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Символи в інструкції з експлуатації

Заборонена утилізація разом 
із побутовими відходами.

ОБЕРЕЖНО!
Рідина та пара здатні займатися.

Маркування CE

ОБЕРЕЖНО!
(ризик заподіяння матеріальної 

шкоди)

Загальні пояснення,  
що не стосуються загрози 
для людей і матеріальних 

цінностей

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
(ризик травмування людей)
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Символи на медичному виробі

Номер за каталогом

Серійний номер

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

Прийняти до уваги відомості 
в інструкції з експлуатації

Дата виробництва

Маркування CE

Медичний виріб

Виробник
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Символи на упаковці та на картриджі

Верх Захищати від високих 
температур

Використати до

ОБЕРЕЖНО!
Рідина та пара здатні 
займатися.

Паспорт безпеки EUH210 
на замовлення

SDS

Прийняти до уваги відомості 
в інструкції з експлуатації

Виробник

Крихке

Захищати від вологи

Торговий знак «Зелена 
крапка» свідчить про участь 
у дуальній системі збору 
та переробки відходів

Торговий знак RESY OfW 
GmbH для позначення 
транспортувальної упаковки 
з паперу та картону, 
придатної для вторинної 
переробки

Допустимий 
температурний 
діапазон під час 
зберігання

Маркування CE

Медичний виріб

Увага! 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



7

1. Вступ

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
Установка призначена для очищування спреєвих каналів і змащування рухомих частин стоматологічних 
передатних інструментів, турбінних насадок, пневмомоторів і пневматичних скалерів.

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

Підготовка передатних інструментів за допомогою медичного виробу не передбачає дезінфекцію 
та стерилізацію. Після очищення спреєвих каналів та змащування передатних інструментів за допомогою 
медичного виробу потрібна дезінфекція та стерилізація.

Кваліфікація користувача
Медичний виріб W&H Assistina був розроблений і спроектований для цільової групи лікарів-стоматологів, 
стоматологів-гігієністів та їхніх асистентів.
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Вступ

Виробництво згідно з Директивою ЄС
Медичний виріб відповідає вимогам Регламенту (ЄС) 2017/745.

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 (за винятком заміни ущільнювальних кілець, картриджів, 

повітряних та інших фільтрів). Внесення змін та ремонтні роботи може виконувати тільки авторизований 
сервісний партнер W&H (див. стор. 37).

 > У результаті несанкціонованого відкриття приладу будь-які гарантійні претензії втрачають силу.

У разі неналежного використання, недозволеного монтажу, внесення змін або ремонту медичного виробу, 
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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2. Розпакування

Підготуйте інструкцію 
з експлуатації. 
Вийміть білу й зелену 
лійки.

Зніміть базовий адаптер.
Вийміть прилад Assistina 
в захисній коробці.

Відкрийте застібки коробки.
Вийміть із кришки 
з’єднувальний 
пневматичний шланг 
і комплект для первинного 
оснащення.  

Вийміть із бокових 
відділень сервісне 
масло, очищувальний 
розчин, фільтр системи 
відсмоктування 
та спеціальне приладдя.

Упаковка W&H є екологічно безпечною, її можна 
здавати в пункти прийому вторинної сировини. 

Але ми рекомендуємо зберігати оригінальну 
упаковку.
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3. Комплект постачання

> Прилад W&H Assistina для очищування й догляду (REF 00030125, 00030140)
> Фільтр системи відсмоктування, у зборі
> Базовий адаптер REF 02685000
> Наливна лійка, біла, REF 02689300
> Наливна лійка, зелена, REF 02689400
> З’єднувальний пневматичний шланг, 2 м, REF 02697000, у зборі
> Комплект первинного оснащення: одноразова 5-шарова повстяна вкладка, REF 02690300
> 2 змінні прокладки REF 02680600 і

2 змінні ущільнювальні кільця REF 02695700
> Інструкція з експлуатації
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4. Правила техніки безпеки

Дотримуйтеся правил техніки безпеки за будь-яких обставин
 > Встановлюйте прилад тільки в добре провітрюваних приміщеннях!
 > Під час обслуговування прилад має бути закритий!

GHS02 ОБЕРЕЖНО!
H226 Рідина й пара здатні займатися.
 > P210 Тримайте подалі від високих температур, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум’я та інших 
джерел займання. Не палити.

 > P233 Кришка контейнера має бути щільно закритою.
 > P280 Надягайте захисні рукавиці/окуляри.
 > P403 + P235 Зберігайте в добре провітрюваному місці. Зберігайте в прохолодному місці.
 > Р 501 Утилізуйте вміст/контейнер згідно з місцевими/регіональними/національними/міжнародними 
приписами.

 > Установіть медичний виріб на рівну горизонтальну поверхню.
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5. Опис Передня сторона

Оглядове віконце 
кульки рівня 
сервісного масла

Індикатор рівня 
сервісного масла

Утилізаційний 
резервуар

Заправний отвір/
контейнер із запасом 
сервісного масла

Запуск 
процедури 
обслуговування

Індикатор рівня 
очищувального 
розчину

Оглядове віконце 
кульки рівня 
очищувального 
розчину

Заглиблення 
для адаптера

Кришка

Заправний 
отвір/контейнер 
із запасом 
очищувального 
розчину

Сервісне масло W&H Очищувальний 
розчин W&H
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Опис Зворотна сторона

Фільтр системи 
відсмоктування,  
у зборі

Швидкознімна 
муфта 
для стисненого 
повітря
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6. Введення в експлуатацію

> Заливайте сервісне масло кімнатної температури.
>  Ні в якому разі не плутайте лійки (біла для білого входу, зелена для зеленого входу) і зберігайте їх 

у захищеному від пилу місці!
> Перевіряйте індикацію рівня рідин!

 

Відкрутить обидві заглушки та зніміть 
обидві транспортувальні прокладки 
(інакше можлива функціональна 
несправність)!
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Введення в експлуатацію

Відкрутіть заглушку білого 
контейнера.
Установіть білу лійку.

Налийте 250 мл сервісного 
масла.

Відкрутіть заглушку 
зеленого контейнера.
Установіть зелену лійку.

Налийте 250 мл 
очищувального розчину.

Закрийте контейнери 
для сервісного масла 
та очищувального розчину. 
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Введення в експлуатацію Загальна інформація

Вбудований у з’єднувальний шланг повітряний фільтр — це фільтр тонкої очистки. 
Він не призначений для очищування нефільтрованого і, можливо, забрудненого повітря після компресора. 
У разі забруднення замініть фільтр тонкої очистки. 

> Використовуйте тільки незабруднене, сухе, фільтроване стиснене повітря без вмісту масел згідно 
з вимогами ISO 7494-2.

Установіть фільтр системи 
відсмоктування.

Установіть швидкознімну 
муфту з’єднувального шланга 
на штуцер апарата Assistina.
Під’єднайте шланг джерела 
стисненого повітря.

02697000
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Введення в експлуатацію Перше заправлення

Якщо рідини не видно, або вона відсутня в утилізаційному резервуарі, це означає, що шланги заповнені 
не повністю.

>  Під час випробування не встановлюйте передатний інструмент і не під’єднуйте турбінну насадку, 
пневмомотор і скалер!

> Зніміть адаптер, якщо він установлений на кріпильний штуцер.

Зніміть захист від крапель 
із кріпильного штуцера 
та покладіть у надійне 
місце.
Закрийте кришку.

Натисніть кнопку 
запуску близько 15 разів 
по 2 секунди. 
Між натисканнями 
чекайте по 2 секунди.

Натисніть кнопку запуску 
10 разів по 2 секунди. 

15 x 
2 сек.

10 x 
2 сек.
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Введення в експлуатацію

Якщо повстяна вкладка волога, апарат працює. 
В іншому разі повторіть процедуру 2–3 рази.
Утилізуйте вологу повстяну вкладку разом із серветками для дезінфекції поверхонь.

У разі виникнення функціональних порушень (наприклад, вібрація, незвичні шуми, нагрівання, 
припинення роботи, негерметичність тощо) негайно вимкніть медичний виріб і зверніться 
до авторизованого сервісного партнера W&H.

Вставте повстяну вкладку 
в утилізаційний резервуар.

Закрийте кришку 
й утилізаційний резервуар.

Натисніть кнопку запуску 
один раз протягом 
2 секунд.

1 x 
2 сек.
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Введення в експлуатацію

Функціональний індикатор
Постійно контролюйте функціональний індикатор!

> Натисніть кнопку запуску протягом 2 секунд.
 В оглядовому віконці праворуч з’явиться зелена кулька рівня очищувального розчину.
> Відпустіть кнопку запуску.
 В оглядовому вікні ліворуч з’явиться зелена кулька рівня сервісного масла.

Через декілька секунд обидві кульки знов опустяться.
Обидва функціональні індикатори свідчать про належну роботу приладу. 
Якщо в процесі виконання програми кульку не видно, це свідчить про функціональну несправність.

Функціональний контроль механічного привода

>  Установіть передатний інструмент з установленим обертовим інструментом 
на кріпильний штуцер апарата Assistina.

> Натисніть кнопку запуску протягом 2 секунд.

Починається цикл обслуговування, і обертовий інструмент обертається.
Якщо обертовий інструмент не обертається, це свідчить про функціональну несправність.
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7. Експлуатація

 > Носіть захисний одяг, захисні окуляри, захисну маску й рукавички.
 > Дотримуйтеся вказівок розділу «Гігієна та обслуговування» інструкцій з експлуатації для передатних 
інструментів.

Передатні інструменти з муфтою ISO

Програма завершиться автоматично прибл. через 35 секунд.
> Відкиньте кришку вниз.

Програма обслуговування

Натисніть зелену кнопку 
розблокування та вийміть 
базовий адаптер.
Зберігайте адаптер 
у призначеній для нього 
ніші. 

Установіть передатний 
інструмент отвором 
для спрею вниз 
на кріпильний штуцер 
до упору. Закрийте кришку 
й утилізаційний резервуар. 

Натисніть кнопку 
запуску 1 раз протягом 
прибл. 2 секунд.
Відкрийте кришку після 
завершення процесу 
обслуговування.

Натисніть зелену кнопку 
розблокування кріпильного 
штуцера й одночасно 
зніміть передатний 
інструмент. 

1 x 
2 сек.
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Експлуатація Під’єднання та від’єднання адаптера

Турбінні насадки
Програма завершиться автоматично прибл. через 35 секунд.
> Використовуйте базовий адаптер REF 02685000 зі стандартним роз’ємом із чотирма (4) отворами.
> Відкиньте кришку вниз.

Турбінні насадки W&H 
зі швидкознімною 
муфтою: 
Прикрутіть базовий 
адаптер до адаптера. 
Адаптери не призначені 
для використання 
на шлангу турбінної 
насадки.

Інші турбінні насадки 
зі швидкознімною муфтою:
Прикрутіть базовий адаптер 
до відповідної швидкознімної 
муфти (наприклад адаптер 
02692000, 04713200 ...).

Турбінні насадки з
> роз’ємом Borden із двома 
(2) або трьома (3) отворами 
та
> з’єднанням 
для спреєвого повітря, 
що використовується 
як робоче повітря:
Прикрутіть базовий адаптер 
до турбінної насадки. 
Одягніть базовий адаптер 
на моторний штуцер. 

02685000

07014500

Турбінні насадки 
зі стандартним роз’ємом 
із чотирма (4) отворами:
Прикрутіть базовий адаптер 
до відповідної турбінної 
насадки.

02685000

02690400

02685000

04713200
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Експлуатація Програма обслуговування

Установіть турбінну 
насадку зі швидкознімною 
муфтою отвором 
для спрею вниз 
на адаптерну групу 
до фіксації. 
Закрийте кришку 
й утилізаційний резервуар.

Установіть адаптерну 
групу або адаптерну групу 
з турбінною насадкою 
на кріпильний штуцер 
до упору. 

Натисніть кнопку запуску 
1 раз протягом прибл. 
2 секунд. 
Відкрийте кришку після 
завершення процесу 
обслуговування.

Натисніть зелену кнопку 
розблокування кріпильного 
штуцера й одночасно 
зніміть турбінну насадку 
з адаптерної групи.

1 x 
2 сек.
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Експлуатація Програма обслуговування

Пневмомотори та пневматичні скалери

Програма завершиться автоматично прибл. через 35 секунд.
> Використовуйте базовий адаптер REF 02685000 зі стандартним роз’ємом із чотирма (4) отворами.
>  Установіть обертове кільце пневмомотора в режим обертання праворуч або ліворуч (обслуговування 

в нульовому положенні не виконується).
> Виконуйте обслуговування так, як для турбінних насадок (див. стор. 21).
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Експлуатація Змащування затискної системи

Кутові насадки FG
> Очищуйте цанговий затискач мінімум один раз на тиждень.
> Зніміть обертовий інструмент.
> Використовуйте адаптер 02693000.

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

Установіть адаптер 
вихідним отвором вниз 
на кріпильний штуцер.
Кришка спочатку 
залишається відкритою.

Притисніть передатний 
інструмент знизу 
до адаптера.
Прихиліть передатний 
інструмент до краю кришки. 

Натисніть кнопку 
запуску 1 раз протягом 
прибл. 2 секунд.

Притисніть передатний 
інструмент до адаптера 
прибл. на 10 секунд.
Закрийте кришку.
Дочекайтеся завершення 
циклу обслуговування.

1 x 
2 сек.
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8. Очищування

Обов’язково дотримуйтеся місцевих і національних законів, директив, нормативів і стандартів щодо 
очищування та дезінфекції.

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

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

W&H рекомендує зовнішнє очищування апарата Assistina 

> Один раз на тиждень або за потреби.
> Для зовнішнього очищення корпусу використовуйте очищувальний розчин W&H.

Очищування кришки й утилізаційного резервуара

> За потреби
> Злегка стисніть кришку.
> Вийміть кришку з фіксаторів.
> Для внутрішнього очищення кришки використовуйте очищувальний розчин W&H.
> Очищуйте утилізаційний резервуар у термодезінфекторі.
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9. Приладдя W&H

Використовуйте тільки оригінальне приладдя та запасні частини виробництва W&H або запасні 
частини, рекомендовані компанією W&H!

Спеціальне приладдя

02676400 Захист від крапель для кріпильного штуцера
02679000 Адаптер для знімних головок кутової насадки

02680600 Прокладка
02685000 Базовий адаптер
02689300 Наливна лійка, біла
02689400 Наливна лійка, зелена

02690400 Адаптер для всіх виробів W&H із системою Roto Quick
02691000 Адаптер для передатних інструментів T1 CLASSIC виробництва Sirona Dental Systems
02692000 Адаптер для турбінних насадок серій T1, T2, T3 виробництва Sirona Dental Systems
02693000 Адаптер затискної системи
05204600 Кутова насадка Entran
02697000 З’єднувальний пневматичний шланг, 2 м
04713200 Адаптер роз’єму Multiflex виробництва Kaltenbach & Voigt
07014500 Адаптер апарата Assistina, для роз’єму Borden
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Приладдя W&H

02675200 Повітряний фільтр для з’єднувального пневматичного шланга 02697000
02695700 Ущільнювальне кільце кріпильного штуцера

02670500 Фільтрувальний пакет
02675910 Сервісне масло W&H, 500 мл
02680200 Очищувальний розчин W&H, 1000 мл
02680500 Сервісне масло W&H та очищувальний розчин W&H в комплекті
02690300 Комплект первинного оснащення: одноразова 5-шарова повстяна вкладка
02694500 Одноразова повстяна вкладка, упаковка 20 шт.
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10. Технічне обслуговування

Періодичні перевірки апарата Assistina
Регулярно перевіряйте апарат на функціональність і безпеку: 

При кожному використанні:
> Перевіряйте функціональний індикатор.

Один раз на тиждень: 
> Перевіряйте рівень рідин.

Один раз на рік: 
> Проводьте функціональний контроль (стор. 19).
> Перевіряйте фільтр тонкої очистки в з’єднувальному пневматичному шлангу на забруднення.
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Заміна ущільнювальних кілець здійснюється без спеціальних інструментів.
Заміну простіше виконувати знежиреними руками.

Технічне обслуговування

Два ущільнювальних 
кільця № 02695700 

входять до комплекту 
постачання.

 >  Пошкоджені або негерметичні кільця слід негайно заміняти.
 >  Не використовуйте гострий інструмент!

Заміна ущільнювальних кілець

Перевірте ущільнювальні 
кільця кріпильного штуцера.
Замінюйте ущільнювальні 
кільця в разі наявного 
дефекту або через кожні 
два місяці.
Замість дефектного кільця 
відразу встановіть нове.

Міцно стисніть 
ущільнювальне кільце 
великим і вказівним 
пальцями та зніміть його.
Вставте нове 
ущільнювальне кільце.
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Технічне обслуговування

Заміна фільтрувального пакета
>  Слідкуйте за тим, щоб пальці не потрапили між пластини фільтра системи відсмоктування (можливе 

пошкодження)!
>  Виконуйте обслуговування, тільки якщо в апараті W&H Assistina встановлений фільтр системи 

відсмоктування зі справним фільтрувальним пакетом.

>  Заміняйте фільтрувальний пакет прибл. після 7000 циклів обслуговування (відповідає витраті пляшки сервісного 
масла W&H 500 мл).

Вийміть фільтр системи 
відсмоктування рухом 
по горизонталі в напрямку 
назад.

За допомогою відповідного 
інструмента витисніть 
фільтрувальний пакет.
Утилізуйте його 
відповідним чином. 

Вийміть фільтрувальний 
пакет з упаковки.
Вставте фільтрувальний 
пакет у рамку корпусу 
фільтра.
Установіть фільтр системи 
відсмоктування на місце. 

Заміна фільтрувального пакета
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Технічне обслуговування Заміна повітряного фільтра

Просуньте кільце (а, б) 
до повітряного фільтра 
та зніміть з’єднувальний 
пневматичний шланг.

Замініть повітряний фільтр 
і під’єднайте з’єднувальний 
пневматичний шланг (а, б).

Під’єднайте з’єднувальний 
пневматичний шланг.

Враховуйте 
напрямок потоку 
на повітряному 
фільтрі.

(a) (б)

(a) (б)

Заміняйте повітряний фільтр у разі забруднення, але не рідше одного разу на рік.

Перед заміною повітряного фільтра вимкніть центральну подачу повітря.

Зніміть з’єднувальний 
пневматичний шланг.
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11. Сервіс

Повернення

> У разі виникнення питань звертайтеся до свого постачальника стоматологічної продукції або до нашого 
сервісного центру (див. стор 37).

Для повернення використовуйте оригінальну упаковку!

До комплекту 
постачання входять 
2 транспортувальні 
кільця № 02680600.

Повернення
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Сервіс

Витягніть фільтр системи 
відсмоктування рухом 
по горизонталі.

Від’єднайте з’єднувальний 
пневматичний шланг.

Спорожніть контейнери 
очищувального розчину 
та сервісного масла. 
Не спорожнюйте 
контейнери одночасно. 
Не допускайте змішування 
очищувального розчину 
та сервісного масла!

Укладіть прокладку в кожний 
заправний отвір. Закрутіть 
кожну заглушку. Перед 
спорожненням першого 
контейнера укладіть 
транспортувальну прокладку 
в другий контейнер.

Установіть захист від 
крапель № 02676400 
на кріпильний штуцер.

Якщо оригінальна упаковка 
загублена:
попросіть упаковку 
у свого постачальника 
W&H або скористайтеся 
надійною аналогічною 
упаковкою.

Підготовка перед поверненням
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12. Технічні характеристики

Висота: 223 мм
Ширина: 190 мм
Глибина (з фільтром): 415 мм
Вага: 2,70 кг
Витрата повітря: близько 60 норм.л/хв
Рівень шуму: 63 дБ (A) (на відстані 50 см)
Тиск потоку: 4–10 барів (регулювання за допомогою вбудованого автоматичного регулятора)
Ємність: 250 мл сервісного масла W&H F1, достатньо для прибл. 3500 циклів обслуговування

250 мл очищувального розчину W&H, достатньо для прибл. 2500 циклів обслуговування

Умови навколишнього середовища

Температура під час транспортування: від 0 °C до +50 °C (від +32 °F до +122 °F)
Температура під час зберігання: від +5 °C до +40 °C (від +41 °F до +104 °F)
Температура під час експлуатації: від +10 °C до +40 °C (від +50 °F до +104 °F)
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13. 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
 > Упаковка
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Інформація про гарантію

Гарантія 12  місяців

Цей 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 
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.
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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.
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