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1. Введення 
1.1. Передмова 
Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd. – підприємство, яке використовує високі 
технології при дослідженні, розробці і виробництві стоматологічного обладнання та має 
чудову і гарантовану якість.  
Існує дві марки компанії WOODPECKER: WOODPECKER та DTE.  
Основною продукцією є ультразвуковий скалер, фотополімерна лампа, апекс-локатор та 
ультразвуковий хірургічний апарат, т.д. 
 
1.2. Опис пристрою     
Апекслокатор - це допоміжне обладнання для ендодонтичного лікування, яке шляхом 
вимірювання довжини простору періодонтальної щілини допомагає закінчити 
ендодонтичне лікування. 
Функції пристрою: 
а) Обладнаний яскравим РК-дисплеєм, чіткою картинкою, різні кольори вказують на чітку 
траєкторію файлу. 
б) Заснований на технології багато частотного вимірювання та автоматичного 
калібрування, що забезпечує точне вимірювання.  
в) Тримач файлу, загубник та контактний зонд можна стерилізувати в автоклаві при високій 
температурі та високому тиску. Ефективне уникнення перехресної інфекції. 
г) Акумуляторна батарея заряджається, тому немає необхідності в зміні батарей.   
 
1.3. Модель та габарити 
1.3.1.Габарити: 84мм (довжина) * 88мм (ширина) * 112мм (висота) 
1.3.2.Вага: 336г  
 
1.4. Комплектуючі  
1.4.1. Основний блок (рис.1): 
 



 
Рисунок 1 

1.4.2. Комплектуючі (рис.2):  
 

 
Рисунок 2 

 
1.5. Структура 
Складається з головного блоку, вимірювального кабелю, загубників, тримача файлу, 
контактного зонда, адаптера тощо. 
 
1.6. Застосування  
Даний пристрій застосовується: 
1.6.1. Для вимірювання пульпіт, некрозів пульпи, періапікального періодонтиту та 
довжини зуба; 
1.6.2. Вимірювання довжини зуба перед реставрацією коронки; 
1.6.3. Вимірювання довжини зуба при трансплантації та ретрансплантації. 
 
1.7. Протипоказання 
Не рекомендується використовувати для лікування пацієнтів з кардіостимуляторами 
(або іншими електроприладами), а також для тих осіб, кому протипоказано 
використання електричних приладів (електробритви, фени та т.д.). 
 



1.8. Класифікація пристрою 
1.8.1. Тип захисту від ураження електричним струмом: клас II  
1.8.2. Ступінь захисту від ураження електричним струмом: робоча частина тип BF,  
1.8.3. Ступінь захисту від небезпечного попадання рідини: звичайне обладнання (IPX0) 
1.8.4. Забороняється використовувати в безпосередній близькості до 
горючих анестезуючих сумішей з повітрям, киснем або оксидом азоту. 
1.8.5. Режим роботи: безперервна робота. 
 
1.9. Технічні характеристики 
1.9.1. Батарея: 3.6B / 750мАч  
1.9.2. Адаптер: 100 В - 240 В ~ 50/60 Гц 
1.9.3. Споживання потужності: ≤ 0,5Вт 
1.9.4. Екран: 4.5", рідкокристалічний (LCD)  
1.9.5. Звуковий сигнал: звуковий сигнал спрацьовує коли відстань ендо-файлу до апекса 
менше ніж 2 мм. 
1.9.6. Умови експлуатації: 
a) Температура навколишнього середовища: + 5°С ～ + 40°С 
б) Відносна вологість: 30% ~ 75%. 
в) Атмосферний тиск: 70 кПа k 106 кПа 
 
2. Примітки по установці та використанню пристрою. 
2.1. Перш ніж працювати з цим пристроєм уважно ознайомтесь з посібником користувача. 
2.2 Апікальний упор (зелена зона, на якій зображено число "00") - анатомічний апікальний 
отвір. Щоб гарантувати безпеку, робоча клінічна довжина виходить шляхом віднімання 
0,5-1 мм від довжини, виміряної апекс локатором. 
2.3 Дані 1, 2 на екрані не вказують на те, що відстань до апексу становить 1,0 мм, або 2,0 
мм. Він просто нагадує оператору, що файл наближається або відходить від апікального 
отвору. Цифри, що відображаються на екрані, не є певною довжиною. Зменшення чисел 
лише вказує на те, що файл рухається до апікального отвору. 
2.4 Якщо діаграма на екрані раптом робить велике переміщення або негайне відображення 
«OVER» у верхній частині каналу, продовжуйте повільно в напрямку вершини кореня 
зуба, щоб сигнал повернувся до нормального значення. 
2.5 Для запобігання витоку або перешкод між кореневим каналом, що призводить до 
неточних вимірювань, перед кожним використанням висушіть порожнину доступу ватним 
тампоном або повітродувкою. 
2.6 Використовуйте розмір файлу, пристосований до діаметра кореневого каналу. 
Вибраний занадто малий файл для великого кореневого каналу може призвести до 
нестабільності дисплея екрана під час процедури. 
2.7 Перед кожним використанням перевірте, що тримач файлу та вимірювальний кабель 
належним чином з’єднані (див. 3.1.3). 
2.8 Тримач файлу, загубник та контактний датчик можна використовувати багаторазово. 
Перед кожним їх використанням вони підлягають стерилізації в автоклаві при режимі 
високої температури і високого тиску. Ендо-файли не повинні використовуватися більше 
3 разів. 
2.9. Акумуляторна батарея повинна бути витягнута коли обладнання не використовується 
тривалий час. 
2.10. Будь ласка, зарядіть акумуляторну батарею коли блимає індикатор низького заряду. 
2. 11. Будь ласка , використовуйте оригінальні компоненти, компоненти вироблені іншою 
компанією можуть привести до неточного виміру. 
2.12. При вимірюванні уникайте контакту між зовнішньою та внутрішньою рідиною, щоб 
уникнути неточності в вимірювані.  
2.13. Зберігайте ендо-файл та тримач файлу окремо від інших металевих інструментів. 



2.14. Щоб уникнути короткого замикання, яке призведе до збою в вимірі, будьте особливо 
уважні при роботі з пацієнтами, у яких є металеві коронки або мости. Будь ласка, перевірте 
вологість каналу для забезпечення надійності в вимірюваннях. Якщо підтверджується, що 
ендо-файл ще не досяг зони апекса, а показники апекс локатора занадто низькі, перевірте, 
чи не є ендо занадто сухим, та зробіть контрольний рентгенівський знімок. 
2.15. Прилад чутливий до інших пристроїв, що викликають електромагнітні перешкоди. 
Заборонено використовувати лікарями або при лікуванні пацієнтів з кардіостимуляторами. 
Стоматологи повинні бути обережними щодо роботи в таких умовах. 
2.16. Гарантія поширюється тільки при використанні приладу згідно з нормами посібника 
користувача. Гарантія анулюється при розбиранні та ремонті даного пристрою не 
кваліфікованим робітником компанії Woodpecker. 
2.17. Будь-які зміни призведуть до втрати гарантії та можуть завдати шкоди пацієнту. 
2.18. Тільки оригінальний адаптер та акумуляторна батарея можуть використовуватися. 
 
3. Встановлення пристрою. 
3.1. З'єднання вимірювального кабелю. 
3.1.1. Вставте вимірювальний кабель в роз'єм на правій стороні блоку.  
Увага: 
a) Будьте обережні при використанні пристрою, не кидайте його та уникайте падіння. 
Необережне використання може призвести до пошкодження або відмови пристрою. 
б) Вимірювання не може бути проведено без повного підключення роз'єму.  
в) Переконайтеся, що штепсель не випав. Тримайте пристрій подалі. 
3.1.2. Вставте тримач файлу та загубник відповідно до двох гнізд вимірювального кабелю. 
[Рисунок 3].  

 
                                   Рисунок 3                                Рисунок 4 
Увага: 
Переконайтеся, що не витягли кабель, коли вставляли або витягували вимірювальний 
кабель та тримач файлу. [Рисунок 4 (а)] 
Правильна операція показала на рисунку 4 (b). 
3.1.3. Перевірка підключення кабелю (перед кожним використанням) 
a) Натисніть перемикач живлення. Переконайтеся, що процес вимірювання кореневого 
каналу відображається на дисплеї. Пристрій вимкнеться автоматично через 5 хвилин після 
закінчення експлуатації. [Рисунок 5] 
б) Переконайтеся, що штепсель вимірювального кабелю вставлений в розетку правильно. 

 
                                            Рисунок 5                                Рисунок 6 
в) Переконайтеся, що загубник та тримач файлу щільно встановлені в вимірювальний 
кабель. 
г) Доторкніться загубником до вигнутої частини тримача файлу [як показано на рисунку 6], 
щоб переконатися, що всі ділення відображаються на РК-екрані, а статичний дисплей 
цифровий '-3', інакше це означає, що тримач файлу або вимірювальний кабель 
пошкоджений, його слід замінити. [як показано на рисунку 7 (c)] 
3.1.4. Значення індикаторів дисплея 



а) Екран показує область до апікального отвору на панелі команд . Відображається білої 
шкалою. (рисунок 7 (а)). 
b) Файл наближається до апікального отвору коли відображається зелена шкала. (рисунок 
7(b)). 
с) Файл пройшов апікальний отвір якщо з'явилася червона шкала. Тривалий звуковий 
сигнал буде в цей же час. (рисунок 7 (с)). 
 

 
Рисунок 7 

3.1.5 Збільшений дисплей апікального отвору. [Рисунок 8 (а)] 

 
Рисунок 8 

3.2. Перевірка обладнання тестером (один раз в два тижні) 
Користувач може використовувати тестер для перевірки точності роботи пристрою 
наступним чином: 
a) Витягніть вимірювальний кабель та вимкніть пристрій. 
б) Вставте тестер. 
в) Після увімкнення живлення, якщо відображена цифра знаходиться в діапазоні 02-06, 
пристрій функціонує нормально [Рисунок 8 (b)]. Якщо знаходиться за межами діапазону, 
пристрій не може точно вимірювати. З цього приводу зверніться за допомогою до 
уповноваженого дистриб'ютора або виробника. 
3.3. Встановіть апікальний упор між 0 і 1, натиснувши середню кнопку, і встановлений 
параметр буде автоматично збережений. Коли файл досягає Апікального упору, пристрій 
буде постійно подавати звуковий сигнал. 



 
Рисунок 9 

 
3.4. Зарядка акумуляторної батареї 
Коли блимає індикатор потужності припиніть роботу, так як це означає, що потужності 
недостатньо. 
3.4.1. Щільно вставте штекер адаптера в роз'єм на лівій частині блоку та включіть його 
вилку в розетку. 
3.4.2. Коли горить жовтий індикатор - це означає, що йде зарядка, коли жовтий індикатор 
зміниться на зелений - зарядка закінчена. Це може зайняти 120 хвилин.  
3.4.3. Після зарядки відключіть адаптер.  
Увага: Будь ласка, не використовуйте пристрій під час зарядки та перебуваєте не ближче 
2 метрів від обладнання під час заряду. 
 
4 . Функції пристрою та експлуатація  
4.1. Вимоги до використання         
Апекс локатор повинен бути точним та стабільним в вимірюванні, а також легким у 
використанні. Крім виконання основних правил експлуатаційного режиму, наступні 
вимоги є обов'язковими: 
4.1.1. Оператор повинен слідувати інструкцій. 
4.1.2. Лікар - стоматолог повинен знати середнє значення довжини зубів та їх положення, 
а також мати практичні навики у використанні пристрою.  
4.1.3. Повністю відкритий доступ до пульпарної камери. 
4.1.4. Рентгенівський знімок, який показує повну довжину кореневого каналу зуба. 
4.1.5. Ендо-файл повинен бути підібраний правильного розміру, щоб уникнути 
проходження через апікальний отвір.  
4.1.6. Поставте анатомічну відмітку на хворому зубі та занесіть це в історію хвороби. Ця 
відмітка повинна бути промаркована на здоровому мосту або на запломбованому зубі. 
Відмітка повинна розташовуватися на ріжучому краю переднього зуба або на верху 
корінного зуба. Якщо зуб зламаний, то відмітка повинна ставитися на самій виступаючій 
його частині. 
4.1.7. Пролікувати гострий запальний процес в області апекса. Також важливо видалити 
інфіковані та некрозні пульпарні тканини. 
4.1.8. Вимірювання неможливо в наступних клінічних випадках: 
a) Розмір каналу аналогічний апікальному отвору.  
В цьому випадку результат вимірювання буде меншим від реальної довжини 
каналу через гіпоплазію кореня. (рис.10)  



б) Кровотеча з апікального отвору. В цьому випадку кров переливається з 
кореневого каналу та досягає ясен, потрібно зупинити кровотечу та повторити 
вимірювання. (рис. 11)  
в) Коронка зуба зламана. 
Тканини ясен в тому місці де вона зламана будуть контактувати з порожниною 
ендо-отвору, що призведе до неправильних показань через електронну 
провідність. Вимірювання може бути проведено після ізоляції коронки від ясен 
гіпсом або іншим матеріалом. (рис.12).  

 
              Рисунок 10                    Рисунок 11                                      Рисунок 12 
 
г) Існує тріщина в корені зуба. 
 В цьому випадку тріщина може вести до витоку електрики, яка викличе 
неточності вимірювання (рис.13). 
д) При повторному ендодонтичному лікуванні в каналі є гутаперча.  
Очистіть канал, змочіть його сольовим розчином та проведіть вимірювання. 
(рис.14). 
е) Існує металева коронка, прилегла до ясен. Це призведе до неточності, коли ендо-
файл торкнеться металевої коронки. (рис.15) 
 

 
                 Рисунок 13                          Рисунок 14                                   Рисунок 15 
Іноді результати апекс-локатора та рентгена розходяться, та це не означає, що 
пристрій не справний, а може бути пов'язано з некоректно зробленим знімком. 
Реальне розташування апікального отвору відрізняється від анатомічного, дуже 
часто воно розташоване збоку кореневого каналу. (Рис.16). 



 
                                               Рисунок 16 

(Через кут рентгенівського випромінювання іноді він не може правильно сфотографувати 
апікальні отвори, але він не може відображати точне положення апікального отвору.) 
 
4.2. Експлуатація 
4.2.1. Підключить вимірювальний кабель до роз'єму на бічній стороні основного блоку. 
Увімкніть його. Загориться індикатор акумуляторної батареї в лівому кутку екрана. 
4.2.2. Пристрій перебуває в робочому стані. Пристрій вимикається через 5 хвилин, якщо 
його не використовувати. 
4.2.3. Налаштуйте гучність використовуючи кнопку регулювання гучності. 
4.2.4. Повісьте загубник на губу, важливо, щоб він контактував зі слизовою оболонкою 
порожнини рота як контрольний електрод. (рис.17). 
4.2.5. Зафіксуйте файл тримачем файлу та введіть до апексу. Коли відстань буде менше 
2 мм, лунає безперервний звуковий сигнал. (рис.18). 

 
                             Рисунок 17                                                        Рисунок 18 
Увага: 
а) Під час захоплення кореневого каналу канальним файлом, захоплюйте верх металевої 
частини (біля кореневого каналу на ручці файлу). Якщо ви захопите нижню частину (лезо 
або рухому частину), вона зносить файл тримача (рис.19). 
б) При вимірюванні довжини кореневого каналу, будь ласка, використовуйте файл зі 
смолистою ручкою. Якщо ви користуєтеся пристроєм без рукавичок для стоматології, це 
призведе до втрати результату вимірювання або зробить його неточним. Тому, будь ласка, 
використовуйте файл з смолистою ручкою та пам'ятайте, що не можна торкатися до 
металевої частини пальцями.  
в) Будь ласка, не використовуйте зіпсований тримач файлу, так як це зробить результат 
вимірювання неточним.  



г) Будь ласка, зверніться до рисунка 20 (a), щоб захопити файл правильно. Якщо так як на 
рисунку 20 (b), він не може правильно виміряти довжину кореневого каналу через 
неправильну силу, а передню частину стержня кореневого каналу легко зносити. 

 
                                   Рисунок 19                                                    Рисунок 20 
4.2.6. Коли файл досяг апекса, відрегулюйте резиновий стоппер на файлі орієнтуючись на 
контрольну точку (наприклад, край упадини або різця), потім витягніть ендо-файл. 
Виміряйте довжину між апікальною частиною файлу та резиновим стоппером - це робоча 
довжина. Також Ви можете користуватися контактним зондом замість тримача, коли 
незручно проводити вимірювання на задніх зубах (рис.21). 

 
Рисунок 21 

4.2.7. Частини, які торкаються тіла, повинні бути піддані стерилізації в автоклаві при 
високій температурі та високому тиску. Поверхня та вимірювальний кабель слід очищати 
за допомогою 75% спирту. 
Увага: Під час чищення спиртом не протирайте заводське маркування. 
 
5. Усунення несправностей 
 

Проблеми Можлива причина Рішення 
Після ввімкнення 
пристрою живлення 
та сигнал відсутній 
на екрані. 

1. Акумулятор розміщено 
правильно? 
2. Акумулятор заряджений? 

1. Повторно встановіть акумулятор. 
2. Зарядіть акумулятор. 

Довжина каналу не 
вимірюється 

Повністю вставлений 
вимірювальний кабель? 
Вимірювальний кабель 
пошкоджено? 

Переконайтесь, що вимірювальний 
кабель міцно підключений, зв’яжіть 
загубник із тримачем файлу, щоб 
перевірити, чи не розірваний 
вимірювальний кабель. 

Не лунає звуковий 
сигнал 

Провірте чи не встановлений 
режим « Без звуку». 

Налаштуйте сигнал гучності 

Світлодіодний 
індикатор зарядки 
згасає. 

1. Адаптер недостатньо 
підключений. 
2. Використовували 
несправний адаптер із 
надмірним виходом. 

1. Знову підключіть адаптер. 
2. Змініть адаптер, необхідно 
використовувати оригінальний 
адаптер. 



3. Акумулятор не 
встановлений належним 
чином. 
4. Акумулятор пошкоджений. 

3. Вставте акумулятор та знову 
підключіть адаптер. 
4. Замініть акумулятор, а потім 
знову підключіть адаптер. 

Індикація на 
дисплеї не статична 
під час 
вимірювання: 
результат 
вимірювання то 
довший, то 
коротший; 
числовий дисплей 
працює не вірно. 

 

 

З’єднання між загубником та 
слизовою ротовою 
порожниною в порядку? 

Переконайтесь, що загубник 
контактує зі слизовою ротовою 
порожниною належним чином. 

Присутня кров/слина біля 
коронки? 

 

Кров, рідина з кореневого каналу, 
яка поступає до вершини або шиї 
зуба, спричинить коротке 
замикання, а потім ненормальні 
явища в пристрої. Очистіть ротову 
порожнину від крові та рідини. 

Чи наповнений кореневий 
канал кров’ю, рідиною? 

 

Після того, як ендо-файли 
контактують з поверхнею 
кореневого каналу, який наповнений 
кров’ю, рідиною, на екрані негайно 
відобразиться сигнал “OVER”. У 
цьому випадку підштовхніть ендо-
файл до апікального кореневого 
каналу, та коли дисплей буде 
відображати звичайний стані, ви 
зможете правильно виміряти 
довжину кореневого каналу. 

Є рідина, відходи на поверхні 
зуба? 

Очистіть поверхню зуба 

Ендо-файл контактує з 
яснами? 

На РК-дисплеї з'явиться 
повідомлення “OVER”, якщо ендо 
файл контактує з яснами. 

 В кореневому каналі ще є 
пульпа? 

 

Якщо в кореневому каналі 
залишилась багато пульпи, довжину 
кореневого каналу неможливо 
правильно виміряти. 

Можливо ендо-файл 
доторкнувся до металу? 

Як тільки ендо-файл доторкнувся до 
металевого матеріалу, вимірювання 
призведе до втрати тканин 
пародонта, на екрані з'явиться 
"OVER". 

Можливо на суміжній 
поверхні є карієс? 

Поточне вимірювання здійснюється 
від карієсу сусідньої поверхні до 
ясен, довжину кореневого каналу 
неможливо виміряти правильно. 

Чи є колатерал або чи 
порушений корінь зуба? 

 

Після того, як ендо-файл досяг 
колатералью або зламаною частиною 
корінь зуба, вимір перейде з 
періодонтальної зв'язки, екран буде 
відображати "OVER". 

Можливо це відбувається 
тому, що на додаток до 
верхньої камери пульпи, 
присутня низька коронка 

Використовуйте гумові прокладки, 
щоб запобігти протіканню струму до 
ясен. 



зуба? Або залишилися 
залишки? 
Є апікальні кісти? 
 

Якщо є кісти, довжина 
кореневого каналу не може 
вимірюватися точно. 

Тримач файлу не чистий або 
зламаний? 

Очистіть тримач файлу спиртом, або 
замініть його. 

Зламаний вимірювальний 
кабель або присутній поганий 
контакт? 

З'єднайте обидва кінці 
вимірювального кабелю, екран буде 
відображати "-3". 

Індикатор 
вимірювання 
довжини надає 
тільки повне 
відображення поруч 
з вузькою частиною 
вершини. 

Чи оклюзійний кореневий 
канал? 

Дисплей буде працювати нормально 
після проникнення в вузьку частину 
вершини. 

Чи не занадто сухий 
кореневий канал? 

Необхідно зволожити звичайним 
сольовим розчином або розчином 
гіпохлориту натрію 

Чи може ендо-файл бути 
занадто малим для великого 
кореневого каналу? 

Замінити поточний ендо-файл 
великим. 

 
* Якщо всі вищезгадані заходи не працюють, будь ласка, зв'яжіться з нами. 
 
6. Процедура дезінфекції, очищення та стерилізації аксесуарів 
6.1. Передмова 
Загубник, тримач файлу та контактний зонд необхідно чистити, дезінфікувати і 
стерилізувати перед кожним використанням, щоб виключити будь-яке забруднення. Це 
стосується як першого, так і подальшого використання.   
 6.2. Загальні рекомендації 
• Користувач зобов'язаний забезпечувати стерильність пристрою протягом першого та 
наступних циклів використання, не допускаючи роботи з брудним або несправним 
пристроєм. 
• Для забезпечення власної безпеки використовуйте засоби індивідуального захисту 
(рукавички, окуляри, маску). 
• Використовуйте тільки офіційно схвалені ефективні дезінфікуючі розчини (перераховані 
в списку Німецького товариства гігієни та мікробіології (DGHM), що мають маркування СЄ 
та схвалення Федерального агентства по харчових продуктах і ліках США). 
 6.3. Процедури з загубником, тримачем файлу та контактним зондом. 
Вид робіт Порядок виконання Попередження 
1. Попередня 
дезінфекція та 
очищення 

- Відразу після 
використання занурте 
всі інструменти в 
дезінфікуючий розчин, 
по можливості 
змішаний з протеазой. 

- Виконуйте всі інструкції, дотримуйтесь 
концентрації та час занурення, 
ухваленими виробниками (надмірна 
концентрація може викликати корозію або 
інше пошкодження інструментів). 

- Дезінфікуючий розчин не повинен 
містити альдегідів (щоб уникнути фіксації 
забруднень крові). 

- Забороняється використовувати 
дезінфікуючі розчини, які містять фенол 
або будь-які речовини, несумісні з 



інструментами (див. Загальні 
рекомендації). 
- Рекомендується попередньо видалити з 
інструментів видимі забруднення, 
протерши їх м'якою матерією. 

2. Промивання  - Вручну промийте 
аксесуари в проточній 
воді протягом досить 
довгого часу. 

 

3. Ручна чистка  

 

- Вручну очистіть 
аксесуари підходящою 
щіткою, змоченою в 
розчині для 
попередньої 
дезінфекції. 

- Під час чищення необхідно привести в 
дію тримач файлу (кілька разів натиснути 
на кнопку).  
- На аксесуарах не повинно залишитися 
видимих забруднень. 

4. Промивання Див. пункт 2  
5. Дезінфекція - Занурте всі 

інструменти в 
дезінфікуючий розчин 
(бактерицидний, 
віроцидний, 
фунгіцидний, що 
знищує мікробактерії 
туберкульозу, який не 
містить альдегідів) 
відповідно до 
рекомендацій 
виробника. 

- Виконуйте всі інструкції, дотримуйтесь 
концентрації та час занурення, 
рекомендовані виробником. 

6. Остаточне 
промивання 

 

- Див. Пункт 2. 
- Після промивання 
необхідно просушити 
аксесуари. 

 

 7. Огляд 

 

- Огляньте аксесуари з 
метою виявлення 
можливих пошкоджень 

- Брудні інструменти необхідно очистити 
та дезінфікувати повторно 

8. Упаковка 

 

- Упакуйте пристрій в 
«Стерилізаційному 
пакеті» 

 

  - Перевірте термін придатності пакетів, 
вказаний виробником, щоб визначити 
термін зберігання. 
- Використовуйте пакети, здатні витримати 
температуру до 141°С, відповідно до вимог 
стандарту EN ISO 11607. 

9. Стерилізація 

 

- Стерилізація паром 
при температурі 134°С 
протягом 18 хвилин. 

 

- Аксесуари (загубник, тримач файлу та 
контактний зонд) необхідно стерилізувати 
відповідно до інструкції на упаковці. 
  - Використовуйте автоклави з частковим 
вакуумом або гравітаційні (менш 
переважно), які відповідають вимогам EN 
13060, EN285. 
- Використовуйте офіційно затверджену 
технологію стерилізації згідно ISO17665-1. 



- Дотримуйтесь порядку технічного 
обслуговування автоклава, встановлений 
виробником. 
  - Використовуйте тільки рекомендовані 
технології стерилізації. 

10. Зберігання 

 

- Зберігати пристрої 
слід в стерилізаційних 
пакетах, в сухому і 
чистому місці. 

- У разі відкриття, 
пошкодження або 
намокання пакета 
стерильність не 
гарантовано (перед 
використанням 
інструментів перевірте 
упаковку). 

 

 
7. Зберігання, обслуговування та транспортування.      
7.1. Зберігання                  
7.1.1. Цей пристрій повинен зберігатися в приміщенні з відносною вологістю менше 10% - 
93%, атмосферним тиском - 70 кПа до 106 кПа, а також температурою від -20°C до + 50°C.      
7.1.2. Уникайте зберігання в занадто гарячих місцях. Висока температура може скоротити 
термін служби електронних компонентів, пошкодити акумулятор, змінити або розплавити 
будь-якої пластик.      
7.1.3. Уникайте зберігання в дуже холодних місцях. В іншому випадку, коли температура 
обладнання збільшується до нормального рівня, виникне конденсат, який може пошкодити 
плату.     
7.2. Обслуговування                  
7.2.1. Цей пристрій не включає аксесуари для ремонту, ремонт повинен виконуватися 
уповноваженою особою або авторизованим сервісним центром.      
7.2.2. Зберігайте пристрій в сухому місці.     
7.2.3. Не кидайте, не ударяйте та не трясіть пристрій.      
7.2.4. Не покривайте пристрій пігментами.     
7.3. Транспортування 
7.3.1 При транспортуванні слід запобігати надмірному удару та струсу. Покладіть його 
обережно та не перевертайте. 
7.3.2 Не кладіть його разом з небезпечними вантажами під час перевезення. 
7.3.3 Під час транспортування уникайте прямого попадання сонячних променів, дощу і 
снігу.  
 
8. Охорона навколишнього середовища 
Будь ласка, утилізуйте у відповідності з місцевим законодавством. 
 
9. Представництво в Європі 
 

 

MedNet GmbH 
Боркштрассе 10, 48163 Мюнстер Німеччина  

 
10. Сервісне обслуговування  



З моменту продажу цього пристрою на основі гарантійного талона ми відремонтуємо його 
безкоштовно, якщо є проблеми з якістю. Дивись гарантійний термін в гарантійному талоні. 
 
11. Значення символів 
  

 

 
Торгова марка 
 
 
 
Дата виробництва 
 
 
Робоча частина 
приладу відноситься 
до класу BF 
 
 
Звичайне обладнання 
 
 
Використовувати 
тільки в приміщенні 

Кнопка вкл./викл. 
 
 
Налаштування 
гучності 
 
Обмеження по 
вологості при 
зберіганні 

 

 

Обладнання класу II 

 

Виробник 

 

Утилізація 

 

Зберігати в сухому 
місці 

Використовувати з 
обережністю  

Серійний номер 

 

Відповідає основним 
вимогам директив ЄС 

Відповідає вимогам 
Директиви по 
утилізації відходів 
електрообладнання 
(WEEE) 

 

Настройка 
апікального упору 
 
Обмеження по 
температурі при 
зберіганні 

 

Слідувати посібнику 
користувача 

 

Атмосферний тиск 
при зберіганні 

 

 

12. Заява 
Всі права на модифікацію даного пристрою збережені за виробником без подальшого 
повідомлення. Рисунки надані тільки для довідки. Право на остаточну інтерпретацію належить 
компанії «GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD». На промисловий дизайн, 
внутрішній устрій і т.п. компанією «WOODPECKER» заявлені кілька патентів, будь-яка копія і 
підробка тягне за собою правову відповідальність. 
 



13. Електромагнітна сумісність - Декларація відповідності 
Прилад випробуваний на електромагнітну сумісність та схвалений відповідно до EN 60601-1-2. Це 
жодним чином не гарантує, що даний прилад не може піддатися електромагнітного впливу. 
Намагайтеся не використовувати прилад в сильному електромагнітному середовищі. 
 
 

Керівництво та пояснення виробника - електромагнітні випромінювання 
Ця модель пристрою призначена для використання в електромагнітному середовищі з 
нижчезазначеними умовами. Покупець або користувач моделі цього пристрою повинен 
забезпечити такі умови експлуатації. 

Випробування на 
випромінювання 

 

Відповідність Керівництво по використанню в 
електромагнітному середовищі 

РЧ випромінювання 
CISPR 11  

Група 1 Цей пристрій використовує РЧ енергію виключно для 
внутрішнього функціонування. Тому таке 
випромінювання знаходиться на дуже низькому рівні 
і, навряд чи, може призвести до перешкод в роботі 
встановленого поблизу електронного обладнання.  

РЧ випромінювання 
CISPR11  

Клас В Цей пристрій підходить для використання в побутових 
приміщеннях, а також приміщеннях, безпосередньо 
підключених до низькочастотної комунальної 
електромережі, які забезпечують подачу 
електроенергії в житлові приміщення. 

Хвильове 
випромінювання IEC 
61000-3-2 

Клас A 

Коливання напруги / 
мерехтливе 
випромінювання IEC 
61000-3-3 

Відповідає  

 
Керівництво та пояснення  – електромагнітна стійкість 

Ця модель пристрою призначена для використання в електромагнітному середовищі з 
нижчезазначеними умовами. Покупець або користувач моделі цього пристрою повинен 
забезпечити такі умови експлуатації. 

Випробування 
на стійкість 

 

IEC 60601 
випробувальний 

рівень 

Рівень 
відповідності 

вимогам 
завадостійкості 

Керівництво по використанню 
в електромагнітному 

середовищі 

Електростатичний 
розряд (ESD) IEC 
61000-4-2  

Контакт ± 6кВ  
Повітря ± 8кв 

Контакт ± 6кВ  
Повітря ± 8кв 

Підлоги повинні бути 
дерев'яними, бетонними або 
керамічними. Якщо підлога 
покрита синтетичним 
матеріалом, відносна вологість 
повітря повинна складати 
мінімум 30%. 

Швидкі переходи 
/ спалахи при 
подачі електрики 
IEC 61000-4-4 
 

± 2кВ для ліній 
електропостачання 
± 1 кВ для входу / 
виходу 
 

± 2кВ для ліній 
електропостачання 
± 1 кВ для 
з’єднувального 
кабелю 

Якість потужності в мережі має 
бути порівняною з рівнем в 
комерційних і лікувальних 
установах. 

Короткочасне 
підвищення 
напруги IEC 
61000-4-5 
 

± 1 кВ при між 
фазній напрузі 
± 2кВ між фазою 
та землею 
 

± 2кВ для ліній 
електропостачання 
± 1 кВ для 
з’єднувального 
кабелю  

Якість потужності в мережі має 
бути порівняною з рівнем в 
комерційних і лікувальних 
установах. 

Короткочасне 
зниження 
напруги, збої в 

> 5% UT 
(> 95% зниження 
UT) на 0,5 циклу 

> 5% UT 
(> 95% зниження 
UT) на 0,5 циклу 

Якість потужності в мережі має 
бути порівняною з рівнем в 
комерційних і лікувальних 



подачі 
електроенергії і 
нестабільність 
напруги на 
вхідних лініях 
IEC 61000-4-11. 

40% UT  
(60% зниження 
UT) на 5 циклів  
70% UT  
(30% зниження 
UT) на 25 циклів 
 <5% UT  
(> 95% зниження 
UT) на 5 сек. 

40% UT  
(60% зниження 
UT) на 5 циклів  
70% UT  
(30% зниження 
UT) на 25 циклів 
 <5% UT  
(> 95% зниження 
UT) на 5 сек. 

установах. Якщо користувачу 
цього пристрою  потрібно 
продовжити роботу при 
перебоях в мережі, 
рекомендується підключити цей 
пристрій  до джерела 
безперебійного живлення або до 
акумулятора. 

Магнітне поле з 
частотою 
живлення (50 / 
60Гц) IEC 61000-
4-8 

3 A/м 3 A/м Частота магнітних полів 
повинна відповідати частоті 
мережі, що подає 
електроенергію в комерційні та 
лікувальні установи.  

ПРИМІТКА: UT - напруга в мережі змінного струму перед випробуванням 
Наведена РЧ  
IEC 61000-4-6 
Випромінювана 
РЧ IEC 61000-4-3 

3 СКВ 
150кГц - 80МГц 
3 В/м 
80МГц - 2,5ГГц 
 

3В 
3 В/м 
 

При використанні переносних і 
мобільних засобів радіозв'язку 
відстань між ними і будь-якою 
частиною моделі цього 
пристрою, включаючи кабелі, не 
повинна перевищувати 
рекомендовану дистанцію 
віддалення, розраховану на 
основі частоти передавача. 
Рекомендована дистанція 
віддалення 
3В 
d = 1,2хP1/2     80 - 800 МГц 
d = 2,3х P1/2   800МГц - 2,5ГГц, 
де P - максимальна вихідна 
потужність передавача у ватах 
(Вт) згідно з даними виробника, 
а d - рекомендована відстань 
віддалення в метрах (м).  
Силові поля фіксованих 
радіопередавачів, які 
визначаються вході 
електромагнітного картування 
місцевості (а), повинні бути 
нижче рівня відповідності для 
кожного частотного діапазону 
(б). 
Поблизу обладнання з нижче 
приведеній маркуванням 
можливі перешкоди: 

 
ПРИМІТКА 1. При рівні 80МГц і 800МГц застосовується більш високий частотний діапазон. 
ПРИМІТКА 2. Дані положення можуть застосовуватися не у всіх ситуаціях. Поширення ЕМВ 
залежить від рівня поглинання і відбиття від споруд, об'єктів і людей. 
(а) Неможливо точно теоретично передбачити силові поля фіксованих радіопередавачів, таких 
як базові станції для радіо (стільникових / бездротових) телефонів та наземних або рухливих 
радіостанцій, а також аматорських радіостанцій, станцій, що віщають на частотах АМ і FM, та 
телебачення. Для оцінки електромагнітного випромінювання фіксованих радіопередавачів слід 
розглянути питання про проведення електромагнітного картування місцевості. Якщо рівень 



виміряних силових полів в місці використання моделі цього пристрою перевищує вищевказаний 
допустимий рівень РЧ, слід перевірити функціонування моделі цього пристрою. При виявлені 
проблем в роботі, слід вжити додаткових заходів, таких як переорієнтація або перестановка 
моделі цього пристрою. 
(б) У діапазоні частот від 150кГц до 80МГц інтенсивність поля повинна бути нижче 3 В/м. 

 
 
 
 
 
 

Рекомендована відстань між переносними та мобільними засобами радіозв'язку 
 та цим пристроєм. 

Цей пристрій призначений для використання в електромагнітному середовищі з 
контрольованими РЧ перешкодами. Покупець або користувач моделі цього пристрою можуть 
запобігти появі електромагнітних завад, дотримуючись мінімальної відстані між переносними і 
мобільними засобами радіозв'язку (передавачами) та цим пристроєм, як рекомендовано нижче, з 
урахуванням максимального значення вихідної потужності обладнання зв'язку. 

Номінальна максимальна 
вихідна потужність передавача, 

Вт 

Відстань віддалення в залежності від частоти 
передавача, м 

150кГц - 80Гц 
d = 1,2хP1/2 

80 - 800МГц 
d = 1,2хP1/2 

800МГц-2,5ГГц 
d = 2,3хP1/2 

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,38 0,38 0,73 
1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 
100 12 12 23 

Для передавачів, номінальні максимальні значення вихідної потужності яких не перераховані 
вище, рекомендовану відстань d в метрах (м) можна вирахувати за формулою, яка 
застосовується для частоти передавача, де P - максимальна вихідна потужність передавача у 
ватах (Вт), згідно з даними виробника.  
ПРИМІТКА 1. При рівні 80МГц та 800МГц застосовується більш високий частотний діапазон. 
ПРИМІТКА 2. Дані положення можуть застосовуватися не у всіх ситуаціях. Поширення ЕМВ 
залежить від рівня поглинання і відбиття від споруд, об'єктів і людей. 

 
Апекс локатор у зазначеному вище електромагнітному середовищі, буде безпечним та  зможе 
виконувати основні властивості, такі як в пунктах 1.6.1-1.6.3; 
1. Для вимірювання пульпітів, некрозів пульпіт, періапікального періодонтиту та довжини зуба; 
2. Вимірювання довжини зуба перед реставрацією коронки; 
3. Вимірювання довжини зуба при трансплантації та ретрансплантації. 
Застереження: 
1. Застереження: Користувач повинен враховувати ЕМС, будь ласка, встановлюйте та 
використовуйте цей пристрій відповідно до інформації про ЕМС, яка надана у супровідних 
документах. 
2. Застереження: Переносне та мобільне радіочастотне обладнання може впливати на медичне 
електричне обладнання. 
3. Використання адаптера, вимірювального кабелю, тримача файлів, яке не визначено для апекс 
локатора цієї моделі може збільшити кількість випромінювання або знизити взаємозв’язані 
можливості системи апекс локатора. Перелік усіх кабелів та максимальної довжини кабелів 
наведено нижче, датчики та інші аксесуари Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd. 
заявляють про відповідність вимогам випромінювання та стійкості. Будь ласка, використовуйте 
оригінальні аксесуари. 

Номер Назва аксесуару Довжина кабелю Захист 
1 Адаптер 1 № 
2 Вимірювальний 

кабель 
1.7 № 



3 Тримач файлу 0.2 № 
 
4. Застереження: Використання аксесуарів, датчиків та кабелів, крім зазначених, за винятком 
датчиків та кабелів, що продаються компанією Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd. в 
якості замінника внутрішніх компонентів, можуть призвести до збільшення випромінювання або 
зниження стійкості цього пристрою. 
 
5. Цей пристрій не слід використовувати поруч з іншим обладнанням або розміщувати його один 
над одним, та якщо це використання або таке розміщення необхідне, слід прослідкувати за 
належним виконанням роботи в тій конфігурації, в якій він буде використовуватися. 
 
6. Адаптер, аксесуари, акумуляторна батарея, вимірювальний кабель, тримач файлів апекс 
локатора цієї моделі може впливати на кількість випромінювання. Оригінальні аксесуари 
відповідають вимогам IEC 60601-1-2. Будь ласка, використовуйте оригінальні аксесуари. 
 
 

 
  
 
 
Для більш докладної інформації відскануйте QR-код. 
 
 

 Компанія Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.  
Адреса: Індустріальний Парк, Національна зона високих технологій, Гуйлінь, 
Гуансі-Чжуанський автономний район, 541004 Китайська Народна Республіка. 
 
 

Тел.: 
Відділ збуту в Європі: + 86-773-5873196, + 86-773-2125222 
Відділ збуту в Північній і Південній Америці, та Океанії: + 86-773-5873198, + 86-773-2125123  
Відділ збуту в Азії та Африці: + 86-773-5855350, + 86-773-2125896 
Факс: + 86-773-5822450 
 E-mail: woodpecker@glwoodpecker.com, sales@glwoodpecker.com 
Сайт: http://www.glwoodpecker.com 
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