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Заборонена утилізація 
разом із побутовими 

відходами 

Загальні пояснення, 
що не стосуються 
загрози для людей 

і матеріальних 
цінностей 

УВАГА! 
(ризик заподіяння 

матеріальної шкоди) 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
(ризик травмування 

людей) 

Обережно! 
Згідно з федеральним законодавством США, продаж медичних виробів дозволений тільки 
за розпорядженням стоматолога, іншого лікаря або медичного працівника і тільки в тому 
штаті, у якому він має право надавати медичні послуги та рекомендувати використання цього 
медичного виробу.

Символи в інструкції з експлуатації
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Номер за каталогом 

Серійний номер 

Термічна дезінфекція Стерилізація до 
зазначеної температури

Дата виробництва 

Маркування CE 
з ідентифікатором 
уповноваженого органа 

Розпізнавальний знак 
лабораторії UL вказує на 
відповідність вимогам, 
прийнятим у США та Канаді 

Код DataMatrix для 
отримання інформації 
про продукт, включно 
з кодом UDI (Unique 
Device Identification)

Структура даних згідно 
зі стандартом штрих-
коду в галузі охорони 
здоров’я (HIBC)

Символи на медичному виробі і на упаковці

XXXX
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Пріоритетом політики гарантування якості в компанії W&H є задоволеність клієнтів. Цей медичний виріб 
був виготовлений і випробуваний згідно з чинними законодавчими та нормативними актами.

Для вашої безпеки та безпеки ваших пацієнтів
Перед першим використанням слід ознайомитися з інструкцією з експлуатації. Вона містить пояснення 
щодо використання медичного виробу й забезпечення його безвідмовної, економічної та безпечної 
експлуатації.

Виконуйте правила техніки безпеки.

Призначення
Хірургічна обробка органічної твердої субстанції.

Використання не за призначенням може пошкодити медичний виріб, що несе в собі ризики 
й небезпеку для пацієнта, користувача та третіх осіб.

1. Вступ
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Кваліфікація користувача
Медичний виріб був розроблений і спроектований для цільової групи лікарів.

Виробництво згідно з Директивою ЄС
Медичний виріб відповідає вимогам Директиви 93/42/ЄЕС.

Відповідальність виробника
Виробник несе відповідальність за наслідки щодо безпеки, надійності та продуктивності медичного 
виробу тільки в тому випадку, якщо виконуються такі вимоги:
 > Медичний виріб використовується згідно з цією інструкцією з експлуатації.
 > Медичний виріб не ремонтується силами користувача.
 > Внесення змін та ремонтні роботи можуть виконувати тільки авторизовані сервісні партнери W&H 

(див. стор. 57).



8

Професійне використання
Медичний виріб призначений виключно для професійного використання згідно з призначенням, 
відповідно до чинних правил техніки безпеки, заходів запобігання нещасним випадкам і вказівок цієї 
інструкції з експлуатації. 

Підготовка й технічне обслуговування медичного виробу можуть бути доручені тільки особам, які 
пройшли інструктаж із захисту від інфекцій, індивідуального захисту і захисту пацієнтів.

У разі неналежного використання (наприклад, недостатню гігієну та догляд), недотримання наших 
вказівок або використання приладдя й запасних частин, не схвалених компанією W&H, ми знімаємо 
із себе відповідальність за гарантійні випадки та не приймаємо інших претензій.

Про всі серйозні травми, пов’язані з використанням медичного виробу, слід повідомляти 
виробника та компетентні органи влади!
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 > Перед першим введенням в експлуатацію слід витримати медичний виріб при кімнатній 
температурі протягом 24 годин. 

 > Експлуатація медичного виробу дозволена тільки з пристроями живлення, що відповідають 
стандартам Міжнародної електротехнічної комісії IEC 60601-1 (EN 60601-1) та IEC 60601-1-2 
(EN 60601-1-2).

 > Забезпечуйте відповідні умови використання та надійне охолодження.
 > Забезпечуйте достатню кількість і якість охолоджувальної рідини, а також відповідне 
відсмоктування.

 > У разі переривання подачі охолоджувальної рідини негайно вимкніть медичний виріб.
 > Перед кожним використанням перевіряйте медичний виріб на відсутність пошкоджень 

та незакріплених частин (наприклад, кнопка). 
 > Не використовуйте медичний виріб за наявності пошкоджень. 
 > Установлюйте медичний виріб тільки при вимкненому моторі.
 > Перед кожним використанням слід виконувати пробне ввімкнення.
 > Уникайте перегрівання оброблюваної ділянки.

2. Правила техніки безпеки
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 > Не торкайтеся м’яких тканин головкою насадки (небезпека опіків через нагрівання кнопки)!
 > Уникайте контакту між світлодіодом і м’якими тканинами (небезпека опіків із боку нагрітого 

світлодіода).
 > Не використовуйте медичний виріб як світловий зонд.
 > Уникайте прямого зорового контакту з джерелом світла.

Медичний виріб не дозволяється використовувати у вибухонебезпечному середовищі.
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Медичний виріб характеризується значно покращеним ККД у порівнянні з традиційними 
кутовими насадками й оптимальним узгодженням із приводними пристроями W&H Implantmed 
SI-9xx, SI-10xx, Elcomed SA-2xx та SA-3xx.

При використанні приводних пристроїв, не узгоджених із медичним виробом, слід зменшити 
потрібний крутний момент приблизно вдвічі. Це означає: для отримання 50 Н·см на обертовому 
інструменті потрібно встановити крутний момент 30 Н·см на W&H Elcomed 100/200. 

Використання медичного виробу з іншими хірургічними приводними пристроями Implantmed 
SI-9xx, SI-10xx, Elcomed SA-2xx та SA-3xx, зокрема з пристроями без функції калібрування, 
потребує ретельної оцінки ризиків для користувача (небезпека травмування). Компанія W&H 
категоричне не рекомендує таке використання. У цьому випадку повну відповідальність несе 
користувач. Виробник відповідальності не несе.



12

Ризики з боку електромагнітних полів 
Робота імплантованих систем, таких як електрокардіостимулятор або кардіовертер-
дефібрилятор (ІКД), може бути порушена через вплив електричних, магнітних 
та електромагнітних полів. 

 > Перед використанням медичного виробу треба дізнатися в пацієнта та користувача про 
наявність імплантованих систем і провести перевірку. 

 > Оцініть співвідношення «користь-ризик». 
 > Тримайте медичний виріб подалі від імплантованих систем. 
 > Вживайте відповідних заходів щодо запобігання нещасним випадкам і негайно реагуйте 
на зміни в стані здоров’я. 

 > Такі симптоми як підвищене серцебиття, нерегулярний пульс і запаморочення можуть 
свідчити про проблеми з електрокардіостимулятором або ІКД.
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Гігієна та обслуговування перед першим використанням 

 > Медичний виріб постачається запаяним у поліетиленову плівку й нестерилізованим. 
 > Поліетиленова плівка й упаковка не підлягають стерилізації.

 > Очистьте, дезінфікуйте та змастіть медичний виріб.
 > Простерилізуйте медичний виріб, очищувач каналів, Y-розподільник, затискачі розприскувача 
та трубку охолоджувальної рідини для внутрішнього охолодження бора.
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WS-56 L G, WS-75 L G, WS-91 L G, 
WS-92 L G
 Світлодіод
 Кнопка 
 Головка кутової насадки* 
 Головний приводний механізм 
 Коліно (з генератором) 
 Корпус рукоятки* 
 Отвір для захисту від провертання

* Символи на компонентах  і 
Корпус рукоятки розблоковано 
Напрямок обертання 
Корпус рукоятки заблоковано 

3. Опис продукту
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WS-75 L G, WS-75
 Шестикутна затискна система 
 Трубка охолоджувальної рідини для 

внутрішнього охолодження бора 
 Y-розподільник 

WS-91 L G, WS-91, WS-92 L G, WS-92 
 Зовнішня трубка охолоджувальної 

рідини 
 Спреєві канали 
 Затискачі розприскувача ліворуч і 

праворуч для системи внутрішнього 
охолодження Кiршнера-Меєра 

 Затискачі розприскувача ліворуч і 
праворуч без системи внутрішнього 
охолоджування 

 Очищувач каналів 

Опис продукту
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4. Введення в експлуатацію Під’єднання та від’єднання

WS-75 L G, WS-75 
Затискач розприскувача
Трубка охолоджувальної рідини для 
внутрішнього охолодження бора 

 Установіть затискач розприскувача. 
 Установіть трубку охолоджувальної рідини 

для внутрішнього охолодження бора. 
або 

 Зніміть трубку охолоджувальної рідини для 
внутрішнього охолодження бора. 

 Зніміть затискач розприскувача. 
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Медичний виріб

Не під’єднуйте і не від’єднуйте 
медичний виріб під час роботи! 

 Під’єднайте медичний виріб до мотора.

У разі використання захисту 
від провертання між мотором 
і медичним виробом:
див. інструкцію з експлуатації блока 
керування.

 Перевірте надійність з’єднання.

або 

 Зніміть медичний виріб.
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WS-75 L G, WS-75

Y-розподільник 
Тільки в разі використання трубки 
охолоджувальної рідини для 
внутрішнього охолодження бора.

 Вставте в шланг охолоджувальної рідини 
Y-розподільника трубку охолоджувальної 
рідини на затискачі розприскувача та трубку 
охолоджувальної рідини для внутрішнього 
охолодження бора. 

 Вставте Y-розподільник у шланг для спрею. 
або 

 Зніміть Y-розподільник.
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Обертові інструменти

 > Використовуйте тільки справні обертові інструменти та звертайте увагу на напрямок 
обертання. Дотримуйтеся рекомендацій виробника.

 > Установлюйте обертовий інструмент тільки після повної зупинки медичного виробу. 
 > Не торкайтеся обертового інструмента під час експлуатації або руху за інерцією.
 > Ніколи не натискайте кнопку медичного виробу під час його роботи. Це може призвести 
до відкручування обертового інструмента, пошкодження затискної системи та нагрівання 
медичного виробу. Небезпека опіків.

Якщо крутний момент обертового інструмента перевищує 30 Н·см, через небезпеку деформації 
слід використовувати загартовані хвостовики бурів (> 50 HRC, > 520 HV).
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Заміна обертового інструмента

WS-56 L G, WS-56 
> Діаметр хвостовика інструмента 2,35 мм

 Вставте обертовий інструмент до упору.
 Проверніть обертовий інструмент 

до фіксації.

 Перевірте надійність з’єднання.

або

 Натисніть на кнопку і вийміть обертовий 
інструмент.
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WS-91 L G, WS-91, WS-92 L G, WS-92 
> Діаметр хвостовика інструмента 1,6 мм 

 Вставте обертовий інструмент. 
 Натисніть кнопку й одночасно вставте 

обертовий інструмент до упору (а). 

 Перевірте надійність з’єднання. 

або 

 Натисніть на кнопку і вийміть обертовий 
інструмент. 
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WS-75 L G, WS-75 
 > Із внутрішнім охолодженням бора 
 > Без внутрішнього охолодження бора 
 > Із шестикутною контактною частиною 
 > Діаметр хвостовика інструмента 2,35 мм 

 Установіть трубку охолоджувальної рідини 
для внутрішнього охолодження бора. 

або 

	Зніміть трубку охолоджувальної рідини для 
внутрішнього охолодження бора.

 Вставте обертовий інструмент через трубку 
охолоджувальної рідини до упору (a). 

 Натисніть кнопку та проверніть обертовий 
інструмент до фіксації (b). 
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 Перевірте надійність з’єднання. 

або 

 Натисніть на кнопку і вийміть обертовий 
інструмент. 

Дізнайтеся у свого постачальника 
імплантатів про оптимальний варіант 
обертового інструмента із шестикутною 
контактною частиною.
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Пробне ввімкнення

Не тримайте медичний виріб на рівні очей!

 > Установіть обертовий інструмент. 
 > Увімкніть медичний виріб. 

У разі виникнення функціональних порушень (наприклад, вібрація, незвичні шуми, 
нагрівання, припинення подачі охолоджувальної рідини, негерметичність тощо) негайно 
вимкніть медичний виріб і зверніться до авторизованого сервісного партнера W&H.
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 > Обов’язково дотримуйтеся місцевих і національних законів, директив, нормативів і стандартів 
щодо очищування, дезінфекції та стерилізації. 

 > Носіть захисний одяг, захисні окуляри, захисну маску й рукавички.

 > Під час сушіння вручну використовуйте фільтроване стиснене повітря без вмісту масел 
із робочим тиском не більше 3 бар. 

5. Гігієна та обслуговування Загальні вказівки
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Засоби для очищування та дезінфекції 
 > Дотримуйтеся рекомендацій, вказівок і попереджень виробників засобів для очищування 
та дезінфекції.

 > Використовуйте тільки мийні засоби, призначені для очищування й дезінфекції медичних 
виробів із металу та пластику. 

 > Обов’язково виконуйте вказівки виробника дезінфекційного засобу щодо концентрації 
та тривалості впливу.

 > Рекомендується використовувати засоби дезінфекції, ефективність яких була перевірена 
й підтверджена такими установами, як Verbund für Angewandte Hygiene e.V. (VAH = Німецьке 
товариство прикладної гігієни), Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie 
und Präventivmedizin (ÖGHMP = Австрійське товариство з питань гігієни, мікробіології 
та превентивної медицини), Food and Drug Administration (FDA = Управління із санітарного 
нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів) або U.S. Environmental Protection 
Agency (EPA = Управління з охорони довкілля США). 

Якщо такого засобу для очищування та дезінфекції немає в наявності, користувач несе 
відповідальність за вибір оптимального методу.
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Строк використання й функціональність медичного виробу в значній мірі обумовлені механічним 
навантаженням в ході експлуатації та впливом хімічних речовин у процесі підготовки. 
 > Спрацьовані або пошкоджені медичні вироби та медичні вироби з дефектами матеріалу слід 
відправляти авторизованому сервісному партнеру W&H.

Цикли підготовки виробу
 > Ми рекомендуємо проводити технічне обслуговування медичного виробу W&H після 
500 циклів підготовки або через один рік експлуатації.

 > Замінювати Y-розподільники рекомендовано після 50 циклів підготовки.
 > Затискачі розприскувача рекомендовано замінювати після 100 циклів підготовки.

Гігієна та обслуговування Обмеження щодо підготовки виробу
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Після кожного використання слід негайно очищувати медичний виріб, щоб вимити рідини, які 
потрапили всередину (кров, слина тощо), і уникнути заклинювання внутрішніх компонентів. 
 > Увімкніть медичний виріб на холостому ході мінімум на 10 секунд.
 > Слідкуйте за тим, щоб усі вихідні отвори добре прочистилися.

 > Ретельно протріть медичний виріб засобом для дезінфекції.
 > Зніміть обертовий інструмент.
 > Зніміть медичний виріб. 

Зверніть увагу, що попередня обробка за допомогою дезінфекційного засобу служить виключно 
для захисту персоналу та не заміняє собою етап дезінфікування після очищування.

Гігієна та обслуговування Первинна обробка під час експлуатації
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Розбирання медичного виробу 

 Зніміть трубку охолоджувальної рідини для 
внутрішнього охолодження бора. 

 Зніміть затискач розприскувача. 
 Однією рукою міцно тримайте головку 

кутової насадки. 
 Злегка притисніть корпус рукоятки до коліна. 

Одночасно відкрутіть корпус рукоятки від 
коліна. 

 Від’єднайте коліно від головки кутової 
насадки. 

 Вийміть головний приводний механізм 
із коліна. 

Гігієна та обслуговування Ручне очищування
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Не кладіть медичний виріб у дезінфекційний розчин або в ультразвукову камеру!

 > Очистьте медичний виріб під проточною питною водою (< 35 °C/< 95 °F). 
 > Промийте зі щіткою всі поверхні всередині та ззовні. 
 > Кілька разів порухайте рухливі частини. 
 > Видаліть залишки рідини за допомогою стисненого повітря.
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Очищування зовнішніх трубок 
охолоджувальної рідини 
WS-91 L G, WS-91, WS-92 L G, WS-92: 
очищення спреєвих каналів 

Трубку охолоджувальної рідини для 
внутрішнього охолодження бора, 
затискачі розприскувача й очищувачі 
каналів чистьте в ультразвуковій ванні 
та/або в мийно-дезінфекційній машині. 

 Обережно очистьте від забруднень 
і відкладень вихідні отвори за допомогою 
очищувача каналів.
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 Продуйте трубку охолоджувальної рідини 
й вихідні отвори стисненим повітрям. 

У разі засмічення вихідних отворів 
або каналів охолоджувальної рідини 
звертайтеся до авторизованого 
сервісного партнера W&H. 
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WS-75 L G, WS-75 

Очищування Y-розподільника
Y-розподільник можна обробляти 
в ультразвуковій ванні та в мийно-
дезінфекційній машині. 

 Промийте проточною питною водою 
(< 35 °C/< 95 °F). 

	Видаліть залишки рідини за допомогою 
стисненого повітря.
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Очищування джерела світла 

Бережіть джерело світла від подряпин!

Протріть світлодіод серветкою з м’якої тканини, 
зволоженою чистильним засобом. 
Висушіть світлодіод стисненим повітрям або 
обережно протріть серветкою з м’якої тканини. 

 > Після кожного очищування проводьте 
візуальну перевірку. 

 > У разі пошкодження джерела світла 
припиніть користування медичним 
виробом і зверніться до 
авторизованого сервісного партнера.
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 > Компанія W&H рекомендує знезаражувати виріб протиранням дезінфікувальними засобами.

Ефективність ручної дезінфекції медичного виробу з використанням серветок «mikrozid® 
AF wipes» (виробництва компанії Schülke & Mayr GmbH, Нордерштедт) і «CaviWipes™» 
(виробництва компанії Metrex) підтверджена незалежною випробувальною лабораторією.

Гігієна та обслуговування Ручна дезінфекція
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W&H рекомендує проводити машинне очищування й дезінфекцію в мийно-дезінфекційній 
машині.
 > Дотримуйтеся рекомендацій, вказівок і попереджень виробників мийно-дезінфекційної машини 
та засобів для очищування й дезінфекції.

Ефективність машинної дезінфекції медичного виробу з використанням мийно-
дезінфекційної машини «Miele PG 8582 CD» (Miele & Cie. KG, Гютерсло) і засобу для 
очищування «Dr. Weigert neodisher® MediClean forte» (виробництва Dr. Weigert GmbH & Co. KG, 
Гамбург) підтверджена незалежною випробувальною лабораторією згідно з ISO 15883.
 > Очищування при 55 °C (131 °F) — 5 хвилин 
 > Дезінфекція при 93 °C (200 °F) — 5 хвилин 

Гігієна та обслуговування Машинне очищування та дезінфекція
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Машинне очищування та дезінфекція 
зовнішніх трубок охолоджувальної рідини 
й затискачів розприскувача

Використовуйте комплект адаптерів 
W&H REF 07233500. 

 Прикрутіть адаптер W&H до адаптера 
інжекторної магістралі. 

 Накрутіть проміжний адаптер W&H 
на адаптер W&H. 

 Одягніть силіконовий шланг W&H 
на проміжний адаптер W&H. 

 Вставте зовнішню трубку охолоджувальної 
рідини, трубку охолоджувальної рідини 
для внутрішнього охолодження бора, 
Y-розподільник або затискач розприскувача 
в силіконовий шланг W&H.
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 > Зверніть увагу на те, що після очищування й дезінфекції медичний виріб має бути повністю 
сухим усередині та зовні. 

 > Видаліть залишки рідини за допомогою стисненого повітря.

Гігієна та обслуговування Сушіння
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Контроль
 > Після очищування й дезінфекції перевірте медичний виріб на наявність можливих 
пошкоджень, залишкових забруднень і зміни структури поверхонь.

 > У разі виявлення забруднення повторіть обробку медичного виробу.
 > Після очищування, дезінфекції та змащування медичний виріб потребує стерилізації.

Контроль, обслуговування й перевіркаГігієна та обслуговування
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Збирання медичного виробу 

Після очищування й дезінфекції 
розібраний медичний виріб треба знову 
зібрати. 
 > Без затискача розприскувача 
 > Типові та серійні номери повинні 
збігатися

 Вставте головний приводний механізм 
у коліно. 

 Вставте коліно в головку кутової насадки. 
	Переконайтеся, що затискна система (a) 

і вал (b) вільно обертаються. 
 Одягніть корпус рукоятки на головку кутової 

насадки.  
 Зверніть увагу на символи та поверніть 

до фіксації. 
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Змащування 

 > Після очищування й дезінфекції висушіть і змастіть медичний виріб.

Рекомендовані цикли обслуговування 
 > Обов’язково після кожного очищування зсередини 
 > Перед кожною стерилізацією 

За допомогою сервісного масла W&H Service Oil F1, MD-400
 > Дотримуйтеся вказівок на спрей-флаконі зі змазкою та на упаковці. 

або 
За допомогою пристрою W&H Assistina
 > Дотримуйтеся вказівок в інструкції з експлуатації пристрою Assistina.
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WS-91 L G, WS-91, WS-92 L G, WS-92
Змащування затискної системи 

За допомогою сервісного масла 
W&H Service Oil F1, MD-400
 > Установіть адаптер REF 02036100  

на спрей-флакон зі змазкою. 
 > Міцно утримуйте медичний виріб. 
 > Вставте наконечник адаптера в затискну 

систему. 
 > Розпилюйте протягом 1 секунди. 

або 

За допомогою пристрою 
W&H Assistina TWIN чи Assistina 301 plus
 > Дотримуйтеся вказівок в інструкції 

з експлуатації пристрою Assistina. 
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Перевірка після змащування

 > Направте медичний виріб донизу.
 > Увімкніть його, щоб зайва змазка вийшла назовні.
 > Витріть змазку, що вийшла назовні.
 > Зайва змазка може призвести до перегрівання медичного виробу.
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Для стерилізації пакувати медичний виріб і приладдя слід в упаковку, що відповідає таким 
вимогам: 

 > Стерилізаційна упаковка повинна відповідати чинним стандартам щодо якості та сфери 
застосування і бути придатна для обраного метода стерилізації.

 > Розмір стерилізаційної упаковки має відповідати її вмісту.
 > Заповнена упаковка не повинна перебувати під тиском.

Гігієна та обслуговування Упаковка
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W&H рекомендує проводити стерилізацію згідно з вимогами EN 13060, EN 285 або  
ANSI/AAMI ST79.

 > Дотримуйтеся рекомендацій, вказівок і попереджень виробників парових стерилізаторів.
 > Вибирайте програму відповідно до особливостей медичного виробу.

 > Перед стерилізацією зніміть затискач розприскувача з медичного виробу.

 > Простерилізуйте затискач розприскувача й медичний виріб.

Гігієна та обслуговування Стерилізація
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Рекомендовані цикли стерилізації
 > Стерилізація паром (тип B, N)
 > Стерилізація протягом щонайменше 3 хвилин при 134 °C (273 °F), 4 хвилин при 132 °C (270 °F), 

30 хвилин при 121 °C (250 °F)
 > Максимальна температура стерилізації 135 °C (275 °F)

Ефективність стерилізації медичного виробу з використанням парового стерилізатора 
LISA 517 B17L (виробництва W&H Sterilization S.r.l., Брузапорто (Бергамо)) та парового 
стерилізатора CertoClav MultiControl MC2-S09S273 (виробництва CertoClav GmbH, Траун) 
підтверджена незалежною випробувальною лабораторією.  
«Dynamic-air-removal prevacuum cycle» (форвакуумний цикл динамічного відкачування повітря) 
(тип B):  температура 134 °C (273 °F) — 3 хвилини*  

температура 132 °C (270 °F) — 4 хвилини*/**
«Gravity-displacement cycle» (цикл гравітаційної стерилізації) (тип N): температура 121 °C 
(250 °F) — 30 хвилин**

* EN 13060, EN 285, ISO 17665
** ANSI/AAMI ST55, ANSI/AAMI ST79 
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 > Зберігайте стерилізовану продукцію в місці, захищеному від пилу та вологи.
 > Термін зберігання стерилізованої продукції залежить від умов зберігання й типу упаковки.

Гігієна та обслуговування Зберігання
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6. Сервіс

Ремонт і повернення 
У разі виявлення несправностей під час експлуатації зверніться до авторизованого сервісного партнера 
W&H.
Ремонт і технічне обслуговування дозволяється проводити тільки авторизованим сервісним партнерам 
W&H. 

 > Перед поверненням медичного виробу обов’язково проведіть повну процедуру підготовки 
до експлуатації.
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7. Приладдя та запасні частини W&H

000301xx Assistina 301 plus 

30310000 Assistina TWIN (MB-302)

02693000 Адаптер Assistina для затискної системи 

10940021 Сервісне масло Service Oil F1, MD-400 (6 шт.) 

02038200 Адаптер спрею 

02036100 Адаптер спрею для затискної системи 

02015101 Очищувач каналів

07233500 Комплект адаптерів для мийно-дезінфекційної машини

Використовуйте тільки оригінальне приладдя та запасні частини виробництва W&H або запасні 
частини, рекомендовані компанією W&H! Джерело постачання: партнери W&H 
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06016400 Y-розподільник (3 шт.) 

02610500 Трубка охолоджувальної рідини для внутрішнього охолодження бора 

06946300 
06948400 

Затискач розприскувача ліворуч (3 шт.) 
Внутрішнє охолодження бора Кіршнера-Маєра 
Без внутрішнього охолодження бора 

06948300 
06949500 

Затискач розприскувача праворуч (3 шт.) 
Внутрішнє охолодження бора Кіршнера-Маєра 
Без внутрішнього охолодження бора 
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8. Технічні характеристики

* При використанні обертового інструмента більшої довжини користувач повинен підібрати 
правильні умови експлуатації, щоб виключити небезпеку для себе, пацієнтів та третіх осіб.

хв-1 (обертів на хвилину) 

WS-56 L G / WS-56 WS-75 L G / WS-75 

Передатне відношення 1:1 20:1 
Кольорове маркування синій зелений 
Підключення мотора згідно зі стандартом ISO 3964 ISO 3964 
Обертові інструменти  ISO 1797 (Ø мм) 
Максимально допустима довжина бора  (мм) 
Мінімальна довжина затискання 

2,35 
34*

до фіксації 

2,35
45*

до фіксації 
Максимальна частота обертання привода  (хв-1) 40 000/50 000 40 000/50 000 
Кількість охолоджувальної рідини  ISO 14457 (мл/хв) > 50 > 50 
Максимальний крутний момент обертового інструмента  (Н·см)
При використанні обертового інструмента із шестикутною 
контактною частиною  (Н·см)

– 70
105
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* При використанні обертового інструмента більшої довжини користувач повинен підібрати 
правильні умови експлуатації, щоб виключити небезпеку для себе, пацієнтів та третіх осіб.

Технічні характеристики

хв-1 (обертів на хвилину) 

WS-91 L G / WS-92 L G WS-91 / WS-92 

Передатне відношення 1:2,7 1:2,7 
Кольорове маркування помаранчевий помаранчевий 
Підключення мотора згідно зі стандартом ISO 3964 ISO 3964 
Обертові інструменти  ISO 1797 (Ø мм) 
Максимально допустима довжина бора  (мм) 
Мінімальна довжина затискання 

1,6 
25* 

до упору 

1,6 
25* 

до упору 
Максимальна частота обертання привода  (хв-1) 40 000 50 000 
Кількість охолоджувальної рідини  ISO 14457 (мл/хв) > 50 > 50 



53

Температурні дані 
Температура медичного виробу на стороні користувача:  макс. 55 °C (131 °F) 
Температура медичного виробу на стороні пацієнта: макс. 50 °C (122 °F) 
Температура робочої частини (обертового інструмента):  макс. 41 °C (105,8 °F) 

Умови навколишнього середовища 
Температура під час зберігання та транспортування:  від −40 °C до +70 °C (від −40 °F до +158 °F) 
Вологість повітря під час зберігання та транспортування: від 8 % до 80 % (відносна), без конденсації 
Температура під час експлуатації:   від +10 °C до +35 °C (від +50 °F до +95 °F) 
Вологість повітря під час експлуатації:  від 15 % до 80 % (відносна), без конденсації 
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9. Утилізація

Переконайтеся в тому, що частини, які йдуть на утилізацію, не заражені.

Дотримуйтеся місцевих і національних законів, директив, норм і стандартів щодо утилізації. 
 > Медичний виріб 
 > Відпрацьовані електроприлади 
 > Упаковка 



Цей медичний виріб W&H виготовлений висококваліфікованими фахівцями з дотриманням найвищих стандартів 
якості. Різноманітні випробування та процедури контролю гарантують безвідмовну експлуатацію. Просимо взяти до 
уваги, що претензії по гарантії приймаються тільки в разі дотримання всіх рекомендацій, наведених у цій інструкції 
з експлуатації. 
W&H як виробник несе відповідальність за дефекти матеріалу та виробництва протягом гарантійного 
періоду 12 місяців із дати придбання виробу. На приладдя й витратні матеріали (трубка охолоджувальної 
рідини, затискач розприскувача, очищувач каналів, адаптер спрею, комплект адаптерів) гарантія не 
розповсюджується.  

Ми не несемо відповідальність за збитки, обумовлені неналежним поводженням або ремонтом третіми особами, не 
уповноваженими компанією W&H! 
З претензіями по гарантії звертайтеся до постачальника або авторизованого сервісного партнера W&H за наявності 
товарного чека. Надання гарантійних послуг не означає подовження гарантійного періоду або строку дії гарантії. 

Інформація про гарантію

Гарантія 12 місяців 
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Авторизовані сервісні партнери W&H

Відвідайте інтернет-сторінку W&H за адресою: http://wh.com
У розділі меню «Сервіс» знайдіть найближчого авторизованого сервісного партнера W&H.

Або відскануйте QR-код.



Виробник

Form-Nr. 50755 AUK  
Rev. 001 / 23.06.2020 

Компанія залишає за собою право на внесення змін 

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0, f + 43 6274 6236-55
office@wh.com  wh.com

Уповноважений представник виробника в Україні:
ТОВ «Майстердент»,
01133, м. Київ, вул. Є. Коновальця  32В, літ. А,
тел. (044) 334-74-34           UA.TR.120
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