
Інструкція з експлуатації

Стоматологічний фізіодиспенсер для дентальної імплантології
ISE-170, ISE-170L, ISE-170C



Федеральний закон обмежує продаж цього пристрою 
стоматологом або на замовлення стоматолога
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1. Вступ

Цей прилад використовується для дентальної імплантації та складається з блока керування, 
безщіткового мікромотора BLDC та педалі управління.
При підключенні до зовнішнього джерела живлення  прилад перетворює змінний струм живлення
на постійний струм. Проведення дентальної імплантації проводиться наконечником, що 
обертається завдяки підключенню до безщіткового мікромотора BLDC.
Блок керування може контролювати торк, швидкість обертання, швидкість подачі води
та напрямок обертання і може управляти BLDC мікромотором за допомогою педалі управління.

1.1 Принцип дії

Це обладнання призначене для стоматологічної хірургії та дентальної імплантології. 
Блок керування призначений для використання зі спеціальним стоматологічним мікромотором, 
який забезпечує роботу дентального наконечника, оснащеного відповідними інструментами 
для лікування твердих тканин зубів.

1.2 Призначення

Цим приладом може користуватися лише ліцензований стоматолог.

1.3 Вимоги до персоналу

1) Коли пацієнт втратив зуби через карієс, захворювання ясен, нещасний випадок або пухлину
2) Коли пацієнт не хоче видаляти зуби для захисту суміжних натуральних зубів
3) Коли пацієнт відмовляється від зубного протезування
4) Коли пацієнт хоче змінити частковий або повнодуговий протез на фіксовану протезну конструкцію
5) Коли пацієнт хоче змінити повнодуговий протез на комбінацію фіксованої та частково фіксованої 
     протезної конструкції
6) Коли пацієнт потребує імплантування для утримання протезної конструкції

1.4 Показання

1) Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
2) Переконайтесь, що прилад використовується лише фахівцями
3) Переконайтесь, що прилад використовується лише за призначенням

1.5 Перевірка перед використанням



2. Техніка безпеки

1) Коли причина несправності не виявлена   або несправність важко усунути, негайно зв’яжіться 
    з головним офісом.
2) Якщо зображення на дисплеї відображаються неправильно, зверніться до головного офісу. 
     Це ризик нещасного випадку.
3) Не допускайте пацієнтів до керування налаштуваннями та до з'єднань приладу.

2.1 Небезпека

1) Не розбирайте і не вносьте зміни до конструкції приладу. 
     Після внесення змін до конструкції приладу ви не зможете отримати післяпродажне гарантійне 
     обслуговування від виробника.
2) Не допускайте попадання мастила в мікромотор BLDC. 
     Це спричиняє перегрів та вихід з ладу підшипників.
3) Не очищайте прилад за допомогою розчинників, таких як бензол, тощо.
4) Використовуйте аксесуари та витратні матеріали, що входять до комплекту приладу, відповідно 
     до специфікації та технічних умов виробника. Коли технічні характеристики відрізняються 
     від необхідних, це може призвести до нещасного випадку.
5) Якщо кабель живлення, штепсель або розетка зламані або пошкоджені, 
     не використовуйте прилад, а зверніться до представника виробника. 
     Це загрожує ураженням електричним струмом та пожежею.
6) При від'єднанні живлення не тримайте вилку мокрими руками. 
     Крім того, не використовуйте прилад, коли розетка живлення пошкоджена. 
     Це загрожує ураженням електричним струмом та пожежею.
7) Не розташовуйте поблизу приладу нагрівальні пристрої, свічки, лампи. Це небезпека пожежі.
8) Уважно стежте, щоб люди похилого віку, інваліди чи діти не знаходились поруч із місцем, 
     де знаходиться прилад.
9) Будьте обережні, щоб сторонні речовини, такі як вода та сольовий розчин не потрапили 
     до мікромотора та на педаль управляння. 
     Коли прилад не працює належним чином або всередину потрапили сторонні речовини, 
     не використовуйте прилад, а зверніться до представника виробника.
10) Використовуйте прилад лише за призначенням, вказаним у цій інструкції з експлуатації, 
     не використовуйте його будь-яким іншим способом, який не рекомендується виробником. 
     Виробник не несе відповідальність за нещасний випадок, що може виникнути внаслідок 
     недотримання вимог інструкції з експлуатації.
11) Зовнішнє обладнання, підключене до входів та виходів, а також інші з'єднання мають відповідати 
      стандартам IEC.
12) Для уникнення ризику ураження електричним струмом, цей прилад слід підключати лише 
     до джерела живлення із захисним заземленням.

2.2 Попередження



2. Техніка безпеки

1) Коли з’являються будь-які відхилення в роботі приладу, такі як вібрація, нагрівання та дивний звук, 
     негайно припиніть роботу та огляньте прилад.
2) Підготуйте заздалегідь запасні витратні матеріали для використання приладу.
3) Переконайтесь, що інструменти, які ви використовуєте для хірургічного втручання, підтримують 
     швидкість, рекомендовану виробником. Інакше,  у разі перевищення дозволеної швидкості, 
     існує загроза нещасного випадку.

2.3 Обережно

1) Цей прилад виготовлений для використання в стоматологічній хірургії та дентальній імплантології.  
     Переконайтеся, що прилад використовується відповідно до призначення та за правильною 
     процедурою.
2) В першу чергу для безпеки пацієнта використовуйте добре доглянутий прилад.
3) Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації та уважно ознайомтесь 
     з  функціями кожного з компонентів.
4) Блок керування та педаль управління не підлягають автоклавуванню. Якщо корпус забруднився, 
     вимкніть живлення, очистіть прилад за допомогою чистої вологої серветки 
     та видаліть зайву вологу сухою серветкою.
5) Перевірте, чи відповідає вхідна напруга номінальній напрузі після підключення живлення.
6) Іригаційну трубку після використання треба утилізувати як медичні відходи.

2.4 Зауваження

13) Застереження щодо необхідності періодичної перевірки або заміни додаткового 
     джерела живлення.
14) Не розташовуйте прилад так, щоб його було важко відключити від живлення.
15) Не використовуйте педаль управління у місцях, де є вода, як то в операційній 
     або у відділенні невідкладної допомоги.
16) Не модифікуйте це обладнання без дозволу виробника.
17) Не використовуйте мобільний телефон або бездротовий пристрій радіочастотного зв'язку 
     поблизу електричних медичних приладів, щоб запобігти негативному впливу на них.



3. Опис товару 

3.1.1 Блок керування

1) Передня панель

2) Задня панель (ISE-170, ISE-170L, ISE-170C)

Зовнішній вигляд та функція кнопок A, B і C однакові.

3.1 Опис системи, компонентів та функцій

Вибір програми

Торк Кнопки управління

Фіксація тримача
іригаційної системи

Швидкість обертання

Дисплей

Фіксація іригаційної трубки

Запам’ятовування
програм

Підсвічування
/ Система

Роз’єм підключення
кабелю живлення

Вимикач 
живлення

Роз’єм педалі управляння

Оберти вперед/назад
Вимикач подавання рідини
Контроль подавання рідини

Роз’єм для мікромотора

Вибір
передавального

числа



3. Опис товару 

3.1.1 Педаль управління (FS-V1)

3.1.2 Мікромотор (ISM-B70L)

3.1.2 Педаль управління (FS-V1)

Роз’єм педалі управління

З’єднувальний кабель

Вибір напрямку обертання

Вибір програм

Роз’єм наконечника
Роз’єм мотора

Світлодіод LED

Отвори для кріплення
тримача педалі

Контроль подачі рідини

Педаль управління



3. Опис товару 

Відображення програми Відображається програма, яка використовується під час операції.

Вказує на передавальне число, встановлене під час роботи приладу.

Вказує на статус фізіодиспенсера.
Під час роботи приладу відображається  «R» (робота).
Індикатор Несправності вказує на відповідний номер несправності у разі 
її виникнення. 
Індикатор Пам'ять вказує на номер збереженої та встановленої програми, 
яка використовується.

Вказує на  встановлене значення  торка в режимі очікування 
та співвідношення фактичного торку з заданим значенням під час роботи 
приладу.

Вказує на встановлену швидкість обертання в режимі очікування 
та фактичну швидкість обертання під час роботи приладу.

Вказує напрямок обертання двигуна і блимає під час роботи двигуна.

Позначає кількість подачі рідини на рівні від одного до п’яти.

Відображення програми

Відображення напрямку 
обертання

Відображення швидкості 
обертання

Відображення торка

Відображення кількості 
подачі рідини

Статус дисплея

3.2 Дисплей

Назва Функція



3. Опис товару 

Відображення
програми

Запам'ятовування
програм

Налаштування
дисплея

Відображення
напрямку

обертання

Відображення
підсвічування

LED

Відображення
несправностей

Позначає функцію, яка використовується під час операції.

Вказує на статус світлодіодів мікромотора.

Вказує напрямок обертання двигуна і блимає під час роботи двигуна.

Індикація номеру збереженої та встановленої програми під час роботи приладу.

Вказує на напрямок обертання мікромотора та відображає індикацію 
під час роботи приладу.

■ Передавальне число: вказує на передавальне число, вибране під час роботи приладу.

■ Торк: вказує на встановлене значення торку в режимі очікування та співвідношення 
     фактичного торка із встановленим значенням під час роботи приладу.

■ Швидкість: вказує на встановлену швидкість обертання в режимі очікування 
      і фактичну швидкість обертання під час роботи приладу.

■ Охолоджуюча рідина: показує рівень подачі рідини від одного до п’яти.

Назва Функція



3. Опис товару 

Блок керування (ISE-170, ISE-170L, ISE-170C)

Мікромотор (ISM-B70L)

Педаль управління (FS-V1)

Напруга

Максимальна швидкість

Максимальний торк

Максимальний  струм

Розміри

Освітлення

Вага

З’єднання

Керування швидкістю

Керування режимами

Клас захисту

Змінюється

Перемикання програм / Контроль подавання рідини 
/ Зміна напрямку обертання 

IPX1

40,000 об/хв

70*Нсм

6 A

ø 24 x 100 мм

Білий світлодіод

156г

ISO 3964

Частота

Енергоспоживання

Максимальна витрата 
охолоджуючої рідини

Запобіжник

Розміри

AC 100-120 / 220-240В

50/60 Гц

150 ВА

130 мл/хв

2 x 250 x T2.0А

285 x 250 x 120 мм [Ширина х Довжина х Висота]

3.3 Технічні характеристики



3. Опис товару 

3.3.1 Тип захисту від ураження електричним струмом

3.3.2 Ступінь захисту від ураження електричним струмом

Обладнання першого класу (ClassⅠ)

3.3.3 Режим роботи

Безперервна робота

3.3.4 Деталі, що використовуються

1) Умови зберігання

Температура: -10 ° C ~ + 50 ° C
Вологість: 10 ~ 85%
Тиск повітря: 500гПа ~ 1060гПа

2) Умови транспортування

Температура: -10 ° C ~ + 50 ° C
Вологість: 10 ~ 85%
Тиск повітря: 500 гПа ~ 1060гПа

3) Умови експлуатації

Температура: + 10 ° C ~ + 35 ° C
Вологість: 30 ~ 85%
Тиск повітря: 700гПа ~ 1060 гПа

Наконечник: під’єднується до мікромотора

Наконечники не входять до комплекту поставки

Деталь типу BF

3.3.2 Педаль управління (FS-V1)

3.4 Екологічні умови (зберігання, транспортування, експлуатація)



4. Встановлення

4.1.1 Встановлення тримача для іригаційної системи

4.1.2 Встановлення тримача педалі управління

Вставте тримач для іригаційної системи 
у відповідний отвір.

Зафіксуйте його за допомогою кріплення.

Вставте тримач для педалі управління 
у відповідний отвір.

Зафіксуйте його за допомогою кріплення.

Вставте роз'єм мікромотора 
в роз'єм блоку керування.

Будьте обережні при з'єднані мікромотора 
з блоком керування. 

Підключіть роз'єм мікромотора CAP

4.1 Встановлення тримачів

4.2 Підключення мікромотора



4. Встановлення

Приєднайте іригаційну трубку до прямого 
або кутового наконечника.

Іригаційна насадка зовнішня Іригаційна трубка

Іригаційна трубка

Іригаційна насадка внутрішня

Іригаційна насадка зовнішня

"Y" трубка

"Y" трубка Іригаційна трубка

Затискач трубки

Кабель мікромотора

Затискач

Іригаційна трубка

Затискач трубки

Закріпіть кабель мікромотора  
та іригаційну трубку на однаковій відстані 
за допомогою затискачів 
для охолоджуючої рідини

4.3 Встановлення іригаційної системи



4. Встановлення

Відкрийте кришку для іригаційної системи, 
натиснувши на кнопку.

Вставте іригаційну трубку в паз.

Закрийте кришку для іригаційної системи.

Закрийте затискач трубки.

Перед запуском відкрийте затискач трубки.

Підключіть кабель живлення 
до роз’єму електромережі.

Будьте обережні при приєднанні кабелю 
живлення.

Підключіть роз'єм педалі управління 
до роз’єму на корпусі приладу

Вставте голку трубки в ємність 
з охолоджуючою рідиною.

Повісьте ємність з охолоджуючою рідиною 
на гак тримача.

Від'єднання деталей відбувається в зворотному порядку приєднання.

Затискач трубки

Охолоджуча рідина

Вставити голку

4.4 Підключення кабелю живлення та педалі управління

4.5 Від'єднання деталей



5. Експлуатація

Увімкніть живлення  блоку керування фізіодиспенсера

Вибір програм відбувається по черзі шляхом натискання педалі управління 
або кнопки P на блоці керування.

2)

3)

4)

5)

6)

Перевірте торк, швидкість обертання, швидкість подачі води, передавальне число 
та напрямок обертання, що відображаються на дисплеї.

Якщо під час використання навантаження досягає максимального значення заданого торка, 
мікромотор припиняє обертатися.

Він припиняє обертатися при відпусканні педалі управління.

Мікромотор починає обертатися після натискання педалі управління. 
Він обертається на низькій швидкості при легкому натисканні на педаль та обертається 
на повній швидкості при сильному натисканні на педаль. 
Якщо попердньо вибрано функцію подачі води, насос також починає обертатися.

Під’єднайте кабель живлення до електромережі.

Вимкніть живлення за допомогою вимикача 
живлення.

Від’єднайте кабель від електромережі

Увімкніть мікромотор за допомогою вимикача 
живлення.

5.1 Загальне використання



5. Експлуатація

5.2.1 Вибір програми

Кнопка
вибору

програми

Кнопка
вибору

програми

Кнопка
вибору

програми

Кнопка
пам'яті

Обертання вперед Припинення обертання, 
якщо відпустити педаль. 

Обертання вперед, 
якщо натиснути на педаль.

Обертання назад 
при досягненні 
встановленого 
значення торка

5.2.2 Функція нарізання різьби (Tapping)

5.2.3 Видалення програми

5.2.4 Відновлення програм

За допомогою цієї кнопки користувач вибирає програму, необхідну для операції.
Програма змінюється по черзі від 1 до 6 при натисканні кнопки Програма.
Вона змінюється в порядку Свердління (Drilling)→ Нарізання різьби (Tapping) 
→ Видалення мітчика (Remove tap) → Встановлення імплантату (Implant) 
→ Видалення (Remove) → Фіксація ґвинта (Lock screw).

Обрана програма позначається курсором.

Активувати функцію нарізання різьби можливо лише за допомогою програми нарізання 
різьби (Tapping).

Ця функція видаляє непотрібні програми, що не використовуються.
Оберіть непотрібну програму та видаліть її, натиснувши на цю кнопку протягом
щонайменше 2 секунд.

Ця функція відновлює видалені програми.
Відновіть всі видалені програми, натиснувши на цю кнопку протягом щонайменше 
2 секунд.

5.2 Налаштування програм



5. Експлуатація

Кнопка
пам'яті

Кнопка відображає на дисплеї  номер (адресу) ручного налаштування програми, 
де містяться спеціально налаштовані параметри (передавальне число, крутний момент, 
швидкість обертання, напрямок руху вперед/назад, подача рідини).
Номер ручного налаштування змінюється по черзі від 1 до 9 після кожного натискання 
кнопки «Пам'ять».

Початкові налаштування (заводські налаштування): Пам'ять

Програма Передавальне
число

Торк
(Н*см)

Швидкість 
(об/хв)

Напрямок
руху

Вперед (Forward)

Вперед (Forward)

Вперед (Forward)

Вперед (Forward)

Назад (Reverse)

Назад (Reverse)

Інтенсивність
подачі рідини

Свердління 
(Drilling)

Нарізання різьби 
(Tapping)

Видалення мітчика
(Remove tap)

Видалення
(Remove)

Фіксація ґвинта
(Lock screw)

Встановлення імплантату
(Implant)

На дисплеї відображається поточний 
номер програми ручного налаштування 

(від 1 до 9). 

Налаштування 
параметрів Drilling

Налаштування 
параметрів Tapping

Налаштування 
параметрів Implant

Налаштування 
параметрів Remove

Налаштування 
параметрів Lock screw

Налаштування 
параметрів Remove tap

Налаштування 
параметрів Drilling

Налаштування 
параметрів Tapping

Налаштування 
параметрів Implant

Налаштування 
параметрів Remove

Налаштування 
параметрів Lock screw

Налаштування 
параметрів Remove tap

5.3.1 Кнопка пам'яті

5.3 Запам'ятовування програм



5. Експлуатація

Кнопка
"Система"

Кнопка
напрямку

обертання

Кнопка «Система» зберігає встановлені значення в пам'яті (передавальне число, крутний 
момент, швидкість обертів, напрям руху, подача рідини) для кожного значення пам'яті. 
Натисніть та утримуйте кнопку "Система" протягом 2-х секунд; рамка навколо числа, 
що відображає номер пам'яті, почне блимати;  короткими натисканнями оберіть потрібний 
номер пам'яті, де потрібно зберегти нові дані, та знову натисність та утримуйте кнопку 
близько 2-х секунд. Збереження даних завершено, коли перестає лунати звук та блимати 
рамка з номером.

Початковою настройкою є напрямок вперед (Forward). Рух напрямку змінюється після 
натискання кнопки. При виборі напрямку руху на дисплеї вмикаються відповідні напис 
та стрілка.

Щоб повернутися до збережених даних, перейдіть 
до потрібного номеру програми коротким натисканням 
кнопки "Пам'ять"

Напис та стрілка вмикаються при виборі  руху вперед.

Напис та стрілка блимають під час роботи мікромотора.

Напис та стрілка вмикаються при виборі руху назад.

5.3.3 Збереження налаштувань

5.4 Встановлення напрямку обертання мікромотора



5. Експлуатація

Кнопка
Передавальне

число

Кнопка 
підсвічування

Контроль
подачі
води

Натисніть цю кнопку для вмикання підсвічування. 
Повторне натискання кнопки вимикає підсвічування. 
Ця функція діє при використанні мікромотора з вмонтованою оптикою (ISM-B70L).

З кожним натисканням цієї кнопки  змінюється кількість подачі води. 
Ця кількість відображається на дисплеї наступним чином:

Передавальне
число

Значення змінюється по черзі від номера ① до ⑥ після кожного 
натискання кнопки.

5.5 Зміна передавального числа

5.6 Підсвічування LED

5.7 Контроль рівня подачі води 



5. Експлуатація

Кнопка
торка

Кнопка
швидкості
обертання

Торк відображається на дисплеї у секції Torque. Його зміна відбувається натисканням 
відповідних регулюючих кнопок  «Вгору/Вниз». Крок зміни значення торка  5 Н*см. 
Під час налаштування торка його значення на дисплеї блимає.
В процесі роботи мікромотора на дисплеї відображається поточне значення торка. 

Швидкість обертання відображається на дисплеї у секції Speed. 
Його зміна відбувається натисканням відповідних регулюючих кнопок  «Вгору/Вниз». 
Під час налаштування швидкості обертання його значення на дисплеї блимає.
В процесі роботи мікромотора на дисплеї відображається поточне значення швидкості 
обертання. 

Передавальне число

Передавальне число Швидкість (rpm) Передавальне число Швидкість (rpm)

Торк (Н*см) Передавальне число Торк (Н*см)

У таблиці зазначено діапазон зміни максимального 
значення торка в залежності від передавального числа 
наконечника. 

У таблиці зазначено діапазони можливої швидкості 
обертання в залежності від передавального числа 
наконечника. 

5.8 Встановлення значення торка (основна функція)

5.9 Встановлення швидкості обертання (основна функція)
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Кнопки
"Вгору"/"Вниз"

Калібрування активують на початковому етапі, коли мікромотор 
знаходиться в статусі «без навантаження», або коли реальна швидкість обертання 
мікромотора відрізняється від заданої.
Функція калібрування активується при одночасному натисканні кнопок
«Вгору/Вниз» протягом 2-х секунд при роботі мікромотора, а значення швидкості 
збільшується від 0 до 40000. Потім двигун зупиняється, що означає завершення 
калібрування. 
Перевірте реальну швидкість мікромотора після перезапуску фізіодиспенсера. 

Використовуйте фізіодиспенсер після завершення всіх налаштувань.
При натисканні на педаль мікромотор починає працювати, а на дисплеї блимає 
літера "R" та рамка навколо неї. 

Калібрування активується шляхом одночасного натискання 
кнопок «Вгору/Вниз» протягом 2-х секунд.

Значення поточного торка та швидкості обертання 
відображаються на дисплеї. 
Коли поточне значення торка дорівнює 90% і більше 
від встановленого токра, з'являється звуковий сигнал.

Коли поточне значення торка дорівнює 100% від встановленого 
торка, мікромотор зупиняється.

5.10 Калібрування

5.11 Експлуатація фізіодиспенсера



6. Технічне обслуговування

Від'єднайте мікромотор та педаль від блоку керування

Перевірте візуально наявність сторонніх речовин.

Гравітаційна стерилізація
- Щонайменше 30 хвилин при 121o C
- Час висихання: 30 хвилин

Парова стерилізація з попереднім видаленням повітря
- Щонайменше 4 хвилини при 132o C
- Час висихання: 30 хвилин

Перевірте робочий стан.

Повторіть очищення при виявленні сторонніх речовин.  

Робіть цю процедуру перед кожним використанням

Стерилізація мотора та іригаційної трубки парою відповідно до ISO 17665-1, -2 в паровому 
стерилізаторі (Автоклав). 

Підготуйте бавовняну тканину або м'яку ганчірку, зволожену ізопропиловим спиртом. 

Повторіть обробку, якщо сторонні речовини не видалені повністю.

Очищайте прилад перед та після його використання.

Протирайте поверхні та щілини щонайменше 3 хвилини, 
щоб видалити усі сторонні речовини. 

6.1 Очищення

6.2 Ревізія

6.3 Стерилізація



6. Технічне обслуговування

Вийміть коробку з запобіжниками 
за допомогою пласкої викрутки.

Замініть запобіжники новими.

Вставте коробку з запобіжниками 
назад.

6.4 Заміна запобіжника

Використані
запобіжники

Запасні
запобіжники



7. Усунення несправностей 

7.1.1 Відображення помилок на екрані

7.1.2 Перелік помилок

Код помилки Помилка Причина помилки Дії

LCD-дисплей Опис помилки

Після виникнення помилки лунає звуковий сигнал та блимає номер помилки на дисплеї у віконці, 
що відображає помилки.

Номер помилки та навколишня рамка 
блимають по черзі, за винятком надпису 
"Error".

Помилка датчика 
мікромотора

Зверніться до 
сервісного центру.

Перепідключіть мікромотор 
або зверніться 

до сервісного центру.

Вимкніть та увімкніть пристрій, 
а потім переведіть 

в режим очікування. 

Вимкніть та увімкніть пристрій, 
а потім переведіть 

в режим очікування. 

Від'єднайте та знову 
приєднайте педаль 

або зверніться 
до сервісного центру.

Дефектний датчик Холла мотора, 
погане з'єднання з мікромотором 

Дефектний мотор,
погане з'єднання з мікромотором 

Помилка мікромотора

Перевантаження
Перевантаження

мікромотора

Несправна плата 
керування

Погане з'єднання 
з педаллю

Несправний 
трансформатор, перегрів

Зверніться 
до сервісного центру.

Зверніться 
до сервісного центру.

Перевищення температури 
або несправний датчик 

температури

Помилка
трансформатора

Помилка схеми 
керування та напруги

Помилка 
приєднання педалі

Помилка температури

7.1 Опис повідомлень про помилки



7. Усунення несправностей 

Код 
помилки

E8

E9

Помилка

Не з'являються дані на дисплеї 

після ввімкнення живлення.

Не підключено кабель живлення
Перевірте підключення 

кабелю живлення 

Зверніться до сервісного центру

Замініть запобіжник

Перевірте підключення педалі

Зверніться до сервісного центру

Несправність кабелю живлення

Перегорів запобіжник

Не підключено педаль

Несправність педалі

Не працює мікромотор 

при натисканні на педаль

Причина помилки Дії

7.2 Опис несправності



8. Аксесуари та обслуговування

Мікромотор (ISM-870L)

Кабель мікромотора Кабель педалі Кабель живлення

Тримач іригаційної системи Тримач педалі Іригаційна трубка

Затискач для трубки

Підставка під наконечник Інструкція

болт тримача Кришка для мікромотора

Педаль управління (FS-V1)

8.1 Аксесуари



8. Аксесуари та обслуговування

8.2 Інформація про післяпродажне обслуговування

8.3 Гарантії

Виробник : MICRO-NX Co., Ltd.

Гарантійний термін експлуатації виробу

Термін служби компонентів та період заміни
- Блок керування, мікромотор : 1 рік
- Пошкодження внаслідок помилки клієнта, неправильного використання виробу 
   та нормального стирання підшипників мікромотора не входять до гарантії

Вироблено : Республіка Корея

22, Маейео-ро 1-гіль, Донг-гу, Даегу, 41059  Республіка Корея 
Тел.: 82-53-650-1000, Факс:  82-53-650-1001
www.mocronx.co.kr



9. Електормагнітна сумісність

9.1 Електромагнітне випромінювання
Продукт підходить для використання в певному електромагнітному середовищі. 
Клієнт та/або користувач продукту повинні гарантувати, що він використовується 
в електромагнітному середовищі, як описано нижче.

9.2 Електромагнітна стійкість
Продукт придатний для використання в певному електромагнітному середовищі. 
Клієнт та/або користувач продукту повинні гарантувати, що він використовується 
в електромагнітному середовищі, як описано нижче.
У конкретному електромагнітному середовищі стоматологічний мікромотор 
для імплантації має відповідати таким важливим характеристикам. 
Критерії відповідності, визначені компанією Micro-NX Co., Ltd., такі. 
Вони полягають у підтримці подачі води та швидкості обертання мікромотора. 
Значення похибки швидкості має бути в межах 10%.

Радіочастотне випромінювання 
CISPR 11

Електростатичний 
розряд (ESD) 
IEC61000-4-2

Підлога має бути дерев'яною, 
бетонною з керамічною плиткою. 
Якщо покриття підлоги є 
синтетичним матеріалом, 
відносна вологість 
має бути не менше 30%.

Якість основної електроенергії 
має бути такою, як у звичайному 
комерційному  та / або лікарняному 
приміщенні.

Якість основної електроенергії 
повинна бути такою, як у звичайному 
комерційному та / або лікарняному 
приміщенні. 

± 8kV контактний розряд
± 15kV повітряний розряд

± 2kV для лінії живлення
± 1kV для ліній вхід/вихід

± 1kV диференціальний режим
± 2kV звичайний режим

± 8kV контактний розряд
± 15kV повітряний розряд

± 2kV для лінії живлення
Н/Д

± 1kV диференціальний режим
± 2kV звичайний режим

Електричні швидкі 
переривні /сплески
IEC61000-4-4

Перенапруження 
IEC61000-4-5

Продукт використовує радіочастотну енергію тільки 
для своєї внутрішньої функції. Таким чином, 
радіочастотне випромінювання дуже низьке і навряд 
чи може викликати будь-які перешкоди 
для оточуючого електромагнітного обладнання.

Продукт придатний для використання у всіх закладах, 
включаючи побутові установи та ті, які безпосередньо 
підключені до загальної електромережі, 
підведеної до приміщення побутового призначення.

Група 1

Клас В

Клас А

Відповідає

Радіочастотне випромінювання
CISPR 11

Гармонічне випромінювання 
IEC 6100-3-2

Коливання напруги / пульсація випромінювання
IEC 61000-3-3

Тестування випромінювання

Тестування 
випромінювання IEC 60601 -Рівень Рівень відповідності

Рекомендації щодо 
електромагнітного середовища

Відповідність Вплив на електромагнітне середовище
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Падіння напруги, 
короткі 
переривання 
та зміни напруги 
на вхідних лініях 
живлення
IEC61000-4-11

Якість електроживлення 
має відповідати типовому
для комерційних та / або 
лікарняних приміщень. 
Якщо користувач продукту 
вимагає продовження роботи 
під час перебоїв 
в електромережі, 
рекомендується щоб продукт 
працював від безперебійного 
джерела або від акумулятора.

Потужність магнітних полів 
має бути на рівнях, 
характерних для типового 
розташування в типовому 
комерційному або 
лікарняному приміщенні. 

Напруженість поля від 
стаціонарних радіочастотних 
передавачів, визначена 
електромагнітним 
обстеженням (а), має
бути меншою за рівень 
відповідності в кожному 
діапазоні частот. 
Перешкоди можуть виникати 
поблизу обладнання, 
позначеного наступним 
символом.

0% UT для 0.5 циклу
при 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° та 315°

0% UT для 1 циклу 
та 70% UT для 25/30 циклу
при 0°

0% UT для 250 циклу при 0°

30 А/м

3 В еф
від 150 кГц до 80 МГц

6 В еф
у межах ISM від 150 кГц 
до 80 МГц

80% AM при 1 кГц

3 В еф
від 80 МГц до 2.7 ГГц

80% AM при 1 кГц

3 В еф
від 150 кГц до 80 МГц

6 В еф
у межах ISM від 150 кГц 
до 80 МГц

80% AM при 1 кГц

30 А/м

3 В/м

0% UT для 0.5 циклу
при 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° та 315°

0% UT для 1 циклу 
та 70% UT для 25/30 циклу
при 0°

0% UT для 250 циклу при 0°

Частота живлення 
(50-60 Гц)
Магнітне поле
IEC61000-4-8

Наведене радіо
-випромінювання 
IEC61000-4-6

ПРИМІТКА: Uт - напруга мережі змінного струму до застосування тестового рівня.

(а) Напруженість поля від стаціонарних передавачів, таких як базові станції для радіо (настільних / бездротових) 
телефонів та наземних мобільних радіостанцій, аматорське радіо, AM та FM радіомовлення та телевізійне 
мовлення, не можна теоретично передбачити з точністю. Для оцінки електромагнітного середовища, 
зумовленого стаціонарними радіочастотними передавачами, слід розглянути електромагнітне обстеження 
ділянки, якщо виміряна напруженість поля в місці, де використовується виріб, перевищує відповідний рівень 
відповідності РЧ, зазначений вище, до протукту треба вжити такі додаткові заходи, як переорієнтація 
або переміщення продукту.

Випромінювані 
РЧ ЕМ поля
IEC61000-4-6

Тестування
випромінювання

Рекомендації щодо 
електромагнітного середовищаIEC 60601 - Рівень Рівень відповідності



10. Утилізація

10.1 Рекомендації щодо утилізації
10.1.1 Утилізація блоку керування, педалі та мікромотора

10.1.2 Утилізація пакувального матеріалу

Слідкуйте за законами, директивами, стандартами та інструкціями щодо утилізації 
використаних електричних пристроїв.

Всі пакувальні матеріали були обрані з урахуванням захисту навколишнього середовища 
та підлягають переробці. Будь ласка, надсилайте старі та використані пакувальні матеріали 
до центрів збору та переробки відповідно до місцевих законів і правил.  
Таким чином ви будете сприяти утилізації сировини та уникненню відходів. 

Переконайтеся, що деталі не забруднені під час утилізації. 




