приблизно півлітра розчину, 

підготовленого з вибраним дезінфікуючим засобом, у кожну 

використану трубку для відсмоктування. 
 

 

УВАГА! 

Використовуйте всі продукти відповідно до вказівок 

виробника. 
 

 
ПРИМІТКА. 

після дезінфекції рекомендується всмоктати повітря 

тільки для сушки всієї системи відсмоктування (5 

хвилин). 

 

Раз на тиждень. 

Від'єднайте корпус трубки для відсмоктування від кріплення на 

шнурі і змастіть ущільнювальні кільця (o) за допомогою захисного 

змащення S1 для ущільнювальних кілець (CEFLA s.c.). 

 

Один раз на рік. 

Замініть трубки для всмоктування і тримачі трубок для 

відсмоктування. 
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9.5. ХІРУРГІЧНИЙ ВІДДІЛЮВАЧ CATTANI  

На початку кожного робочого дня. 

Вставте всередину фільтра (d) таблетку (v) препарату VF CONTROL 

PLUS (CEFLA s.c.) 
 

 

УВАГА! 

Завжди використовуйте рукавички для запобігання 

контакту із зараженим матеріалом при проведення цієї 

дії. 
 

В кінці кожної хірургічної процедури. 

• Всмокчіть близько півлітра розчину, підготовленого з вибраним 

дезінфікуючим засобом, у кожну використану трубку для 

відсмоктування. 

• Простерилізуйте тримачі трубок для відсмоктування у паровому 

автоклаві при температурі 135°C, дотримуючись інструкцій з 

використання пристрою. 

 

В кінці кожного робочого дня. 

• Всмокчіть 1 літр води кожною трубкою для відсмоктування, 

чергуючи воду та повітря (по черзі виймайте і занурюйте трубку 

для відсмоктування). 

• Після промивки водою всмокчіть приблизно півлітра розчину, 

підготовленого з вибраним дезінфікуючим засобом, у кожну 

використану трубку для відсмоктування. 
 

 
ПРИМІТКА. 

після дезінфекції рекомендується всмоктати повітря 

тільки для сушки всієї системи відсмоктування (5 

хвилин). 

 

Кожні 15 днів. 

• Очищуйте контейнер відділювача і зонди м'якою неабразивною 

губкою і нейтральним миючим засобом. 

• Очищуйте зливний клапан контейнера відділювача за допомогою 

спеціалізованого пристрою. 

 

Один раз на рік. 

• Виконується майстром: перевірте сифони і зливні канали, 

перевірте всі зношувані внутрішні трубки і пластикові або гумові 

частини. 

 

Якщо операційна не працюватиме декілька днів, зробіть 

наступне. 

• Почніть відсмоктування і запустіть його на 20-30 хвилин без 

відсмоктування будь-якою рідини. Пристрій для відсмоктування 

повинен стати цілком сухим. В результаті сіль, що викликається 

вологим середовищем і вихідними речовинами, не 

утворюватиметься. Зазначена сіль може призвести до 

заклинювання вентилятора і блокування двигуна. 

 

 
 

Як видалити контейнер відділювача. 
 

 

УВАГА: 

Завжди використовуйте рукавички для запобігання 

контакту із зараженим матеріалом при проведення 

наступних дій. 
 

• Відкрийте бокову кришку пристрою водопостачання. 

• Частково витягніть резервуари ( a ) та/або (z) для вивільнення 

резервуару відділювача (d), якщо такий резервуар встановлено. 
 

 
ПРИМІТКА: 

ми рекомендуємо проводити цю дію з частково 

спорожненими резервуарами. 
 

• Повністю спорожніть контейнер відділювача, натиснувши кнопку 

(c), розташовану на кришці. 

• При наявності видаліть клапан (s) центральних систем. 

• Поверніть і підійміть контейнер (d) до його повного від'єднання від 

зливного насосу (k). 

• Від'єднайте контейнер (d) з кришки (f), потягнувши вгору за гумові 

накладки з двох сторін (e). 

• Після виконання дій з очищення поверніть контейнер (d) у вихідне 

положення після змащення ущільнювальних кілець захисним 

змащенням для ущільнювальних кілець S1 (CEFLA s.c.). 

• Закрийте бокову кришку пристрою водопостачання. 
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Сигнал блокування зливного насосу. 

Спеціальний значок (A) на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ позначатиме, чи 

заблоковано зливний насос, розташований під резервуаром 

відділювача. 

Тепер рекомендується вимкнути обладнання і вручну очистити 

резервуар відділювача. 

Якщо значок з'являється знову, зв'яжіться зі службою технічної 

підтримки. 

 
 
 

 

9.6. ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА ТУРБІНИ ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ  

Щомісяця перевіряйте фільтр масляного контейнера (g), 

встановлений в лінії зворотного повітря турбіни. 

При необхідності замініть фільтр (код 97290014). 

 
 

9.7. ВІДДІЛЮВАЧ АМАЛЬГАМИ METASYS  

Інструкції з обслуговування для відділювача амальгами METASYS 

надається в комплекті з обладнанням, якщо обладнання 

поставляється з цим видом відділювача. 

Пристрій керування відділювачем розташований у пристрої обробки 

води. 
 

 

УВАГА: 

Завжди використовуйте окуляри і рукавички для 

запобігання контакту із зараженим матеріалом при 

чищенні відділювача. 
 

 

УВАГА: 

При утилізації одноразових контейнерів, заповнених 

амальгамою, дотримуйтесь чинного місцевого і 

державного законодавств. 
 

 

 

9.8. ВІДДІЛЮВАЧ АМАЛЬГАМИ DÜRR  

Інструкції з обслуговування для відділювача амальгами DÜRR 

надається в комплекті з обладнанням, якщо обладнання 

поставляється з цим видом відділювача. 

Пристрій керування відділювачем розташований у пристрої обробки 

води. 
 

 

УВАГА: 

Завжди використовуйте окуляри і рукавички для 

запобігання контакту із зараженим матеріалом при 

чищенні відділювача. 
 

 

УВАГА: 

При утилізації одноразових контейнерів, заповнених 

амальгамою, дотримуйтесь чинного місцевого і 

державного законодавств. 
 

 

 

 

9.9. СТОМАТОЛОГІЧНЕ КРІСЛО  

Стоматологічне крісло не потребує особливих заходів з 

обслуговування. 

У будь-якому випадку його функціонування повинне перевірятися 

уповноваженим ANTHOS працівником один раз на рік. 
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10. ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ПОВІДОМЛЕННЯ  

М = Повідомлення про помилку на екрані консолі 

C = Причина  

R = засіб вирішення помилки 

 

M: "Закінчується вода, заповніть резервуар" 

C: Рівень рідини в резервуарі автономного водопостачання впав нижче мінімального рівня. 

R: Заповніть резервуар (див. пункт 7.2.). 
 

M: "Поверніть інструменти у вихідне положення" 

C: Під час налаштування циклу очищення системою був виявлений витягнутий інструмент. 

R: Переконайтеся, що всі інструменти правильно розташовані у своїх тримачах і повторіть налаштування циклу.  Якщо повідомлення про 

помилку з'являється знову, зв'яжіться зі службою технічної підтримки. 
 

M: "Перевірте інструменти, повторіть цикл" 

C: Під час циклу очищення чи промивки система виявила, що налаштування витягнутих інструментів були змінені. 

R: Перевірте обрані інструменти і повторіть цикли очищення (див. пункт 7.4.) чи промивки (див. пункт 7.5.). 
 

M: "Закінчується насичена киснем вода, заповніть резервуар" 

C: Рівень насиченої киснем води у відповідному резервуарі впав нижче мінімального рівня. 

R: Заповніть резервуар для насиченої киснем води (див. пункт 7.4.). 
 

M: "Відкрийте крани для розбризкування води" 

C: Система не може наповнити канали насиченою киснем водою під час циклу очищення. 

R: Відкрийте крани для розбризкування і повторіть цикл очищення (див. пункт 7.4.). Якщо повідомлення про помилку з'являється знову, 

зв'яжіться зі службою технічної підтримки. 
 

M: "Витягніть всі інструменти" 

C: Під час циклу очищення системою виявлена поява внутрішньої несправності. 

R: Повторіть цикл очищення, вибравши всі інструменти. Якщо повідомлення про помилку з'являється знову, зв'яжіться зі службою технічної 

підтримки. 
 

M: "Спорожніть систему WHE" 

C: Несправність системи WHE. 

R: Спорожніть внутрішній резервуар WHE і скиньте налаштування системи (див. пункт 5.1.1.2.3.). Якщо повідомлення про помилку з'являється 

знову, зв'яжіться зі службою технічної підтримки. 
 

M: "Виберіть систему WHE" 

C: Система намагається запустити функції, що вимагають ввімкнення системи WHE. 

R: Увімкніть систему WHE (див. пункт 7.3.). 
 

M: "Перевірте трубки для відсмоктування, повторіть цикл" 

C: Під час циклу очищення або промивки системою виявлено, що трубки для відсмоктування не підключені до з'єднань. 

R: Переконайтеся, що обрані трубки для відсмоктування правильно під'єднані і повторіть цикл очищення (див. пункт 7.4.) чи промивки (див. 

пункт 7.5.). Якщо повідомлення про помилку з'являється знову, зв'яжіться зі службою технічної підтримки. 
 

M: "Витягніть принаймні один інструмент" 

C: Спроба почати цикл очищення без вибору жодного інструменту або чашки. 

R: Повторіть цикл очищення, вибравши принаймні один інструмент або чашку. Якщо повідомлення про помилку з'являється знову, зв'яжіться 

зі службою технічної підтримки. 
 

M: "Інструмент задано" 

C: До інструменту у певному місці на панелі були автоматично встановлені заводські дані. 

R: Якщо повідомлення про помилку з'являється знову, зв'яжіться зі службою технічної підтримки. 
 

M: "Поверніть трубки для відсмоктування у вихідне положення" 

C: Коли стоматологічний пристрій увімкнено, трубки для відсмоктування витягуються. 

R: Переконайтеся, що трубки для відсмоктування правильно розташовані у відповідних кріпленнях. Якщо повідомлення про помилку 

з'являється знову, зв'яжіться зі службою технічної підтримки. 
 

M: "Поверніть інструмент у вихідне положення" 

C: Коли стоматологічний пристрій увімкнено, інструмент витягається. 

R: Переконайтеся, що всі інструменти правильно розташовані у відповідних кріпленнях. Якщо повідомлення про помилку з'являється знову, 

зв'яжіться зі службою технічної підтримки. 
 

M: "Перевірте фільтри трубок для відсмоктування" 

C: Несправність циклу промивки трубок для відсмоктування. 

R: Переконайтеся, що фільтри чисті, трубки для відсмоктування не закриті, і пристрій для відсмоктування працює правильно, повторіть цикл 

промивки.    Якщо повідомлення про помилку з'являється знову, зв'яжіться зі службою технічної підтримки. 
 

M: "Ввімкнено аварійне положення пристрою водопостачання" 

C: Під час автоматичного руху панель помічника зіткнулася з перешкодою. 

R: Видаліть перешкоду і знову натисніть кнопку, що відповідає бажаній програмі. 
 

M: "Опустіть стоматологічне крісло" 

C: Посудина не рухається через заваду стоматологічному кріслу. 

R: Опустіть стоматологічне крісло, щоб воно не становило перешкоди. 
 

M: "Перевірте запобіжники світла" 

C: Робоче світло не вмикається через брак потужності. 

R: Зв'яжіться зі службою технічної підтримки. 
 

M: "Виконайте заплановане обслуговування" 

C: Система потребує проведення запланованого обслуговування. 

R: Зв'яжіться зі службою технічної підтримка для програмування обслуговування. 
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M: "Ввімкнено аварійне положення ножного керування" 

C: Стоматологічне крісло зіткнулося з перешкодою. 

R: Натисніть кнопку "Підняти сидіння" і усуньте перешкоду. 
 

M: "Ввімкнено аварійне положення спинки" 

C: Спинка стоматологічного крісла зіткнулася з перешкодою. 

R: Натисніть кнопку "Підняти сидіння" і усуньте перешкоду. 
 

M: "Перемістіть посудину" 

C: Крісло не рухається через зіткнення з посудиною. 

R: Пересуньте посудину, щоб вона не становила перешкоди. 
 

M: "Ввімкнено аварійне положення сидіння" 

C: Стоматологічне крісло зіткнулося з перешкодою. 

R: Натисніть кнопку "Підняти сидіння" і усуньте перешкоду. 
 

M: "Ввімкнено аварійне положення систем постачання" 

C: Бічна панель систем постачання зіткнулася з перешкодою. 

R: Натисніть кнопку "Підняти сидіння" стоматологічного крісла і усуньте перешкоду. 
 

M: "Блокування стоматологічного крісла, покладіть інструмент у вихідне положення" 

C: Рух стоматологічного крісла запитується в той час, коли один інструмент знаходиться у витягнутому положенні. 

R: Покладіть інструмент у вихідне положення і повторіть рух стоматологічного крісла. 
 

M: "Ввімкнено блокування стоматологічного крісла" 

C: Рух стоматологічного крісла запитується, поки воно знаходиться в заблокованому стані. 

R: Зніміть блокування стоматологічного крісла (див. пункт 4.). 
 

 

УВАГА: 

M: "XXXX, зв'яжіться зі службою технічної підтримки" (XXXX відноситься до числового коду). 

C: Цей вид повідомлення відноситься до серйозних внутрішніх помилок. 

R: Зв'яжіться зі службою технічної підтримки і повідомте номер помилки. 
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11. ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

План установки: 97042104 
 

Об'ємна витрата подачі води: 10 л/хв 

Технічне керівництво: 97071191 
 

Споживання води: 2 л/хв. 

Каталог запасних частин 

стоматологічного пристрою: 
97023121 

 
Жорсткість води: < 25 °f (14 °d) 

Каталог запасних частин 

стоматологічного крісла: 
97023121 

 
Зливне з'єднання: ø40 мм. 

Гранична вага стоматологічного 

пристрою: 
90 кг. 

 
Об'ємна витрата зливу: 10 л/хв. 

Гранична вага стоматологічного 

крісла: 
115 кг. 

 
Нахил зливних труб: 10 мм/м. 

Гранична вантажопідйомність 

стоматологічного крісла: 
190 кг. 

 
З'єднання для відсмоктування: ø40 мм. 

Номінальна напруга: 230 В ~ / 115V ~ 
 Вакуум для відсмоктування 

(мінімум): 
65 мбар. 

Номінальна частота: 50/60 Гц  
 

Об'ємна витрата відсмоктування: 450 л/хв. 

Споживана потужність: 
1800 Вт (230 В ~) 

1300 Вт (115 В ~) 

 
Сертифікат відповідності: CE 0051 

З'єднання для повітря: 
1/2 газу.  

Електричні роботи згідно з: IEC 60364-7-710 

Тиск подачі повітря: 
6-8 бар.  Розміри упаковки стоматологічного 

пристрою: 
1570 x 780 x 1495 (в) 

Об'ємна витрата повітря: 
82 л/хв.  Розміри упаковки стоматологічного 

крісла: 
1510 x 730 x 1000 (в) 

З'єднання для подачі води: 
1/2 газу.  Вага упаковки стоматологічного 

пристрою: 
155 кг. 

Тиск подачі води: 
3-5 бар.  Вага упаковки стоматологічного 

крісла: 
100 кг. 

 

ЗАПОБІЖНИКИ 

Визначення Значення Захист Положення 

Стоматологічний пристрій. 

Запобіжник F2 

 

Запобіжник F4 

Запобіжник F5 

Запобіжник F6 

T 12,5 A 

T 16 A 

T 6,3 A 

T 6,3 A 

T 6,3 A 

230 В ~: Лінія живлення стоматологічного пристрою. 

115 В ~: Лінія живлення стоматологічного пристрою. 

Вторинний засіб захисту: Пристрій водопостачання. 

Вторинний засіб захисту: Стоматологічний пристрій. 

Вторинний засіб захисту: Робоче світло. 

Сполучна коробка. 

 

Сполучна коробка. 

Сполучна коробка. 

Сполучна коробка. 

Стоматологічне крісло. 

Запобіжник F1 T 6,3 A 230 В ~: Лінія живлення стоматологічного крісла. Сполучна коробка. 

Швидкороз'ємні з'єднання. 

Запобіжник T 2 A 

230 В ~: Потужність розетки для живлення 

пристрою. Сполучна коробка. 

Живлення МОНІТОРА. 

Запобіжник T 4 A 21 В ~: Живлення МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ. 

Область карти стоматологічного 

крісла. 
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11.1. РОЗМІРНІ ПОКАЗНИКИ  

РОЗМІРНІ ПОКАЗНИКИ МОДЕЛІ L9 CONTINENTAL ЗІ СТОМАТОЛОГІЧНИМ КРІСЛОМ 3.0 FL 
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РОЗМІРНІ ПОКАЗНИКИ МОДЕЛІ L9 CONTINENTAL ЗІ СТОМАТОЛОГІЧНИМ КРІСЛОМ 3.0 ML 
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РОЗМІРНІ ПОКАЗНИКИ МОДЕЛІ L9 SIDE DELIVERY ЗІ СТОМАТОЛОГІЧНИМ КРІСЛОМ 3.0 FL 
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РОЗМІРНІ ПОКАЗНИКИ МОДЕЛІ L9 SIDE DELIVERY ЗІ СТОМАТОЛОГІЧНИМ КРІСЛОМ 3.0 ML 
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12. ПЛАН ОБСЛУГОВУВАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ПРИСТРОЮ  

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЧАСТИНА ДІЯ ПУНКТ 

Перед початком 

робочого дня. 

Злийте конденсат. / Див. пункт 9.2. 

Хірургічний відділювач 

CATTANI 

Вставте у кожен слот для фільтру трубки для 

відсмоктування таблетку VF CONTROL PLUS. 
Див. пункт 9.5. 

Після кожного 

пацієнта. 

Контркутовий прилад. Зовнішня стерилізація або дезінфекція. 

Дивіться 

документацію, що 

поставляється з 

приладом. 

Турбіна. Зовнішня стерилізація або дезінфекція. Див. пункт 5.4. 

Мікродвигун. Зовнішня дезінфекція. Див. пункт 5.5. 

Пристрій для видалення 

зубного каменю. 
Зовнішня стерилізація або дезінфекція. Див. пункт 5.6. 

Шприц. Зовнішня стерилізація або дезінфекція. Див. пункт 5.3. 

Фотополімеризатор. Стерилізація волоконної оптики, зовнішня дезінфекція. Див. пункт 5.7. 

Камера C-U2. 
Зовнішня дезінфекція. 

Не використовуйте кислі або агресивні продукти. 
Див. пункт 5.8. 

Хірургічні трубки для 

відсмоктування. 

Занурте кожну трубку для відсмоктування в приблизно 1/2 

літра очищаючого розчину. 

Стерилізація тримачів трубок для відсмоктування. 

Див. пункт 9.4. 

При необхідності. 

Посудина 

Очищуйте комерційно доступним миючим засобом, 

розробленим для керамічних матеріалів. 

Не використовуйте кислі або агресивні продукти. 

Див. пункт 7.1. 

Хірургічний відділювач 

METASYS 
Дивіться документи, що поставляються з обладнанням. / 

Хірургічний відділювач 

DÜRR 
Дивіться документи, що поставляються з обладнанням. / 

Робоче світло. Дивіться документи, що поставляються з обладнанням. / 

Монітор на стійці лампи Дивіться документи, що поставляються з обладнанням / 

Знімні шнури 

інструмента. 

Очищуйте придатним дезінфікуючим розчином відповідно 

до рекомендацій виробника. 

Не використовуйте кислі або агресивні продукти. 

Див. пункт 5. 

Поверхні 

стоматологічного крісла 

з покриттям і оббивка. 

Очищуйте придатним дезінфікуючим розчином відповідно 

до рекомендацій виробника. 

Нанесіть продукт на одноразову м'яку паперову серветку. 

Не використовуйте кислі або агресивні продукти. 

Див. пункт 1.4. 

В кінці кожного 

робочого дня. 

Фільтр посудини. 
Очистіть фільтр під проточною водою. 

Окремо утилізуйте відфільтрований вміст. 
Див. пункт 7.1. 

Хірургічний фільтр для 

відсмоктування. 

Перевірте фільтр і у випадку зниження ефективності 

відсмоктування замініть його (код 97461845). 
Див. пункт 9.3. 

Хірургічні трубки для 

відсмоктування. 
Очистіть кінцеву частину фільтра відсмоктувача слини. Див. пункт 9.4. 

Щотижня. 

Хірургічний відділювач 

CATTANI 
Очистіть контейнер відділювача, зливний клапан і зонди. Див. пункт 9.5. 

Тримачі трубок для 

відсмоктування. 
Змастіть ущільнювальне кільце. Див. пункт 9.4. 

Щомісяця. 
Фільтр турбіни 

зворотного повітря. 

Перевірте фільтр і замініть його при необхідності (код 

97290014). 
Див. пункт 9.6. 

Щорічно. Стоматологічне крісло. 
Зв'яжіться зі службою технічної підтримки для загального 

огляду. 
/ 

 
 



 

 

 

 


