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1. Встановлення та компоненти обладнання 
1. Інструкція 
1.1 Скалер ультразвуковий UDS-L стоматологічний WOODPECKER UDS для зняття 
зубних відкладень має ендо функцію, функцію зняття зубних відкладень, пародонтології 
та автоматичної подачі води (опціонально). Сюди включаються наступні функції: 

1.1.1 Автоматичне відстеження частоти дає гарантію того, що пристрій завжди працює 
на найкращій частоті та з найбільшою стійкістю. У опціях можна вибрати функцію 
системи автоматичної подачі води. 

1.1.2 Ручка з’ємна та може бути автоклавована при високій температурі, яка дорівнює 
135°C, та при тискові 0.22 Мпа. 

1.1.3 Цифрове управління, простота у використанні та найбільша ефективність при 
знятті зубного каменю. 



1.1.4 Компоненти  
1.2 Скалер ультразвуковий UDS-L стоматологічний WOODPECKER UDS для зняття 

зубних відкладень складається з наступних деталей: 
Опис Тип 

Основний блок / 
Змінна ручка 18мм х 117мм 

Блок живлення 120мм х 75мм х 65мм 
Ножна педаль 100мм х 62мм х 36мм 

Наконечник для зняття зубних відкладень / 
Водовод 6мм х 4мм 

Декоративне кільце на ручці 17мм х 15,4мм х 2мм 
Водонепроникне «о» - подібне кільце 3,2мм х 1,1мм 

Технічна інструкція / 
Ендо затискач / 

Ендо ключ / 
Резервуар (факультативне використання) 800мл 
Спеціалізований шланг (факультативне 

використання) 
1мл 

У цій технічній інструкції немає детального опису наконечників для зняття зубних 
відкладень та аксесуарів до них від Woodpecker. Подробиці можна знайти у 
пакувальному листі, який додається до прибору. 
 
1.2.1 Як працює виріб, його структура 

Скалер ультразвуковий UDS-L стоматологічний WOODPECKER UDS для зняття 
зубних відкладень складається з електричної схеми, водоводу та ультразвукового 
перетворювача. 

1.2.2 Область застосування 
Скалер ультразвуковий UDS-L стоматологічний WOODPECKER UDS для зняття 
зубних відкладень використовується для видалення зубного каменю, а також лікування 
кореневого каналу. 

1.3 Основні технічні специфікації 
1.3.1 Технічні специфікації для скалера ультразвукового UDS-L стоматологічного 

WOODPECKER UDS для зняття зубних відкладень (надалі – скалер): 
1. Вхід блоку живлення: ~220 вольт – 230 вольт 50 Герц/60 Герц 2 мА 
2. Вхід основного блоку: ~24 вольт 50 Герц/60 Герц 1.3 А ~5 вольт 50 Герц/60 Герц 200 мА 

(факультативне використання) 
3. Первинна амплітуда вібрації наконечника на виході: < 100 uм 
4. Сила полу-амплітуди на виході: <2H 
5. Частота вібрації наконечника на виході: 28 кГерц+3 кГерц 
6. Потужність на виході: 3ват~20ват 
7. Плавкий запобіжник основного блоку: 250 вольт Т1.6АL 
8. Плавкий запобіжник блоку живлення: 250 вольт Т0.5АL 
9. Тиск води: 0.1 бар ~ 5бар (0.01 Мпа ~ 0.5 МПа) 
10. Вага основного блоку: 0.73 кг 
11. Вага блоку живлення: 0.2 кг 
12. Об’єм основного блоку: 190 мм х 125 мм х 60 мм 
13. Робочий режим: безперервна робота (рекомендовано після 10 хвилин роботи 

відключати, щоб запобігти мимовільного відключення або виходу апарату з ладу.) 



14. Тип захисту від удару струмом: Клас ІІ 
15. Ступінь захисту від удару струмом: обладнання типу В 
16. Ступінь захисту від шкідливого проникнення води: звичайне обладнання (ІРХ0). 
17. Ступінь захисту від води(використовується на педалі): ІРХ1 
18. Ступінь безпеки використання у присутності займистих анестезуючих сумішей зі 

змістом повітря або з киснем або оксидом азоту: обладнання не підходить для 
використання у присутності займистих анестезуючих сумішей зі змістом повітря або з 
киснем або оксидом азоту. 

1.4 Встановлення основних компонентів 
1.4.1 Схематична карта по встановленню та під’єднанню  
a) Схематична карта верхньої частини корпусу та задньої панелі основного блоку 

 
Малюнок 1 

Индикатор скайлирования - індикатор скайлювання 
Эндо индикатор - Ендо індикатор 
Индикатор LED - індикатор LED 
Индикатор мощности - індикатор потужності 
Опции для использования в перерывах между скайлированием: Эндо и LED - Опції для 
використання в перервах між скайлюванням: Ендо і LED 
Снижение мощности - зниження потужності 



Увеличение мощности - збільшення потужності 
Держатель - тримач 
Разъем для ножной педали - Роз'єм для ножної педалі 
Регулятор воды - регулятор води 
Вход воды - Вхід води 
Выход воздуха(факультативно) - Вихід повітря (факультативно) 
Переключатель автоматической подачи воды - Перемикач автоматичної подачі води 
Переключатель энергоподачи - перемикач енергоподачі 
Разъем для подключения блока питания - Роз'єм для підключення блоку живлення 
b) Схематична карта для під’єднання ножної педалі, блоку живлення та основного блоку 

 
Малюнок 2 

Ножная педаль - ножна педаль 
Штепсель ножной педали - Штепсель ножної педалі 
Разъем ножной педали - Роз'єм ножної педалі 
Разъем для подключения блока питания - Роз'єм для підключення блоку живлення 
Блок питания - Блок живлення 
Напряжение на входе: ~ 220 В-240 В - Напруга на вході: ~ 220 В-240 В 
Штепсель кабеля питания - Штепсель кабелю живлення 
 
c) Схематична карта для під’єднання системи водопостачання 
Подсоединение чистой воды - Підключення чистої води 
Водовод - водовод 
Колпачок одностороннего соединения - Ковпачок одностороннього з'єднання 
Вход воды - Вхід води 
Штепсель кабеля питания - Штепсель кабелю живлення 
 



 
Малюнок 3 

 
d) Схематична карта автоматичної системи подачі води (факультативно) 

 
Малюнок 4 

Резервуар - резервуар 
Вход воды - Вхід води 
Выход воздуха(факультативно) - Вихід повітря (факультативно) 
Переключатель автоматической подачи - Перемикач автоматичної подачі 
Подсоединить к малому отверстию входа воды - Приєднати до малого отвору входу води 
Подсоединить к большому отверстию выхода воздуха - Приєднати до великого отвору 
виходу повітря 
 
e) Схематична карта для під’єднання з’ємної ручки 



 
Малюнок 5 

Ниппель - Ніпель 
Изоляция - ізоляція 
Ось - ось 
Ручка - ручка 
Соединитель кабеля - з'єднувач кабелю 
Кабель – кабель 
 
f) Схематична карта по встановленню наконечника та ендо затискача за допомогою 

ключа. 

 
Малюнок 6 

Затягивающий ключ - Затягуючий ключ 
Наконечник - Наконечник 
Ручка - ручка 
Закручивать - закручувати 
Эндо зажим - Ендо затискач 
Эндо ключ - Ендо ключ 
Закручивать - закручувати 



Надфиль - Надфіль 
Закручивать – закручувати 
2. Функція приладу та його використання 
2.1 Функція скайлювання (зняття зубних відкладень) 
2.1.1 Використання 
a) Відкрийте упаковку, переконайтесь, що по пакувальному листу присутні усі деталі та 

аксесуари. Вийміть основний блок з коробки та покладіть його на стійку поверхню. 
b) Оберніть на максимум перемикач контролю води, керуючись позначенням, як показано 

у 3.5.2 [примітка 1]. 
c) Вставте штепсель ножної педалі в його роз’їм (Мал. 2). 
d) Під’єднайте один кінець ватерлінії або водоводу до входу води, а другий кінець – до 

джерела чистої води. (Мал. 3). 
e) Міцно пригвинтіть наконечник для зняття зубних відкладень до ручки за допомогою 

затягуючого ключа, потім належним чином під’єднайте ручку та з’єднувач кабелю. 
f) Під’єднайте основний блок та вихідний штепсель джерела живлення, потім під’єднайте 

джерело живлення до блоку живлення. (Мал. 2) 
g) Ввімкніть основний блок, потім індикатор скайлювання та перші п’ять вхідних та 

вихідних променів освітлення регулятора потужності. 
h) Виберіть підходящий наконечник для скайлювання, міцно пригвинтіть його до ручки за 

допомогою затягуючого ключа (Мал. 6) 
i) Звичайна частота занадто велика. У звичайному робочому стані наконечників для 

скайлювання легкий дотик та певний рух назад та вперед буде видаляти зубні щільні 
відкладення без нагрівання. Надмірна амплітуда, а також тривалий та повільний вплив, 
заборонено. 

j) Інтенсивність вібрації: пристосуйте інтенсивність вібрації у відповідності з вашими 
потребами, в основному, шляхом оберту регулятора на середню відмітку. У 
відповідності з різною чутливістю пацієнта та твердістю зубних щільних відкладень 
ясен відрегулюйте інтенсивність вібрації в процесі клінічного лікування. 

k) Регулювання об’єму води: Натисніть на ножну педаль, наконечник почне вібрувати, 
потім поверніть перемикач регулювання води, щоб утворити тонке розпилення, щоб 
охолодити ручку та очистити зуб. 

l) Ручку можна тримати у руці таким же чином, як кулькову ручку. 
m) Під час клінічного лікування слідкуйте за тим, що кінчик наконечника не доторкався 

зуба вертикально, а також, щоб амплітуда його руху по поверхні зуба не була занадто 
обширною, щоб не пошкодити зуб та не зіпсувати наконечник. 

n) По закінченню роботи дайте приладу попрацювати ще протягом 30 секунд в умовах 
подачі води, щоб очистити ручку та наконечник скалера. 

o) Відгвинтіть наконечник скалера та зніміть ручку, потім стерилізуйте інструменти. 
Зверніть увагу: не знімайте ручку при натиснутій ножній педалі або, коли прилад дає 
ультразвукову вібрацію. 
2.1.2 Інструкція з основних компонентів з’ємної ручки (показано на Мал.5): 
a) Ніпель: ніпель можна виймати. Ви можете періодично відгвинчувати ніпель та чистити 

його основу спиртом. 
b) Ізоляція ручки: Ізоляцію можна знімати та періодично чистити її спиртом. 
c) Ручка: Основна частина усієї ручки може бути автоклавована при високій температурі 

та тискові. 
d) З’єднувач кабелю: Під’єднайте ручку до джерела подачі води та блоку живлення 

основного блоку. 



Зверніть увагу: Місце з’єднання з’ємної ручки та з’єднувача кабелю повинно залишитись 
сухим. 
2.1.3. По затягуючому ключу використовуйте інструкцію (як показано на Мал.6) 
a) Структура затягуючого ключа розроблена особливим способом, який дозволяє належним 
чином та правильно контролювати силу при встановленні наконечника для скайлювання. 
Також дає гарантії, що оператор належним чином пригвинчує та відгвинчує наконечник 
скалера, а також ключ збереже ваші руки, та ви їх не подряпаєте. 
b) Приведення у дію 
І. Вставте наконечник скалера у затягуючий ключ; продовжуйте діяти, як показано на 
Мал.6. 
ІІ. Встановлення наконечника: Тримайте ручку та обертайте наконечник по напрямку, 
показаному на Мал.6, за допомогою затягуючого ключа. Зробіть ще два оберти після 
зупинки наконечника, тоді наконечник встановлено. 
ІІІ. Встановлення наконечника: Тримайте ручку, обертайте ключ проти часової стрілки. 
ІV. Після лікування стерилізуйте його у стерилізаторі. 
V. Затягуючий ключ повинен сам охолонути після стерилізації для запобігання 
обварювання при наступному використанні. 
VІ. Зберігайте затягуючий ключ у прохолодному, сухому та вентильованому місці, а також 
чистоті. 
2.1.3 Автоматична система водопостачання (факультативно). 
а. Використання 
і. Після того, як ви заповнили резервуар достатньою кількістю води, натисніть на ковпачок 
резервуару вертикально, по напрямку до його вхідної частини, до його дотику ковпачка 
внутрішньої верхньої поверхні, потім міцно прикрутіть ковпачок до резервуару. 
іі. Здвоєна трубка складається з двох трубок. Велика з них – повітропровід, а мала – 
водопровод. Велика під’єднується до входу резервуару з відміткою «AIR», а мала – до 
входу резервуару з відміткою «Н2О». 
Увага: Після включення помпи перед початком роботи НЕОБХІДНО почекати 2-3 
хвилини, щоб помпа накачала повітря у резервуар з водою, до відключення помпи. 
Також необхідно слідкувати за герметичністю кришки резервуару з водою (перед 
роботою необхідно щільно прикрутити кришку). У випадку нещільного прилягання 
кришки водяного резервуару РЕКОМЕНДОВАНО змащувати прокладку кришки 
будь-якої силіконового мастила. 
ііі. Натисніть на перемикач на основному блоці та включіть автоматичне водопостачання. 
b) Запобіжні заходи 
І. Проводьте роботу належним чином, у відповідності з інструкцією, кришка резервуару 
повинна бути надійно закручена. 
ІІ. Кожний раз при зміні рідини у першу чергу убирайте вхідну трубку з кришки резервуару, 
потім виймайте водопровідну трубку. 
ІІІ. Після того, як автоматична система водопостачання приведена в норму, повітряний 
насос може інколи виробляти шум, схожий на «ву-ву», що є нормальним. 
2.2 Ендо функція 
a) Процес застосування 
І. Натисніть клавішу опцій та ввімкніть ендо функцію. 
ІІ. Прикріпіть ендо затискач до ручки за допомогою ендо ключа. 
ІІІ. Відгвинтіть ковпачок ендо затискача. 
ІV. Розташуйте ультразвуковий надфіль у отвір переднього ендо затискача. 
V. За допомогою ендо ключа прикрутіть ковпачок, щоб затягнути ультразвуковий надфіль. 



VІ. Коли ультразвуковий інструмент для зняття зубного каменю перейде на ендо функцію, 
світить тільки перший вхідний та вихідний промінь, а потужність – на відмітці 1. Повільно 
помістіть ультразвуковий надфіль у кореневий канал пацієнта, натисніть ножну педаль та 
виконайте ендо терапію. Під час терапії поступово підвищуйте потужність в залежності від 
необхідності. 
b) Зверніть увагу 
І. Коли ви закріпляєте ендо затискач, він повинен бути пригвинчений. 
ІІ. Болт не ендо затискачеві повинен бути загвинчений. 
ІІІ. Не притискайте занадто сильно, коли ультразвуковий надфіль знаходиться у 
кореневому каналі. 
ІV. Не натискайте на ножну педаль доти, поки ультразвуковий надфіль знаходиться у 
кореневому каналі. 
V. Передбачається, що діапазон потужності коливається від відмітки 1 до 5. 
 
3. Стерилізація та технічне обслуговування 
3.1 Дезінфекція змінної ручки 
3.1.1 Розташування у автоклав при високій температурі/ тискові: 
a. 121 °C/1бар (0.1 МПа) 
b. 135 °C/2.2бар (0.22 МПа) 
c. Зніміть ручку та відгвинтіть наконечник скалера та ендо затискач після кожного сеансу 

роботи. 
d. Перед стерилізацією загорніть ручку у стерильну марлю або покладіть у стерильний 

мішок. 
e. Після того, як ручка самостійно охолоне, її можна повторно використовувати, щоб не 

обпалити руку. 
3.1.2 Зверніть увагу 
a) Перед стерилізацією введіть очищувальну рідину у ручку за допомогою стиснутого 

повітря. 
b) Переконайтесь, що наконечник скалера було відгвинчено від ручки, та не буде 

стерилізуватися з іншими деталями. 
c) Будь-ласка, під час терапії або стерилізації звертайте увагу на те, чи нема на ручці 

зовнішніх пошкоджень. Не покривайте поверхню ручки захисними мастилами. 
d) На кінці ручки існують два водонепроникних «о» - подібних кільця. Будь-ласка, часто 

змащуйте їх за допомогою стоматологічного машинного мастила, так як стерилізація, а 
також повторне виймання та вставка будуть понижати їх термін придатності. 
Вставляйте нове кільце по мірі надмірного зносу або пошкодження старого. 

e) Заборонені наступні методи стерилізації 
І. Поміщати ручку у рідину та кип’ятити. 
ІІ. Занурювати ручку у дезінфектори, такі як йод, спирт або глютаровий альдегід. 
ІІІ. Поміщати ручку у піч або мікрохвильову піч та варити. 
3.2 Дезінфекція наконечників для зняття відкладень та ендо затискача 
a) Усі наконечники для зняття зубних відкладень та ендо затискач можна протирати 

спиртом та тканиною з дезінфектором. Також підійде дезінфекція ультразвуковим 
очищувачем. 

3.3 Дезінфекція затягуючого ключа та ендо ключа 
a. Затягуючий ключ та ендо ключ можна дезінфікувати нейтральним, не корозійним 

дезінфектором, призначеним для очищення та стерилізації, або стерилізувати при 
високій температурі та тискові. 

b. Заборонені наступні шляхи стерилізації затягуючого ключа: 



і. Поміщати у спиртні напої; 
іі. Занурювати у йод, спирт або глютаровий альдегід; 
ііі. Обпалювати у печі або мікрохвильовій печі. 
Зверніть увагу: виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, нанесені 
прямо чи опосередково перерахованими вище деталями за допомогою затягуючого ключа. 
3.4 Очищення наконечників, ендо затискача, затягуючого ключа та ендо ключа. 
Наконечник скейлера, ендо затискач, затягуючий ключ та ендо ключ можна очищати за 
допомогою ультразвукового очисника. 
3.5 Аналіз несправностей, рішення та примітки 
3.5.1 Аналіз несправностей та рішення 

Несправність Можливі причини Рішення 
Наконечник скалеру не 
вібрує, та вода не витікає при 
проході через електрику. 

Поганий контакт штепселя 
лінії потужності 

Добре вставте штепсель в 
роз’єм 

Поганий контакт ножного 
перемикача 

Щільно вставте ножний 
перемикач у роз’єм  

Зламаний плавкий 
запобіжник трансформатору 

Зв’яжіться з нашим 
розповсюджувачами або з 
нами 

Зламаний плавкий 
запобіжник основного блоку 

Зв’яжіться з нашим 
розповсюджувачами або з 
нами 

Наконечник скалеру не 
вібрує, а вода витікає, коли 
прилад підключено до 
електрики. 

Поганий контакт 
наконечника 

Міцно прикрутіть 
наконечник на ручку 

Поганий контакт 
з’єднувального штепселя 
ручки та панелі схеми 

Зв’яжіться з нашим 
розповсюджувачами або з 
нами 

Щось не так з ручкою Зніміть ручку та надішліть її 
у нашу компанію для 
ремонту 

Щось не так з кабелем Зв’яжіться з нашим 
розповсюджувачами або з 
нами 

Наконечник скалера вібрує, 
але при проході через 
електрику розпилення не 
відбувається 

Не включено перемикач 
контролю води 

Включіть перемикач 
контролю води [примітка 1] 

В електромагнітний клапан 
попав бруд 

Зв’яжіться з нашим 
розповсюджувачами або з 
нами 

Заблокована система 
водопостачання 

Очистіть ватерлінію за 
допомогою 
трьохстороннього шприца 
[примітка 2] 

Вода продовжує витікати 
після відключення від 
живлення 

В електромагнітний клапан 
попав бруд 

Зв’яжіться з нашим 
розповсюджувачами або з 
нами 

Ручка виділяє тепло  Низьке налаштування 
перемикача контролю води 

Поверніть перемикач 
контролю води на більш 
високу відмітку [примітка 2] 



Об‘єм фонтануючої води 
занадто малий 

Недостатній тиск води Зробіть тиск води більше 
Заблокована ватерлінія Очистіть ватерлінію за 

допомогою 
трьохстороннього шприца 
[примітка 2]  

Вібрація наконечника 
становиться слабкою 

Наконечник не було щільно 
прикручено до ручки 

Щільно прикрутіть 
наконечник на ручку  (як 
показано на Мал.6) 

Від вібрації послабилось 
кріплення наконечника 

Міцно прикрутіть 
наконечник (як показано на 
Мал.6) 

З‘єднання між ручкою та 
кабелем не сухе 

Висушіть його гарячим 
повітрям 

Наконечник 
пошкоджено[примітка 3]   

Замініть наконечник на 
новий 

Вода сочиться зі з’єднання 
між ручкою та кабелем 

Пошкоджено «о» - подібне 
водостійке кільце 

Замініть його на новий 

U – подібний надфіль не 
вібрує 

Болт не було щільно 
прикручено 

Міцно прикрутіть його 

Ендо затискач пошкоджено Замініть його 
Ендо затискач виробляє шум Болт не було щільно 

прикручено 
Міцно прикрутіть його 

 
Якщо проблема не зникне, будь-ласка, зв’яжіться з місцевим розповсюджувачем та з 
виробником. 
3.5.2 Примітки 
a) [примітка 1] Оберніть перемикач контроля води у напрямку, показаному на позначені 

доти, поки неможливо буде подальше обертання, та він не встане на мінімум; у 
зворотньому напрямку об’єм води поступово збільшується, доти, поки регулятор не 
погасне. 
[примітка 2] Очистіть ватерлінію трьохстороннім шприцем стоматологічного блоку (як 
показано на малюнку 7): 
 

 
Малюнок 7 

Трехфункциональный шприц - трьохфункціональний шприц 
 
І. Відріжте ватерлінію на відстані 10-20см. Від входу води. 
ІІ. Підключіться до електрики та пропустіть його через прилад. 
ІІІ. Під’єднайте трьохсторонній шприц стоматологічного блоку до ватерлінії. 
IV. Розберіть наконечник або ручку. 
V. Натисніть на ножну педаль. 
VІ. Включіть перемикач трьохстороннього шприца, направте воду під тиском у прилад, 
та бруд, яка блокує ватерлінію, може бути усунена. 



с) [примітка 3] Якщо наконечник для зняття зубних відкладень було міцно прикручено, 
та є тонке розпилення, наступний феномен демонструє пошкодження наконечника для 
зняття зубних відкладень: 
І. Інтенсивність вібрації та ступінь атомізації води становиться очевидно слабкою. 
Під час терапії наконечник для зняття зубних відкладень виробляє звук, схожий на 
«базз». 

4. Запобіжні заходи 
4.1 Примітки у ході використання обладнання 
4.1.1 Зберігайте пристрій у чистоті перед терапією та по її закінченню. 
4.1.2 Ручка, наконечник для зняття зубних відкладень, затягуючий ключ, ендо ключ та ендо 
затискач повинні стерилізуватись перед кожним сеансом терапії. 
4.1.3 При натиснутій ножній педалі не відкручуйте та не прикручуйте наконечник для 
зняття зубних відкладень та ендо затискач. 
4.1.4 Наконечник для зняття зубних відкладень повинен бути закріплено, та при роботі 
повинно здійснюватись тонке розпилення та з наконечника повинні виходити каплі. 
4.1.5 Якщо наконечник або ультразвуковий надфіль пошкоджені або надмірно зношені, 
замініть їх на нові. 
4.1.6 Не крутіть наконечник та ендо затискач, та не тріть їх. 
4.1.7 Не використовуйте джерело забрудненої води, та переконайтесь, що не 
використовується звичайна морська вода замість чистої води. 
4.1.8 Якщо джерело водопостачання без гідравлічного тиску, вода повинна проходити на 
метр вище розміщення голови пацієнта. 
4.1.9 Перед тим, як встановлювати ручку переконайтесь, що з’єднувач кабелю ручки та 
роз’їм висох. Не виймайте кабель з силою, щоб ручка не випала з кабелю. 
Не стукайте по ручці, та не тріть її. 
4.1.12 По закінченню роботи, відключіть джерело подачі електрики, після цього виймайте 
штепсель. 
4.1.13 Тільки при дотриманні наступних умов ми несемо відповідальність за безпеку: 
І. Технічне обслуговування, ремонт та модифікації здійснюються виробником або 
уповноваженим дилером. 
ІІ. Замінені компоненти, виробництва компанії WOODPECKER, та які експлуатуються у 
відповідності з цією інструкцією з експлуатації. 
4.1.14 Внутрішня різьба наконечників для зняття зубних відкладень від інших виробників 
занадто велика, заіржавіла або зруйнувалась. Це приведе до непоправних пошкоджень 
внутрішньої різьби ручки. Будь-ласка, використовуйте наконечники для зняття зубних 
відкладень від компанії WOODPECKER. 
 
4.2 Протипоказання 
4.2.1 Це обладнання не підходить пацієнтам, які страждають гемофілією. 
Пацієнти або лікарі з електричним стимулятором серця не повинні використовувати це 
обладнання.  
Пацієнти з захворюванням серця, вагітні жінки та діти повинні бути обережними при 
використанні цього обладнання. 
4.3 Зберігання та технічне обслуговування 
4.3.1 З обладнанням слід поводитися з обережністю та без використання сили. 
Переконайтесь, що прилад встановлено вдалечині від вібруючих об’єктів, а також, що він 
встановлений та міститься у прохолодному, сухому, добре провітрюваному приміщені. 
Не зберігайте прилад поряд з займистими, отруєними, їдкими та вибуховими предметами. 



Це обладнання необхідно зберігати у приміщені з відносною вологістю < 80 %, 
атмосферний тиск дорівнює 50 кПа~106 кПа, та температура коливається у діапазоні -
10 °C~+50 °C. 
Якщо прилад довго не використовується, пропускайте через нього електричний струм та 
воду один раз у місяць протягом 5 хвилин. 
4.4 Транспортування  
4.4.1 Під час транспортування необхідно запобігати надмірний фізичний вплив та тряску. 
Обережно кладіть, не прикладаючи зусиль, та не перевертайте. 
4.4.2 Під час транспортування не кладіть поблизу небезпечних товарів. 
4.4.3 Під час транспортування тримайте подалі від сонця, дощу та снігу. 
4.5 Робочий стан 
Температура навколишнього середовища: 5 °C~40 °C 
Відносна вологість: < 80 % 
Атмосферний тиск: 50 кПа~106 кПа 
5. Після продажне обслуговування 
Гарантія 6 місяців (тільки на основний блок) з дати продажу виробу. У випадку 
перепродажу товару, гарантія може починається з дати продажу першому покупцеві – 
уточнюйте термін гарантії на обладнання у Продавця. 
Будь-яка зміна, збірка, ремонт, виконання без письмового дозволу Woodpecker або 
авторизованої виробником Сервісної організації, приведе до анулювання гарантії та 
відповідальності за шкоду, яка виникла в результаті дефекту продукції.  
Термін служби – 5 років. 
 
По питанням гарантійного та після гарантійного ремонту обладнання просимо звертатись 
в ТОВ фірма «Стоматорг сервіс», 119234 м. Москва, Ломоносовський проспекст, б. 4, к. 2 
Тел/факс: (499) 322-03-01 
Email: mail@stomserv.ru 
Або в Сервісну організацію компанії-продавця. 
 

6.Комплект поставки 
Номер Опис  
1 Основний блок 1 шт. 
2 Змінна ручка 1 шт. 
3 Блок живлення 1 шт. 
4 Ножна педаль 1 шт. 
5 Наконечник для зняття зубних відкладень 1 шт. 
6 Насадка G1 2 шт. 
7 Насадка G2 1 шт. 
8 Насадка G4 1 шт. 
9 Насадка Р1 1 шт. 
10 Ендочак Е1 1 шт. 
11 Водовод 1 шт. 
12 Затягуючий ключ 1 шт. 
13 Декоративне кільце на ручці 1 шт. 
14 Водонепроникне «о» - подібне кільце 4 шт. 
15 Технічна інструкція 1 шт. 
16 Ендо затискач 1 шт. 
17 Ендо ключ 1 шт. 

mailto:mail@stomserv.ru


18 Резервуар (факультативне використання) 1 шт. 
19 Спеціалізований шланг(факультативне 

використання) 
1 шт. 

 
7. Інструкція з читання символів 

 
Торговая марка – торгівельна марка  
Оборудование класса ІІ - Обладнання класу ІІ 
Оборудование типа В - Обладнання типу В 
Переменный ток - Змінний струм 
Подсоединение к педали - Підключення до педалі 
Регулировка подачи воды - Регулювання подачі води 
Продукт одобрен знаком СЕ - Продукт схвалений знаком СЕ 
Давление на входе воды равно 0.01 Мпа-0.5 Мпа - Тиск на вході води дорівнює 0.01 Мпа-
0.5 Мпа 
Обратите внимание! Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией - Зверніть увагу! Будь ласка, 
ознайомтеся з інструкцією 
Использовать только в помещении - Використовувати тільки в приміщенні 
Обычное оборудование - звичайне обладнання 
Каплестойкое оборудование - Каплестійке обладнання 
Может быть помещено в автоклав - Може бути поміщено в автоклав 
Подсоединение к блоку питания ~24 вольт~5 вольт (факультативно) - Підключення до 
блоку живлення ~ 24 вольт ~ 5 вольт (факультативно) 
Продукт с отметкой FDA - Продукт з відміткою FDA 
 
8.Захист навколишнього середовища 
Продукт не відмічено фактором шкідливості. Утилізувати на основі місцевих законів. 
Виробник залишає за собою право міняти дизайн обладнання, технічну гарнітуру, 
технологічну інструкцію та зміст пакувального листа оригіналу у будь-який час та без 
інформування. Якщо помічені будь-які відмінності між кресленням та дійсним 
обладнанням, то за норму приймається дійсне обладнання. 



 
ПАСПОРТ 

на виріб 
Скалер ультразвуковий UDS-L стоматологічний WOODPECKER UDS для зняття зубних 
відкладень з приладдям 
 
Виробник: «Гуілін Вудпекер Медікал Інструмент Ко., Лтд.», Китай, Guilin Woodpecker 
Medical Instrument Co., Ltd., 2 Fuxing Road, Guilin, Guangxi 541004, China 
 
Заводський номер:____________ 
Рік випуску:___________ 
 
Технічні параметри 
Модель: UDS 
Призначення: Скалер ультразвуковий UDS-L стоматологічний WOODPECKER UDS для 
зняття зубних відкладень з приладдям використовується для видалення зубного каменю, а 
також лікування кореневого каналу. 
 
Вхід блоку живлення: ~220 вольт-230 вольт 50 герц / 60 герц 1.2 мА 
Вхід основного блоку: ~24 вольт 50 герц / 60 герц 1.3 А ~5 вольт 50 герц / 60 герц 200 мА 
(факультативне використання) 
Первинна амплітуда вібрації наконечника на виході: < 100 uм 
Сила полу-амплітуди на виході: <2 H 
Частота вібрації наконечника на виході: 28 кГерц+3 кГерц 
Потужність на виході: 3 ват ~ 20 ват 
Плавкий запобіжник основного блоку: 250 вольт Т1.6АL 
Плавкий запобіжник блоку живлення: : 250 вольт Т0.5АL 
Тиск води: 0.1 бар ~ 5 бар (0.01 Мпа  ~ 0.5 Мпа) 
Вага основного блоку: 0.73 кг 
Вага блоку живлення: 0.2 кг 
Об’єм основного блоку: 190 мм х 125 мм 6 0мм 
Комплект поставки 
Номер Опис  
1 Основний блок 1 шт. 
2 Змінна ручка 1 шт. 
3 Блок живлення 1 шт. 
4 Ножна педаль 1 шт. 
5 Наконечник для зняття зубних відкладень 1 шт. 
6 Насадка G1 2 шт. 
7 Насадка G2 1 шт. 
8 Насадка G4 1 шт. 
9 Насадка Р1 1 шт. 
10 Ендочак Е1 1 шт. 
11 Водовод 1 шт. 
12 Затягуючий ключ 1 шт. 
13 Декоративне кільце на ручці 1 шт. 
14 Водонепроникне «о» - подібне кільце 4 шт. 
15 Технічна інструкція 1 шт. 



16 Ендо затискач 1 шт. 
17 Ендо ключ 1 шт. 
18 Резервуар (факультативне використання) 1 шт. 
19 Спеціалізований шланг(факультативне 

використання) 
1 шт. 

 
Термін та умови зберігання 
Гарантія 6 місяців (тільки на основний блок) з дати продажу виробу. У випадку перепродажу 
товару, гарантія може починатись з дати продажу першому покупцеві – уточнюйте термін 
гарантії на обладнання у Продавця. 
Будь-яка зміна, збірка, ремонт, виконані без письмового дозволу Woodpecker або 
авторизованої виробником сервісної організації, призводить до анулювання гарантії та 
відповідальності за шкоду, яка виникне у результаті браку продукції. 
Термін служби – 5 років. 
 

 
Уповноважений представник в Україні: 
ТОВ «Віола Медтехніка» 
36039, вул. Героїв-чорнобильців, 15, м. Полтава, Україна 
Тел. (+ 380532) 610-593 
Електронна адреса: sale@viola.net.ua 
 

 

UA.TR.114 
 

Імпортер в Україні: 
Приватна фірма "МЕДМАРКЕТ +",  
61002, вул. Іванова, 29, к. 1, м. Харків, Україна 


