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ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ

PARTS LIST

НЕГІЗГІ БӨЛІКТЕРІ

ОСНОВНІ ЧАСТИНИ

№ RUS ENG UKR KAZ
1 Контейнер 

с крышкой
Water tank Контейнер 

для розчинів 
Ерітінділерге арналған 
контейнер

2 Корпус прибора Main body Корпус приладу Аспаптың корпусы
3 Регулятор напора 

струи
Water pressure 
regulating switch

Регулятор тиску 
струменя

Ағыс арынын реттеуші

4 Насадка Nozzle Насадка қондырмасы
5 Отсек для насадок Nozzle box Відсік насадок Қондырмаларға 

арналған бөлік
6 Переключатель 

режимов
Water switch push 
button

Перемикач режимів Режімдерді ауыстырғыш

7 Ручка ирригатора Irrigator holder Ручка іригатора Ирригатор тұтқасы
8 Кнопка Включение/ 

Выключение
Power switch Кнопка Вмикання/ 

Вимикання
Батырма Қосу/Ажырату

9 Трубка Spray tube Трубка Түтікше
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ПРИЗНАЧЕННЯ
Іригатор порожнини рота AQUAJET LD-A7 з приладдям (далі по тексту - іригатор, пристрій, 

виріб) призначений для масажу та медикаментозного зрошення слизової порожнини рота, 

що сприяє профілактиці і терапії парадонтальних хвороб, гінгівіту, пародонтиту.

Прилад забезпечує доступ потужного пульсуючого струменя води або спеціального розчину 

до будь-яких ділянок порожнини рота. Масажує ясна та всю ротову порожнину, покращує 

кровообіг і запобігає кровоточивості ясен.

Забезпечує максимальний догляд за зубними протезами і коронками, перешкоджає розвитку 

хвороботворної мікрофлори і запальних процесів в місцях дотику зубних протезів та коронок 

зі слизової порожнини рота, що не досягається іншими звичайними засобами.

Запобігає утворенню зубного каменю, гінгівіту і багатьом пародонтальним хворобам.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
Слизова порожнини рота - складний орган людського організму, що виконує величезний 

перелік життєво важливих функцій. Порушення кровообігу ротової порожнини, що викликане 

наявністю різних стоматологічних конструкцій, недостатнім гігієнічним доглядом, різними за-

хворюваннями призводить до значного погіршення якості життя людини. Регулярна масаж-

на дія пульсуючого струменя води на м’які тканини порожнини рота  відновлює нормальний 

кровотік, що сприяє профілактиці і терапії захворювань. Покращений кровообіг порожнини 

рота забезпечує природні захисні властивості слизової порожнини рота по відновленню 

захисної, секреторною, сенсорної, терморегуляційної та імунної функцій.

Коли мова заходить про догляд за зубами, більшість людей, як правило, зосереджується на 

«білизні» зубів, не надаючи значення здоровому стану ясен. Тим часом, якщо не масажувати 

і не чистити міжзубний простір і зубодесневі борозенки (область між шийкою зуба і ясна-

ми), це призводить до поступового наростання зубного каменю, запалення ясен і стійкого 

неприємного запаху з рота. У міру розвитку запального процесу тканина ясен поступово 

відходить від зуба, дозволяючи бактеріям проникати вглиб, аж до досягнення щелепних 

кісток, структура яких також піддається запального руйнування. Через скорочення кісткової 

тканини, ясна також починають спадати - з’являється видиме подовження зубів, і посмішка 

виглядає вже не так естетично. Ослаблення підтримки зубів яснами і щелепними кістками, в 

кінцевому рахунку, веде до випадання зубів.

Простір між зубами - це місце скупчення і розмноження бактерій. Бактерії живуть в м’якому 

зубному нальоті і в результаті їх життєдіяльності утворюється кислота, яка руйнує емаль зуба 

і призводить до запалення слизової ясна.

Коронки і зубні протези практично не піддаються звичайному чищенню, що викликає скуп-

чення хвороботворних бактерій між краями коронки і ясенний борозенкою. Це призводить до 

утворення зубного каменю і до запалення слизової оболонки порожнини рота.

Використання дітьми іригатора дозволяє скоротити ризик стоматологічних захворювань, 

полегшує догляд за порожниною рота, а при носінні брекет-систем скорочує час гігієни по-



УКРАЇНСЬКА

18

рожнини рота в кілька разів. Дітям часто не вистачає терпіння і посидючості для ретельного 

чищення зубів, а використання іригатора дозволяє найкращим способом провести гігієну по-

рожнини рота.

Протипоказання:

• Перед початком зрошення порожнини рота лікар повинен оглянути пацієнтів, для яких 

при лікуванні зубів раніше була потрібна премедикація із застосуванням антибіотиків 

(бактеріємія)

• Протипоказаний пацієнтам з періодонтальна абсцесами і виразковими процесами в 

порожнині рота.

ЗАСТЕРЕЖЕНІ ЗАСОБИ
При використанні електричних приладів, особливо в присутності дітей, завжди виконуйте 

загальні засоби безпеки, що наведені нижче.

• Завжди вимикайте прилад після використання.

• Якщо Ви не використовуєте прилад тривалий час, вимкніть його з електричної мережі, 

вийнявши вилку з розетки.

• Не беріться за вилку мережевого шнура вологими руками.

• Не поміщати прилад у воду під злив, або в душову кабіну.

• Не використовуйте при купанні.

• Не торкайтеся до приладу, якщо він впав у воду. Терміново від’єднайте його від мережі.

• Перед використанням переконайтесь, що мережевий шнур не має пошкоджень. Немож-

ливо використовувати прилад при наявності пошкоджень в мережевому шнурі.

• Мережевий шнур не повинен дотикатися гарячих аба нагрівальних поверхонь.

• Якщо прилад не працює, не намагайтесь відремонтувати його самостійно. Звернітся до 

спеціалізованої майстерні.

• Не залишайте ввімкнений прилад без нагляду.

• Використовуйте тільки те приладдя, яке призначене для використання з цим приладом та 

визначені в цьому керівництві. Не використовуйте приладдя що не рекомендоване вироб-

ником.

• Не вставляйте сторонні предмети в отвори в приладі або в трубку іригатора. 

• Не використовуйте прилад в приміщеннях де розпилюються аерозолі.

• Прилад не призначено до використання за межами приміщень.

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ

Заповнення контейнеру.

Зніміть контейнер для води з приладу та відкрийте кришку. Заповніть його теплою водою, 

антибактерільним розчином або лікарським засобом, що рекомендовано Вашим лікарем.

Переконайтеся, що температура рідини в контейнері не перевищує 40С. Не заливайте 

гарячі розчини або воду до контейнеру, тому що слизові роту можуть постраждати від гаря-

чого розчину. Встановіть контейнер на місце (мал. 1)
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При першому використанні залийте до контейнеру теплу воду та повністю пропустіть її че-

рез прилад.

Підключення електроживлення.

Мережевий шнур упаковується в спеціальному відсіку на задній стінці приладу (мал. 2). 

Зсуньте донизу задню кришку та дістаньте мережевий шнур. 

Встановіть задню кришку в попереднє положення, використовуючі для прокладки мереже-

вого шнура спеціальний отвір. Приєднайте мережевий шнур до розетки електроживлення.

Приєднання/від'єднання насадки до ручки іригатора.

До комплекту приладу входить 5 індивідуальних насадок з кольоровими обідками різних 

кольорів. Виберіть для кожного члену сім’ї індивідуальну насадку визначеного кольору. Вико-

ристовуйте тільки свою насадку вибраного Вами кольору. Це дозволить повністю виконувати 

вимоги особистої гігієни. Вставте насадку до ручки іригатора до клацання таким чином щоб-

направляюча насадки співпала з канавкою на ручці іригатора (мал. 3). Прилад готовий до 

використання.

Рекомендаціі щодо безпечного від'єднання насадки:
1. Якщо насадка погано від'єднується від ручки іригатора або ковзає в руці через вологість, 

використовуйте суху тканину. Оберніть насадку не жорсткою тканиною та повторить про-

цедуру від'єднання.

2. При від'єднанні насадки від ручки іригатора тягніть ії БЕЗ обертання навколо осі. Обе-

ртання насадки може призвести до ії пошкодження.

Додаткові насадки можуть бути придбані окремо.Купуйте для цього приладу тільки насадки 

AQUAJET LD-SA01 та AQUAJET LD-SA02.

Включення приладу.

Натисніть на кнопку Вмикання\Вимикання (мал. 4).

Насадки, трубка та контейнер для розчинів можуть бути з залишками декількох крапель 

води після випробувань. Це дистильована вода, що є безпечною, гігієнічно чистою та не 

може нанести шкоди Вашому здоров’ю.

Регулювання тиску струменю.

Тиск струменю має безперервне плавне регулювання та регулюється поворотом регулято-

ра, що знаходиться на передній панелі приладу (мал. 5). При першому використанні реко-

мендовано встановити самий низький тиск (позиція 1 регулятора тиску струменя), особли-

во якщо Ваші ясна можуть кровити, або якщо іригатором користується дитина. Поступово 

збільшуйте тиск струменя, виберіть найбільш зручний для Вас. Проконсультуйтесь з Вашим 

стоматологом, який тиск струменя найбільше підходить для Вас, особливо якщо у Вас є 

хвороби ротової порожнини.

Використання.

Нахиліться над раковиною. Піднесіть кінчик насадки до Ваших зубів або ясен. Включіть 

струмінь перемикачем режимів, що знаходиться на ручці іригатора (мал. 6), пересуваючи 

його догори. Тримайте рот трохи відкритим, щоби вода стікала до раковини. Ви можете 

виключити струмінь в любий час, пересуваючи до низу перемикач режимів на ручці.
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Направляйте кінчик насадки за лінією ясен біля основи зубів, а також в міжзубові проміжки. 

Струмінь ефективно та м’яко проводить масаж ясен та всієї ротової порожнини, зрошує 

зуби, вичищає ясна та міжзубові проміжки від залишків їжі , а зуби від зубного наліту.

Після використання завжди повністю звільняйте контейнер, ручку іригатора та насадку від 

води. Це попереджує розмноження бактерій в залишках води або розчині. Не вимикайте 

прилад доки вся вода з контейнеру не вийде повністю.

Максимальний час безперервної роботи приладу 10 хвилин. При перегріванні приладу 

вмикається  автоматична система відключення. Не використовуйте прилад з порожнім кон-

тейнером.

Вимкніть прилад кнопкою Вмикання\Вимикання, зніміть насадку та покладіть до відсіку для 

зберігання насадок. Витріть ручку іригатора сухою тканиною та помістіть на утримувач в 

приладі.

Використання AQUAJET для гігієни ротової порожнини не може повністю замінити зубну 

щітку. Використовуйте AQUAJET після прийому їжі, щоб змити з зубів залишки їжі та за-

безпечити глибокий масаж ясен, після чого використовуйте також зубну щітку та нитку для 

чищення зубів.

Згідно даних дослідів пародонтозу, ранні стадії формування зубного каменю часто 

ігноруються через недостатність виразних ознак. Звичайно хворобі дозволяють прогре-

сувати до більш серйозних стадій. Кровотеча ясен після використання AQUAJET – сим-

птом пародонтозу, проте тривале використання AQUAJET приводить до полегшення цих 

симптомів та дозволяє яснам повернутися до більш здорового стану. Проконсультуйтесь з 

Вашим стоматологом, якщо кровотеча продовжується більше двох тижднів.

КРІПЛЕННЯ AQUAJET ДО СТІНИ
Зніміть задню кришку приладу, зсуваючи її до низу. Просвердліть два отвори в стіні 

діаметром 0,8 см. та глибиною 2,5 см. на відстані 8,3 см. один від одного. Вбийте два пласт-

масових дюбелі  з комплекту в отвори. Прикрутіть задню кришку до стіни (мал. 7). Закріпіть 

прилад на заній кришці (мал. 8) та зафіксуйте гвинтом (мал. 9).

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
На цей прилад встановлено гарантійний термін 12 місяців з моменту продажу. Гарантійні 

зобов’язання оформлюються гарантійним талоном при придбанні  приладу покупцем. Адре-

си організацій, що здійсьнюють гарантійне обслуговування, вказані в гарантійному талоні. 

ДОГЛЯД, ЗБЕРІГАННЯ, РЕМОНТ ТА УТИЛІЗАЦІЯ
1. Проводьте регулярне чищення приладу та всього приладдя. Перед чищенням приладу 

від’єднуйте шнур від розетки живлення. Регулярно чистіть прилад вологою тканиною. Ручку 

іригатора протирайте сухою тканиною. Контейнер для розчинів та насадки можна мити в 

посудомийній машині. Не використовуйте грубі тканини, щітки та абразивні чистячі засоби 

для чищення приладу.

2. Прилад необхідно оберігати від прямих сонячних променів та механічних пошкоджень.
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3. Не зберігайте та не використовуйте прилад в безпосередній близькості від нагрівальних 

приладів та відкритого вогню. 

4, Оберігайте прилад від забруднення.

5. Не допускайте дотикання приладу до агресивних розчинів.

6. За необхідності здійсьнюйте ремонт тільки в спеціалізованих організаціях.

7. Термін служби ірігатора складає 5 років з моменту його виробництва. Дата виробницт-

ва вказана в серійному номері на корпусі приладу (перші 2 цифри-рік, наступні 2 цифри-

місяць). По закінченні встановленого терміну служби необхідно періодично звертатися до 

спеціалістів (в спеціалізовані ремонтні організації) для перевірки технічного стану приладу 

та, якщо необхідно, для проведення його утилізації згідно з діючими правилами в Вашому 

регіоні. Спеціальні умови утилізації виробником не передбачені.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель LD-A7

Живлення 200-240В AC ~50Гц

Потужність споживання 40Вт

Тиск води:

 мінімальне

 максимальне

близько 292 кПа (3 кгс/кв.см)

не менше 810 кПа (8 кгс/кв.см)

Регулювання тиску плавне, безперервне

Частота пульсації струменя води 1200 імпульс\хв.

Максимальний час безперевного використання 10 хвилин

Час використання повного об’єму резервуару приблизно 1,5 хвилини

Комплектність основний блок, контейнер з кришкою, 
задня кришка для кріплення приладу до 
стіни, 4 насадки різного кольору LD-SA01, 
пакетик з шурупами 

Ємкість контейнеру 500 мл.

Умови експлуатації приладу: 

температура навколишнього повітря 

вологість

атмосферний тиск

від +10°C до +35°C 

не більше 80% Rh

від 86 до 106 кПа

Умови зберігання та транспортування приладу:

температура навколишнього повітря

вологість

атмосферний тиск

від -10°C до +40°C   

95% Rh

від 50 до 106 кПа

Зовнішні розміри 180 (в) х 175 (ш) х 145 (г) мм.

Вага (без упаковки) 1350 г

Рік і місяць виробництва рік і місяць виробництва зазначений на 

корпусі приладу у серійному номері при-

ладу у вигляді YYMMA7XXXX
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Расшифровка символов: 

 Відповідність Директиві 93/42/EEC
IP24 Ступінь захисту IP 

 Важливо: Прочитайте інструкцію

 Виробник

 Знак відповідності ГОСТ

 Відповідає технічному регламенту 

Митного союзу Таможенного союза

UA.TR.001

 Знак відповідності Технічному регла-

менту України

 Клас захисту II
 При утилізації керуйтеся діючими 

в даний час правилами в Вашому 
регіоні.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ

Проблема Причина Засіб усунення

Прилад не працює Немає живлення в розетці мережі Спробуйте інші розетки

Поганий контакт вилки з розеткою 
мережі

Вийміть вилку з розетки та вставте 
її знову

Компресор працює, 
та вода не йде

В контейнері не має води Наповніть контейнер водою

Тиск води замалий Невірне положення регулятора ти-
ску струменя

Налаштуйте тиск регулятором тиску 
струменя

Невірно встановлено контейнер для 
розчинів

Правильно встановіть контейнер

Якщо не дивлячись на наведені вище рекомендації Ви не змогли досягти правильної 

роботи приладу, припиніть експлуатацію приладу та зверніться до організації що прово-

дить технічне обслуговування (адреси та телефони вповноважених організацій вказані в 

гарантійному талоні) Не намагайтеся самостійно налагодити внутрішній механізм. 

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЇ ТА РЕГІСТРАЦІЇ
Виробництво приладів відповідає міжнародному стандарту ISO 13485:2003. Прилад 

відповідає європейським стандартам EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13, EN 60335-2-

52:2003, EN 50366:2003+A1, ZEK 01.1-08/06.08, відповідає європейським вимогам електро-

безпеки Директива EC 2004/108/EC. Відповидає вимогам Технічного регламенту України 

щодо медичних виробів,затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013р №753.

AQUAJET успішно пройшов клінічні випробування в Московському Державному Медико-

Стоматологічному Університеті.

 Претензії споживачів та побажання направляти за адресою офіційного імпортера:

Україна: а/с 123 м. Київ 03049, «Ергоком» ТПК ПП. 

Тел. безкоштовної гарячої лінії: 0-800-30-12-08

Експортер: Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 35 Selegie Road #09-02 Parklane Shopping Mall, 

Singapore 188307, Singapore. Поштова адреса: Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699.

Продукт компанії: Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

  Yiin Wang Industrial Co., Ltd., №173, Lane 36 An-Ho Rd., Sec. 4, 

Tainan, Taiwan
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* Купуються окремо.

Уповноважений представник в Україні: Приватне підприємство „Торгівельно-промислова 

компанія „Ергоком” вул. Довженка, 10, м. Київ, 03057, Україна. Тел./факс: (+38 044) 492-79-

55/ (+38 044) 404-48-67. Email: info@ergocom.ua www.ergocom.ua

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ДО ІРИГАТОРА*

• Призначена для використання 

з іригатором AQUAJET LD-A7

• Виготовлена з пластику

• Для індивідуального 

використання 

• Кількість в упаковці – 2шт.

• Спеціальна субгінгiвальна 

насадка з гнучким 

накінечником для очищення та 

гігієни важкодоступних місць

• Призначена для використання 

з іригатором AQUAJET LD-A7

• Виготовлена з пластику з 

гнучким розпилювачем

• Для індивідуального 

використання 

• Кількість в упаковці – 2шт.

Насадка AQUAJET LD-SA01 Насадка AQUAJET LD-SA02
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