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1. Введення 
Guilin Woodpecker Medical Instrument Co ., Ltd . – підприємство, яке використовує 
високі технології при дослідженні, розробці і виробництві стоматологічного 
обладнання та має досконалу систему забезпечення якості. Основною продукцією є 
ультразвуковий скалер, фотополімерна лампа, мікромотор, апекс-локатор, 
ультразвуковий хірургічний апарат, т.д. 

 
2. Принцип роботи та застосування 

1.   У приладі i Led використовується принцип випромінювання для затвердіння 
світлочутливих фотополімерів, за допомогою інтенсивного впливу на них протягом 
короткого часу. 
2. Цей прилад використовується для відновлення зубів. 
3. Прилад слід використовувати кваліфікованим стоматологам для надання 

стоматологічної допомоги пацієнтам. Потрібно використовувати в лікарнях або 
професійних медичних комплексах. 

 
3. Будова та складові компоненти 
Прилад i Led (стоматологічний) складається з світлодіода високої потужності та 
основного пристрою. 

 
  



4. Технічні характеристики 
4.1.  Розміри: 25 мм х 25 мм х 240 мм. 
4.2. Вага: 278 г 
4.3. Джерело живлення 
4.3.1. Блок живлення: літієва акумуляторна батарея 
4.3.2. Модель акумулятора: ICR 18490 
4.3.3. Напруга та ємність акумулятора: 3.6 В/1400mAh 
Акумулятор має захист від перенапруги, короткого замикання, перевантаження по струму. 
4.3.4. Адаптер  
Вхід живлення: 100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz   
Вхідна потужність: 10VA 
Вихідна потужність: DC5V / 1A  
4.4. Джерело світла: 
4.4.1.  5Вт синій LED високої потужності 
4.4.2.  Метод перевірки: При належній експлуатації пристрою світіння світлодіоду 
означає, що світлодіод у справному стані. 
4.4.3.  Довжина хвилі цієї фотополімерної лампи повинна відповідати матеріалу зубної 
смоли, який зазвичай використовується в клінічних умовах (3M та Dentsply). 
4.4.4.  Довжина хвилі: 385 нм - 515 нм 
4.5. Інтенсивність світла: 1000 мВт/см2 ~ 2500мВт/см2 
4.6. Умови експлуатації 
4.6.1. Температура навколишнього середовища: від + 5℃ до + 40℃ 
4.6.2. Відносна вологість повітря: 30% ~ 75% 
4.6.3. Атмосферний тиск: від 70 кПа до 106 кПа 
4.7. Безпека обладнання: 
4.7.1. Режим роботи: короткочасний режим роботи; 
4.7.2. Тип захисту від ураження електричним струмом: Клас II 
4.7.3. Ступінь захисту від ураження електричним струмом: Тип В 
4.7.4. Захист від попадання води або твердих частинок: звичайне обладнання (IPXO). 
4.7.5. Запобіжні заходи поблизу вогненебезпечних анестетичних сумішей з вмістом 
повітря, кисню або закису азоту: не придатний для використання в таких умовах. 
 
5. Встановлення та демонтаж 
5.1. Головка лампи обертається на 360 градусів, забезпечуючи легкий доступ до 
важкодоступних ділянок, під час експлуатації заборонено її знімати. 
5.2. В разі необхідності зарядити акумулятор, підключіть штекер адаптера до джерела 
живлення змінного струму 100В ~ 240В. Потім підключіть вихідний штекер адаптера до 
вхідного штекера п’єдесталу постійного струму 5.0В, після чого встановіть основний блок 
на п’єдестал.  
 
6. Експлуатація 
6.1. Натисніть кнопку РЕЖИМ. Доступні два режими. 
6.1.1. Режим турбо: на екрані відображається P1, можливість програмування таймеру 
1сек., 3сек. Інтенсивність світла в даному режимі 2300 мВт/см2 - 2500 мВт/см2. 
6.1.2. Стандартний режим: на екрані відображається P2, можливість програмування 
таймеру 5сек.,10сек., 15сек. та 20 сек. Інтенсивність світла в даному режимі 1000 мВт/см2 
- 1200 мВт/см2. 
6.2. Під час процедури надіньте одноразовий захисний чохол на головку основного блоку, 
направляйте синє світло на необхідне місце, натисніть кнопку «Увімк./Вимк.» і основний 
пристрій видасть звук "бi", фотополімерна лампа випромінює синє світло та починає 
працювати відповідно до встановлених режимів. Тим часом, починається зворотний відлік 



та буде видавати звук кожні 5 секунд, коли відлік доходить до "0" лампа перестає 
працювати. 
6.3 У будь-який час випромінювання синього світла може бути зупинене натисканням 
кнопки POWER. 
6.4. Після робочого циклу оператор може натиснути кнопку «Увімк./Вимк.» для запуску 
іншого робочого циклу. Заборонено використовувати фотополімерну лампу якщо вона 
почала нагріватися, почекайте поки не охолоне. Не рекомендується використовувати 
безперервно більш ніж 10 разів. 
6.5. Схема визначення низького рівня заряду акумулятора знаходиться всередині 
основного пристрою. У разі, якщо почне блимати індикатор основного пристрою, це 
означає низький рівень заряду. Відразу ж зарядить акумулятор. 
6.6. В разі необхідності зарядити акумулятор, підключіть штекер адаптера до джерела 
живлення 100В ~ 240В змінного струму. Потім підключіть вивідний штекер адаптера до 
вхідного штекеру п’єдесталу 5.0В постійного струму, індикатор стане синій. Встановіть 
основний блок в п’єдестал зарядного пристрою, екран дисплея перейде до екранної 
прокрутки, та фотополімерна лампа почне заряджатися. Після закінчення зарядки дисплей 
відображає "1111".  
6.7. Після роботи зніміть одноразовий чохол та викиньте його, заборонено повторно 
використовувати. 
6.8. Прилад вимикається автоматично через 2 хвилини, якщо не має ніяких дій. Щоб 
включити його знову, натисніть на будь-яку кнопку. 
6.9. Глибина затвердіння фотополімеру становить не менше 2мм за 1 секунду.  
УВАГА: 
Перед використанням приладу надягайте ізоляційне покриття одноразового використання. 
 
7. Запобіжні заходи 
7.1. Будь ласка, заряджайте акумулятор принаймні 4 години перед першим 
використанням. 
7.2. Для запобігання перехресного зараження забороняється повторно використовувати 
одноразовий чохол. 
7.3. Головка лампи обертається на 360 градусів, забезпечуючи легкий доступ до 
важкодоступних ділянок, під час експлуатації заборонено її знімати. 
7.4. Під час процедури світло повинне бути направлене прямо на фотополімер для 
забезпечення затвердіння. 
7.5. Заборонено направляти синє світло в очі. 
7.6. Рекомендовано використовувати оригінальний адаптер живлення та літієвий 
акумулятор, які розроблені та постачаються нашою компанією.  Потенційну небезпеку для 
користувача та пацієнта може спричинити використання  адаптера живлення та літієвого 
акумулятора, які розроблені та постачаються іншими виробниками.  
7.7. Заборонено зіткнення зарядки акумулятора з металевими поверхнями або іншими 
провідниками, для того щоб не пошкодити схемну плату зарядного пристрою та не 
призвести до короткого замикання літієвого акумулятора. 
7.8. Заряджати акумулятор слід в прохолодному та провітрюваному приміщенні. 
7.9. Заборонено розбирати літієвий акумулятор, оскільки це може привести до ураження 
електричним струмом або до витоку електричного струму.  
7.10. Не стискайте, не трясіть, не згинайте акумулятор. Літієвий акумулятор заборонено 
розташовувати в ситуації короткого замикання та зберігати між металевими або іншими 
провідниками.  
7.11. Щоб уникнути електромагнітних перешкод, пристрій слід встановити на медичній 
ділянці, яка відповідає вимогам ЕМС. 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо лампа працює протягом 40 секунд безперервно, 
температура головки оптичного волокна може досягати 56°С. 



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не вносити зміни в пристрій без дозволу виробника. 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Адаптер повинен бути підключений до розетки, до якої оператор 
може з легкістю дотягнутися. 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Надмірне нагрівання: пристрій не можна використовувати 
протягом 20 секунд безперервно, інтервал повинен бути не менше 10 секунд для 
кожного використання. 
 
8. Протипоказання 
Слід бути обережними при використанні даного приладу особам з серцево-судинними 
захворюваннями, вагітними жінками та дітьми. 
 
9. Технічне обслуговування 
9.1. Цей прилад не містить частин, які може замінити користувач самостійно, тому заміна 
може виконуватися тільки професіоналами та в спеціальних майстернях. 
9.2. Користувачі можуть замінити одноразовий чохол та літієву батарею. Будь ласка, 
використовуйте аксесуари, які розроблені та постачаються нашою компанією, якщо ви 
хочете придбати їх зв’яжіться з місцевим дилером або нашою компанією. Використання 
аксесуарів, які розроблені іншими виробниками може призвести до небезпеки або інших 
пошкоджень. 
9.3. Аксесуари слід очищати чистою водою або нейтральною стерилізованою рідиною. Не 
замочувати. Не використовуйте для очищення цього пристрою сильно летючий 
розчинник, інакше позначення на контрольній панелі можуть зникнути. 
9.4. Будь ласка, очистіть фотополімер, що залишився на головці основного пристрою після 
використання, щоб уникнути зниженню терміну експлуатації та ефективності затвердіння.  
9.5. Пристрій не можна обслуговувати під час експлуатації. Рекомендовано обслуговувати 
його раз на місяць. Чохол призначений для одноразового використання та не потребує 
обслуговування. 
 
10. Пакувальний листок 
Компоненти, що поставляються з приладом вказані в пакувальному листі. 
 
11. Усунення несправностей 
Несправність Можливі причини Рішення  
Відсутня індикація, 
ніяких ознак. 

1. Розрядився акумулятор 
2. Акумулятор пошкоджений 
3. Запрацювала система захисту 
акумулятора основного блоку 
 

1. Зарядіть прилад / 
Зверніться в сервісне 
обслуговування для ремонту. 
2. Зверніться в сервісне 
обслуговування для ремонту. 
3. Помістіть основний блок на 
зарядний пристрій для активації. 

Екран показує «Er» 
( «Помилка»)  

1.Системна помилка. 
2.Основний блок пошкоджений 

1.Зверніться в сервісне 
обслуговування для ремонту. 
2. Зверніться в сервісне 
обслуговування для ремонту 

Екран блимає Розрядився акумулятор Підключіть зарядний пристрій, 
якщо через 15 хвилин екран знову 
показує  «Er», будь ласка, 
зверніться в сервісне 
обслуговування для ремонту 

Недостатня 
інтенсивність 

На світловоді залишилися 
частинки фотополімеру. 

Видаліть залишки фотополімеру 



світлового потоку 
Пристрій не 
заряджається, коли 
адаптер 
підключений 

1. Адаптер погано підключений 
2. Дефект адаптера або 
несумісність 
3. Точка зарядки засмітилася. 

1. Заново підключіть 
2. Поміняйте адаптер 
3. Очистіть  
спиртом 

Світловий 
індикатор блимає 
під час заряджання 

1. Низька напруга 
2. Коротке замикання 
акумулятора 

1. Підзарядіть протягом 15 
хвилин, і він повернеться в 
нормальний режим 
2. Зверніться в сервісне 
обслуговування для ремонту 

Якщо всі перераховані дії виконані, але прилад все одно не працює в нормальному 
режимі, будь ласка, зв'яжіться зі спеціальною майстернею або з нашою компанією. 
 
12. Сервісне обслуговування 
Починаючи з дати продажу приладу, відповідно до гарантійного талону, ми будемо 
виконувати безкоштовний ремонт даного приладу, якщо виникли проблеми з його якістю. 
Будь ласка, ознайомтеся з гарантійним періодом в гарантійному талоні. 
 
13. Зберігання та транспортування 
13.1. Обережно поводьтеся з даними приладом, не трусіть його, встановлюйте або 
зберігайте в темних, сухих, прохолодних та вентильованих місцях. 
13.2. Заборонено зберігати разом з легкозаймистими, токсичними, їдкими та 
вибухонебезпечними речовинами. 
13.3. Зберігайте прилад в середовищі з відносною вологістю 10% - 93%, атмосферним 
тиском 70 кПа ~ 106 кПа та температурою -20°С ~ +55°С. 
13.4. Під час транспортування уникайте надмірної тряски або ударів. 
13.5. Заборонено транспортувати прилад разом з небезпечними предметами. 
13.6. Уникайте потрапляння прямих сонячних променів, снігу або дощу під час 
транспортування. 
 
14. Захист навколишнього середовища 
Прилад може бути утилізований згідно з місцевим законодавством. 
 
  



15. Значення символів 
 

 

   

    
 
16. 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 
Модель i-LED призначена для використання в електромагнітному середовищі з нижчезазначеними 
умовами. Покупець або користувач моделі i-LED повинен забезпечити наступні умови 
експлуатації. 

Випробування на 
випромінювання 

 

Відповідність Керівництво по використанню в електромагнітному 
середовищі 



РЧ випромінювання 
CISPR 11  

Група 1 Модель i-LED 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 Модель i-LED 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 

Модель i-LED призначена для використання в електромагнітному середовищі з нижчезазначеними 
умовами. Покупець або користувач моделі i-LED повинен забезпечити наступні 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 ± 8кВ  
Повітря ± 2кВ, 
4кВ, 8кВ, 15кВ 

Контакт ± 8кВ  
Повітря ± 2кВ, 
4кВ, 8кВ, 15кВ 

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 
міжфазному 
режимі 
± 2кВ між фазою 
та землею 
 

± 1 кВ при 
міжфазному 
режимі 
 

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

Короткочасне 
зниження 
напруги, збої в 
подачі 
електроенергії і 
нестабільність 
напруги на 
вхідних лініях 
IEC 61000-4-11. 

> 5% UT 
(> 95% зниження 
UT) на 0,5 циклу 
40% UT  
(60% зниження UT) 
на 5 циклів  
70% UT  
(30% зниження UT) 
на 25 циклів 
 <5% UT  
(> 95% зниження 
UT) на 5 сек. 

> 5% UT 
(> 95% зниження 
UT) на 0,5 циклу 
40% UT  
(60% зниження UT) 
на 5 циклів  
70% UT  
(30% зниження UT) 
на 25 циклів 
 <5% UT  
(> 95% зниження 
UT) на 5 сек. 

Якість потужності в мережі має 
бути порівняною з рівнем в 
комерційних і лікувальних 
установах. Якщо користувачу 
моделі i-LED потрібно продовжити 
роботу при перебоях в мережі, 
рекомендується підключити 
модель i-LED до джерела 
безперебійного живлення або до 
акумулятора. 

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

30 A/м 30 A/м Частота магнітних полів повинна 
відповідати частоті мережі, що 
подає електроенергію в комерційні 
та лікувальні установи.  
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Керівництво та пояснення  – електромагнітна стійкість 
Модель i-LED призначена для використання в електромагнітному середовищі з нижчезазначеними 
умовами. Покупець або користувач моделі i-LED повинен забезпечити наступні умови 
експлуатації. 

Випробування 
на стійкість 

 

IEC 60601 
випробувальний 

рівень 

Рівень 
відповідності 

вимогам 
завадостійкості 

Керівництво по використанню в 
електромагнітному середовищі 

 
 
 
 
 
 
Наведена РЧ  
IEC 61000-4-6 
 
Випромінювана 
РЧ IEC 61000-4-3 

 
 
3 СКВ 
150кГц - 80МГц 
 
6 СКВ в 
промислових, 
наукових та 
медичних 
діапазонах 
 
3 В/м 
80МГц - 2,7ГГц 
 
385МГц -5785МГц 
Технічні умови на 
стійкість порту до 
РЧ обладнання 
бездротового 
зв'язку 
(Зверніться до 
таблиці 9 IEC 
60601-1-2:2014) 

 
 
3 СКВ 
150кГц - 80МГц 
 
6 СКВ в 
промислових, 
наукових та 
медичних 
діапазонах 
 
3 В/м 
80МГц - 2,7ГГц 
 
385МГц -5785МГц 
Технічні умови на 
стійкість порту до 
РЧ обладнання 
бездротового 
зв'язку 
(Зверніться до 
таблиці 9 IEC 
60601-1-2:2014) 

При використанні переносних та 
мобільних засобів радіозв'язку 
відстань між ними і будь-якою 
частиною моделі i-LED, 
включаючи кабелі, не повинна 
перевищувати рекомендовану 
дистанцію віддалення, розраховану 
на основі частоти передавача. 
Рекомендована дистанція 
видалення 
d=[3,5/V1]× P1/2      
d = 1,2х P1/2     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 та 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, і 
телебачення. Для оцінки електромагнітного випромінювання фіксованих радіопередавачів слід 
розглянути питання про проведення електромагнітного картування місцевості. Якщо рівень 
виміряних силових полів в місці використання моделі i-LED перевищує вищевказаний допустимий 
рівень РЧ, слід перевірити функціонування моделі i-LED. При виявлені проблем в роботі, слід 
вжити додаткових заходів, таких як переорієнтація або перестановка моделі i-LED. 
(б) У діапазоні частот від 150кГц до 80МГц інтенсивність поля повинна бути нижче 3 В/м. 
 
  



Рекомендована відстань між переносними і мобільними засобами радіозв'язку 
та моделі i-LED 

Модель i-LED призначена для використання в електромагнітному середовищі з контрольованими 
РЧ перешкодами. Покупець або користувач моделі i-LED можуть запобігти появі 
електромагнітних завад, дотримуючись мінімальної відстані між переносними і мобільними 
засобами радіозв'язку (передавачами) і моделлю i-LED, 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 та людей. 
 
17. Заява 
Всі права на модифікацію даного приладу 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 та підробка тягне за 
собою правову відповідальність. 
 

 
  
 
 
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 
Відділ збуту в Північній і Південній Америці, та Океанії: + 86-773-5873198  
Відділ збуту в Азії та Африці: + 86-773-5855350, Факс: + 86-773-5822450 
E-mail: woodpecker@glwoodpecker.com, sales@glwoodpecker.com 
Сайт: http://www.glwoodpecker.com 
 
Уповноважений представник на території ЄС  
MedNet EC-Rep GmbH 
Боркштрассе 10, 48163 Мюнстер Німеччина 
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