
 

СИСТЕМА ЕНДОДОНТИЧНОЇ ОБТУРАЦІЇ FI-P 

Посібник користувача  

 

 

 

 

 

GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD. 

 

ЗМІСТ 



Вступ  

1 Знайомство з апаратом 

2 Значення символів 

3 Протипоказання  

4 Спосіб установки та демонтажу аксесуарів  

5 Принцип роботи  

6 Інструкція щодо заряджання апарату 

7 Заходи безпеки   

8 Технічне обслуговування 

9 Усунення несправностей  

10 Сервісне обслуговування  

11 Охорона навколишнього середовища  

12 Заява 

 

ВСТУП 

Дякуємо вам за придбання системи ендодонтичної обтурації Fi-P для тривимірної 
обтурації кореневих каналів гутаперчею (далі по тексту «Термоплагер»), розробленого 
фірмою Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd, високотехнологічним 
підприємством, яке займається розробкою, виробництвом та продажем стоматологічних 
інструментів. Woodpecker має відмінну систему контролю якості. Щоб гарантувати 
правильну та безпечну експлуатацію, уважно прочитайте цей посібник перед 
використанням. Залежно від рівня ризику, вимоги безпеки класифікуються за такими 
ознаками: 

 Небезпека: (попередження про можливі тілесні ушкодження)  

 Попередження (попередження про можливе пошкодження майна) 

1 ЗНАЙОМСТВО З АПАРАТОМ 

1.1 Призначення 

Термоплагер використовується для розігрівання гутаперчі, зрізування гутаперчевих 
штифтів та кондинсації гутаперчі. 

1.2 Схема компонентів та кнопки керування 



 

 
1. Кнопка “Вімк./Вимк.” 
2. Кнопка нагрівання 
3. Теплоізоляційна цанга 
4. Насадка 
5. З'єднувальний отвір для адаптера живлення 
6. Температура 
7. Рівень заряду акумулятора 
8. Зарядний пристрій 
9. Акумуляторний картридж 
10. Індикатор зарядки 
11. Штекер адаптера живлення 
12. Адаптер живлення 

 
1) Кнопка “Вімк./Вимк.”: 
У режимі вимкнення натисніть кнопку “Вімк./Вимк.”, щоб запустити апарат. 
У режимі вимкнення тримаючи натисніть кнопку “Вімк./Вимк.”, щоб запустити апарат та 
змінити напрямок відображення екрану, тобто напрямок відображення можна змінити, 
щоб адаптуватись до експлуатації апарату в лівій або правій руці. 
У режимі "ВВІМКНЕНО" тримаючи натисніть кнопку “Вімк./Вимк.”, щоб вимкнути 
апарат. (Час натискання кнопки тримаючи - близько 1 с.) 
Примітка: Якщо протягом 10 хвилин апарат не буде використовуватися, він автоматично 
вимикається. 
У режимі ввімкнення натисніть кнопку “Вімк./Вимк.”, щоб змінити задану температуру 
насадки. Температура буде змінюватися в послідовності 150℃ → 180℃ → 200℃ → 230℃, 
та назад до 150℃ при натисканні кнопки 230℃. 



 
Рисунок 1 Послідовність температури 

 
2) Кнопка нагрівання: 
У режимі "ВВІМКНЕНО"  підключіть насадку та натисніть кнопку нагрівання. Відпустіть 
кнопку нагрівання, щоб припинити його, після чого буде знижуватися температура 
насадки. 
Примітка: Якщо натиснути та утримувати кнопку нагрівання більше 10 секунд, апарат 
припинить нагрівання. Якщо потрібно продовжувати нагрівання, відпустіть кнопку 
нагрівання та натисніть ще раз. 
 
3) Рівень акумулятора: 
Фактична потужність акумулятора відображається в режимі реального часу на екрані. 
Коли акумулятор повністю заряджений, потужність OLED-дисплея відображається у 
вигляді п'яти поділок. Коли рівень заряду батареї становить одну поділку, це вказує на те, 
що заряд акумулятора низький та його потрібно зарядити вчасно. Коли рівень 
акумулятора відображається без поділок, це вказує на те, що заряд акумулятора дуже 
низький та його потрібно негайно зарядити. 
Примітка. Під час звичайного використання намагайтеся не допускати зниження заряду 
акумулятора до рівня без поділок (повністю розряджений акумулятор) перед зарядкою, це 
скоротить термін служби акумулятора. 

Увага: 
Якщо апарат не використовувався більше місяця, акумулятор потрібно зарядити. Якщо 
апарат не використовується тривалий час, будь ласка, заряджайте його принаймні раз на 
місяць, щоб захистити акумулятор. Термін служби акумулятора термоплагера буде 
скорочено, коли він тривалий час знаходиться з низьким зарядом акумулятора або коли 
він не заряджається тривалий час. 
 
4) Температура: 
Після встановлення температури на екрані дисплея відображається задане значення 
температури. Приблизно через 1 секунду після встановлення температури на екрані OLED 
буде відображатися температура насадки в режимі реального часу. 
Коли термоплагер знаходиться в стані нагрівання, індикатор температури одночасно 
відображатиме поточну температуру насадки. 
 
5) Зарядний пристрій: 
По-перше, підключіть штекер адаптера живлення до адаптера живлення, як показано на 
рисунку 2. Потім підключіть адаптер живлення до зарядного пристрою, як показано на 
рисунку 3, та підключіть адаптер живлення до стандартної розетки. Правильно розмістіть 
термоплагер на зарядному пристрої, як показано на рисунку 4, щоб роз'єм для зарядки під 
термоплагером був надійно підключений до вихідного з'єднувача зарядного пристрою. 
Коли термоплагер належним чином підключений до зарядного пристрою, LED індикатор 
зарядного пристрою буде постійно працювати. Якщо LED індикатор блимає або не 
горить, ретельно перевірте всі кабелі. 
На зарядному пристрої є індикатори стану зарядки. Якщо термоплагер не розміщений на 
зарядному пристрої, індикатор буде блимати жовтим та зеленим кольором по черзі. Коли 
термоплагер розміщений на зарядному пристрої, та якщо зарядка почалась, жовтий 
індикатор буде постійно світитися. Коли акумулятор повністю заряджений, жовтий 
індикатор вимкнеться, а зелений індикатор буде постійно світитися. 



Примітки: Після отримання апарату, будь ласка, зарядіть його негайно. Перед 
використанням переконайтесь, що акумулятор повністю заряджений. Коли апарат 
повністю заряджений, рівень заряду акумулятора на LED дисплеї термоплагера є 
найвищим. Заряджання акумулятора займає не менше 2 годин та 30 хвилин. 
 

 
 
1.3 Апарат включає 
1. Термоплагер  
2. Зарядний пристрій 
3. Адаптер живлення з шнуром 
4. Насадки (моделі наведені в таблиці 2) 
5. Теплоізоляційна цанга  
6. Посібник користувача 
7. Сертифікати 
8. Гарантійний талон 
9. Пакувальний лист 
 

Модель Розмір насадки (мм) Конусність  
WP4004 0.40 0.04 
WP4504 0.45 0.04 
WP5506 0.55 0.06 
WP5508 0.55 0.08 

Таблиця 2 Моделі насадок 
 

1.4 Введення та сфера застосування 
1.4.1 Особливості: 
a) Дисплей може бути встановлений як правою, так і лівою сторонами, що дає можливість 
використовувати апарат як лівою, так і правою рукою. 
б) Бездротовий дизайн термоплагера ефективно розширює робочий простір. 
в) Чутливий контроль температури, простий дисплей, зручний в використанні; Натисніть 
кнопку настройки температури, щоб встановити відповідну робочу температуру. 
г) Чотири попередньо встановлені температури: 150℃, 180℃, 200℃, 230℃ 
д) Якщо термоплагер не використовується протягом 10 хвилин, він автоматично 
відключиться. 



1.4.2 Сфера застосування: 
Використовується на етапі обтурації кореневих каналів при ендодонтичному лікуванні. 
 
1.5 Технічні характеристики: 
 

Розміри 
Термоплагер  23.8мм×158.3мм×23.8мм 
Зарядний пристрій 75.5мм×149.7мм×62.6мм 

 
Вага 

Термоплагер  80г 
Зарядний пристрій 195г 
Адаптер живлення 167г 

 
1.6 Технічні параметри: 
 
Класифікація  Клас ІІ (адаптер живлення змінного та постійного струму) 
Попередньо встановлені 
температури 

150℃→180℃→200℃→230℃ 

Тривалість зарядки Близько 2,5 годин  
Блок живлення 
 

Вхідна напруга  
 

AC100V-240V 50 / 60Hz 
800mA 

Вихідна напруга  DC15V / 1.6A 
Ємність акумулятора Акумуляторна батарея, яку 

можна заряджати 
2000mAh 

 
1.7 Параметри навколишнього середовища: 
Температура: + 5 ℃ ～ + 40 ℃ 
Вологість: 30% ～ 75% 
Тиск повітря: 70 кПа ～ 106 кПа 
 
1.8 Зберігання та транспортування 
1. З цим апаратом слід поводитися обережно. Переконайтесь, що він встановлений або 
зберігається далеко від вібрацій, в прохолодному, сухому та провітрюваному місці. 
2. Не зберігайте апарат разом із горючими, отруйними, їдкими або вибуховими 
речовинами. 
3. Апарат слід зберігати в приміщенні, де відносна вологість повітря становить 10% ~ 
93%, тиск повітря: 70 кПа ~ 106 кП, а температура: - 20 ℃ ~ + 55 ℃. 
4. Будь ласка, уникайте сильного удару або вібрації під час транспортування. І будь ласка, 
поводьтеся з апаратом обережно. 
5. Будь ласка, не розташовуйте апарат з небезпечними предметами під час 
транспортування. 
6. Будь ласка, тримайте його подалі від сонячного проміння, дощу та снігу під час 
транспортування. 
  



2. ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ 

 
 
3 ПРОТИПОКАЗАННЯ 
1. Людям, які мають алергію на відомі природні латекси та метали, такі як нержавіюча 
сталь, срібло, мідь тощо, заборонено використовувати цей апарат. 
2. Хворому на гемофілію заборонено користуватися цим апаратом. 
3. Пацієнтам із серцевим кардіостимулятором заборонено користуватися цим апаратом. 
4. Стоматологам з серцевим кардіостимулятором заборонено користуватися цим 
апаратом. 
5. Пацієнтам із серцевими захворюваннями, вагітним жінкам та дітям слід обережно 
користуватися апаратом. 
 
4 СПОСІБ УСТАНОВКИ ТА ДЕМОНТАЖУ АКСЕСУАРІВ 
4.1 Підключення адаптера живлення 
Підключіть вихідну точку адаптера живлення до зарядного пристрою та підключіть точку 
входу до розетки, що відповідає стандарту цього адаптера живлення. Будь ласка, 
встановіть відповідно до процедур на рисунках 2, 3 та 4. (Примітка. Встановлення на 
рисунку 2 було завершено до доставки.) 
 
4.2 Встановлення та зняття насадки 
1. Після вимкнення апарату можна безпосередньо витягнути насадку з термоплагеру. 
2. Покладіть використану насадку в спеціальний контейнер та продезінфікуйте її. 
3. Виберіть потрібну робочу насадку та шестигранну заглушку на насадку (як зазначено 
червоною стрілкою на рисунку 5). Встановлюючи робочу насадку, як показано на рисунку 
6, ви можете обрати необхідний напрямок вставлення насадки в термоплагер відповідно 
до потреб використання. 
4. Встановіть теплоізоляційну цангу до насадки, як показано на рисунку 7, щоб запобігти 
ошпарюванню ротової порожнини пацієнта під час роботи. 
5. У режимі «ВВІМКНЕННЯ» якщо насадка не встановлена або погано з’єднана, на екрані 
дисплея з'явиться код помилки, як показано на рисунку 8. 



 
 
 
4.3 Встановлення та заміна акумулятора 
Замінюючи акумулятор, як показано на рисунку 9, спочатку поверніть циліндр 
акумуляторної батареї проти годинникової стрілки, щоб вийняти трубку акумулятора, 
потім вийміть стару батарею з трубки акумулятора, замініть її новою та, нарешті, 
закрутіть трубку акумулятора за годинниковою стрілкою згідно з різьбою. 
Примітка: Виймаючи акумулятор, гвинт під циліндром акумулятора (вказується стрілкою 
на рисунку 9) не потрібно відкручувати, просто трохи натисніть всередину на роз'єм, щоб 
вийняти акумулятор. 

 
Рисунок 9 Заміна акумулятора 

 
5 ПРИНЦИП РОБОТИ 
1. Відповідно до ситуації з пацієнтом, виберіть підходящу насадку та встановіть її. 
Встановлюючи насадку, вибирайте відповідний кут для установки насадки. 

Небезпека: 
Не вмикайте пристрій під час встановлення насадки, щоб уникнути ошпарювання 
користувача помилковим натисканням кнопки нагріву. 
2. Після натискання кнопки “Вімк./Вимк.” дисплей термоплагера загоряється та 
відображає температуру попереднього нагрівання та стан живлення. 
3. Відповідно до фактичної ситуації, натисніть кнопку настройки температури та виберіть 
відповідну температуру попереднього нагрівання відповідно до інструкції на екрані 
дисплея. 
4. Під час роботи натисніть кнопку нагріву, щоб досягти заданої температури, пом’якшену 
гутаперчу необхідно обережним витиснути, безперервним та стабільним рухом за 
допомогою вертикальної конденсації.  
Примітка: Постійний час нагріву гутаперчі не може перевищувати 4 секунд, інакше може 
виникнути ризик обшпарювання. 
5. Після експлуатації очистіть, продезінфікуйте та стерилізуйте насадку. Докладніше див. 
у розділі 8.1. 
  



6 ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАРЯДКИ 
6.1 Використовуйте відповідний зарядний пристрій для зарядки: підключіть адаптер 
живлення до зарядного пристрою, а потім до джерела живлення. Правильно розмістіть 
термоплагер в зарядний пристрій.  
6.2 Акумулятор, що використовується в цьому апараті, не має пам'яті, та його можна 
використовувати або заряджати в будь-який час. 
6.3 Перед першим використанням цього апарату, заряджайте його принаймні протягом 3 
годин. 
 
7 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 
1. Не шліфуйте насадку. 
2. Не стукайте по апарату та не дряпайте його. 
3. Не ставте термоплагер поблизу електронного пристрою, телефону, радіо чи телевізора 
із супутниковим телебаченням, оскільки це може вплинути на контроль температури 
термоплагера. 
4. Тримайте нагрівальний конденсатор, насадку тощо у нагрітому стані подалі від 
горючих та вибухонебезпечних матеріалів. 
5. Будь ласка, зберігайте апарат чистим до та після експлуатації. Перед кожним 
використанням продезінфікуйте насадку та аксесуари. 
6. Для запобігання інфекції користувачі повинні бути забезпечені належним захистом, 
таким як захисні окуляри, маска тощо.  
7. Апарат повинен суворо відповідати специфікаціям роботи медичного органу та 
відповідним нормам. Експлуатувати цей апарат можуть лише кваліфіковані лікарі або 
технічні працівники. 
8. Не встановлюйте, не знімайте та не замінюйте насадку в режимі нагріву. Вимкніть 
живлення перед такою процедурою. 
9. Насадка повинна бути правильно встановлена для запобігання падіння. 
10. Якщо робоча насадка зігнута або зношена, це спричинить нерівномірне нагрівання. 
Оператор повинен своєчасно замінити насадку відповідно до клінічних умов; 
11. Після експлуатації негайно вимкніть живлення. Компанія Woodpecker спеціалізується 
на виробництві медичного інструменту. Ми відповідаємо за безпеку лише за таких умов: 
a) Технічне обслуговування, ремонт та модифікація проводиться виробником або 
уповноваженими дилерами. 
б) Компоненти для заряджання є оригіналом компанії "Woodpecker" та експлуатуються 
відповідно до інструкції. 
 
8 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
8.1 Очищення, дезінфекція та стерилізація 
1. Насадку можна очистити чистою водою, а також в ультразвуковій мийці. 
2. Після кожного використання простерилізуйте насадку під високою температурою та 
високим тиском (134 ℃, 0,22 МПа) принаймні 4 хвилини. 
3. Якщо інші аксесуари потрібно очистити або продезінфікувати, будь ласка, 
використовуйте марлю, змочену невеликою кількість води або дезінфікуючого засобу для 
протирання поверхні. Не замочувати. 
4. Не використовуйте для очищення летючі та дифузні розчинники, які можуть пошкодити 
поверхню пристрою або призвести до стирання маркування на машині. 
8.2 Щоденне обслуговування 
1. Коли апарат не використовується, вимкніть живлення та від'єднайте шнур живлення. 
2. Якщо термоплагер тривалий час знаходиться при низькому рівні заряду акумулятора, 
термін служби акумулятора буде скорочено. Будь ласка, зарядіть його вчасно, якщо рівень 
акумулятора низький.  



3. Якщо апарат не використовується, заряджайте його протягом 1 години один раз на 
місяць. 
8.3 Ремонт пристрою 
Цей апарат не містить запасних частин для самостійного ремонту. Ремонт повинен 
проводитися в призначеному професійному або спеціальному ремонтному центрі. 
 
9 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 
 

Несправність Ймовірна причина Рішення 
Ніяких ознак, жодної 
реакції  

1. Недостатня потужність 
акумулятора 
2. Акумулятор пошкоджений. 
3. Інтерфейс зарядки має 
коротке замикання, внаслідок 
чого літієва батарея переходить 
у стан захисту; 
4. Термоплагер пошкоджений. 

1. Підключіть до джерела живлення 
для зарядки/ Замініть акумулятор. 
2. Замініть акумулятор. 
3. Вийміть речовину, що викликає 
коротке замикання, покладіть 
апарат у зарядний пристрій для 
зарядки, і тоді пристрій повернеться 
до нормального стану; 
4. Зверніться до місцевого 
дистриб'ютора чи виробника. 

Автоматичне 
відключення 
 

Якщо протягом 10 хвилин 
апарат не використовується, 
автоматично відключиться 
живлення 

Перезавантажте 

Насадка працює не 
належним чином 

1. Насадка пошкоджена. 
2. Несправність основного 
блоку 
 

1. Замініть насадку 
2. Надішліть його в ремонтний 
сервісний центр. 

Зарядка не працює 
після підключення до 
блоку живлення. 

1. Блок живлення неправильно 
підключений; 
2. Блок живлення пошкоджений 
або не відповідає специфікації. 
3. На контактному наконечнику 
зарядного пристрою сміття. 

1. Відключіть та підключіть блок 
живлення. 
2. Замініть акумулятор. 
3. Протріть наконечник спиртом, 
висушіть його та знову підключіть. 

Час використання 
після кожної зарядки 
скорочується. 

Термін служби та ємність 
акумуляторні батареї стає 
меншою. 
 

Щоб придбати нові акумуляторні 
батареї для заміни, зверніться до 
місцевого дистриб'ютора чи 
виробника. 

На екрані дисплея 
з’являється код 
“OPEN”. 

1. Насадка пошкоджена. 
2. Насадка не встановлена. 
3. Насадка встановлена не 
належним чином. 

1. Замініть насадку. 
2. Встановіть насадку. 
3. Від’єднайте насадку та з’єднайте 
її знову. 

Якщо проблему все-таки не вдається вирішити, зверніться до місцевого дилера або до 
нашої компанії. 
 
10 СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
З моменту продажу, якщо апарат буде працювати не належним чином із за проблеми 
якості, наша компанія несе відповідальність за ремонт апарату протягом гарантійного 
періоду. Зверніться до Гарантійної талону щодо гарантійного терміну та обсягу гарантії. 
 
11 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
Апарат не містить шкідливих інгредієнтів. Його можна обробляти або утилізувати 
відповідно до місцевих норм. 



Примітка: 
1) Без згоди та дозволу компанії Woodpecker, самостійна модифікація апарату може 
призвести до проблеми електромагнітної сумісності цього апарату чи інших пристроїв. 
2) Конструкція та випробування термоплагеру відповідає відповідним нормам 
експлуатації електромагнітної сумісності. 
 
12 ЗАЯВА 
Компанія Woodpecker залишає за собою право змінювати дизайн апарату, технічне 
оснащення, аксесуари, інструкцію з експлуатації та зміст оригінального пакувального 
листа в будь-який час без попереднього повідомлення. Рисунки надані лише для 
ознайомлення. Остаточні права на тлумачення належать компанії Guilin Woodpecker 
Medical Instrument Co., Ltd. 
 
 
 

 
  
 
 
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 
ZMN/WI-09-459   V1.5-20190603 
Дата останнього перегляду: 09.2018 
 
Уповноважений представник в Україні: 
ТОВ «Віола Медтехніка» 
36000, вул. Героїв-чорнобильців, 15, 
м. Полтава, Україна 
Тел. (+ 380532) 615-890 
Електронна адреса: sale@viola.net.ua 
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Імпортер в Україні: 
Приватна фірма "МЕДМАРКЕТ +", 
61002, вул. Іванова, 29, к. 1, м. Харків, Україна 
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