
   AirPex 

Апекс - Локатор 

Ръководство за експлоатация 
Changzhou Sifary Medical Technology Co.,Ltd. 





Съдържание
1. Компоненти на AirPex ........................................................ 4

1.1 Идентификация на компонентите ............................................... 4
1.2 Компоненти и Аксесоари  ...... . ..................................................... 5
1.3 Допълнителни опции (продават се отделно)............................ 5

2. Символи използвани в ръководството...........................6
3. Преди употреба....................................................................8

3.1 Предназначение............................................................................... 8
3.2 Противопоказания ........................................................................... 8

4. Инсталиране на AirPex ..................................................... 10

4.1 Свързване на кукичката за устна, щипка за пила и кабела.. 10

4.2 Свързване базата за зареждане ................................................ 11

5. Употреба на интерфейс ................................................... 12

6. Работа ................................................................................. 13

6.1 Зареждане........................................................................................ 13

6.2 Проверка на работата на Апекс-Локатора ............................... 15 

6.3 Работа и неподходящо състояние на кореновя канал.......... 17

7. Поддръжка ..........................................................................26

8. Отстраняване на неизправности ....................................29

9. Техническа информация  ................................................ 30

10. EMC Таблица ................................................................... 32

11. Изявление  ....................................................................... 40



1   Компоненти на AirPex 

Стр.  4 / 41

1. Компоненти на AirPex

1.1 Идентификация на компонентите
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1. База за зареждане
2.  Апекс - Локатор
3. Кукичка за устна
4.  Тъч сонда
5.  Щипка за пила
6. Удължаващ кабел
7.  Адаптер
8. Тестер
9. Щипка 
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1.2 Компоненти и Аксесоари
Апекс - Локатор (1бр.) 
Част No. 6151002 

База за зареждане 
          (1бр.) 
ЧастNo. 6151001 

Адаптер (1бр.) 
Част No.6516001 

Кукичка за устна (2 бр.) 
Част No. 6072002 

Тъч сонда (1 бр.)
Част No. 6101001 

Щипка за пила 

     (2 бр.) 
Част No. 6151003 

Удължаващ кабел (2бр.) 
Част No.6151004 

Тестер (1 бр.) 
Част No.6151005 

Щипка (1бр.) 
Част No.6151008 

1.3 Допълнителни опции (Продават се отделно)
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2. Символи използвани в ръководството

ВНИМАНИЕ

При неспазване на инструкциите за работата , 
има риск от повредана продукта, както и опасност 
за  потребителя / пациента.

ЗАБЕЛЕЖКА Допълнителна информация, обяснение за 
експлоатация и изпълнение.

Сериен номер

Каталожен номер

Производител

Дата на производство

LOT Партиден номер на производителя

Устройство от клас II за безопасност

Приложена част тип B

CE маркировка

Постоянен ток

Не изхвърляйте с нормални битови отпадъци



2   Символи използвани в ръководстсвото за употреба

Стр.  7 / 41

Складирайте в сухо помещения

134 C Може да бъде автоклавиран на максимална 
температура  134°  С

Упълномощен представител в ЕС

 55 C

20 C

Ограничение на температурата

 80%

20%

Относителна влажност

 106kPa

70kPa

Атмосферно налягане

Лого на Производителя

Вижте ръководството за употреба / книжката
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3. Преди употреба

3.1 Предназначение

AirPex е предназначен за измерване дължината на канала. 

Устройство трябва да се използва само в клинична среда, 
клиники или дентални кабинети от квалифициран стоматологичен 
персонал и да не се използва в богата на кислород среда.

3.2 Противопоказания
Устройство не трябва да се използва в случаите, когато 

пациентът е снабден с имплантиран сърдечен пейсмейкър (или друго 
електрическо оборудване) и е противопоказно използването на 
малки електрически уреди (като електрически самобръсначки, 
сешоари и др.)

Безопасността и ефективността не са установени при бременни 
жени и деца.

ВНИМАНИЕ

Прочетете следните предупреждения преди употреба: 

1. Устройството не трябва да се поставя във влажна среда или 
където може да влезе в контакт с всякакъв вид течности.
2. Не излагайте устройството на директни или косвени източници 
на топлина. Устройството трябва да се експлоатира и съхранява в 
безопасна среда.
3. Устройството изисква специални предпазни мерки по отношение 
на електромагнитната съвместимости и трябва да се инсталира и
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работи в стриктно съответствие с информацията за EMC.В частност,
не използвайте устройството в близост до флуоресцентни лампи,
радиопредаватели, дистанционни управления и не използвайте тази 
система в близост до активно HF хирургично оборудване в болниците.

Преносимо радиочестотно комуникационно оборудване  (включително
периферни устройства като антенни кабели и външни антени) трябва
да се използва не по-близо от 30 см до всяка част на AirPex,
включително кабели, посочени от производителя. В противен случай  
може да се влоши работата на оборудването. Не зареждайте, не  
 работетете и не съхранявайте при високи температури. 
Спазвайте определените  условия за работа и съхранение.
4. Ръкавици и кофердам са наложителни при работа.
5. Ако по време на лечението възникнат нередности в 
устройството, изключете го. Свържете се с представителя.
6. Не отваряйте и не ремонтирайте устройството сами, в противен 
случай ще анулирате гаранцията. 
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4.Инсталиране на AirPex

4.1 Свързване на щипката за
пила и кукичка за устна с 

 удължаващият кабел

Свържете щипката за пила към 
удължаващия кабел и 
кукичката за устна  към Апекс - 
Локатора, както е показано на 
снимката. Също така 
използвайте двата кабела 
според ситуацията.

ЗАБЕЛЕЖКА

Моля използвайте оригиналните
щипка и кукичка произведени от
Sifary. Тъй като размерът на не 
оригиналните е различен и може
да повреди Апекс - Локатора
или да предизвика отклонение
при измерването.
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4.2 Свързване на базата 
за  зареждане 

Включете USB на адаптера в 
базата за зареждане, като 
другият край включете в 
електрическата мрежа.

ЗАБЕЛЕЖКА

Само оригинален  адаптер 
трябва да бъде използван.

Поставете Апекс-Локатора във 
вдлъбнатината в средата на 
базата за зареждане. LED 

светлината на базата ще 
светне, както и интерфейса на 
Апекс-Локатора за да покаже, 
че се зарежда.

ЗАБЕЛЕЖКА

Поставете Апекс - Локатора върху
базата за зареждане в правилна
посока, иначе Апекс-Локатора
няма да се зареди.

LED светлина
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5.Употреба на интерфейс

1

2

3 4

5

6

9 8

7

① Настройка 

② Вкл./Изкл.
③ Референтен диапазон
④ Апикална Зона
⑤ Референтна точка
⑥ Измервателна скала
⑦ Измерена стойност
⑧ Дисплей за звука
⑨ Дисплей за захранване

Включване / Изключване

Натисни       за вкл. Дълго натискане        за  

повече от  2 секунди, или не използването на 

устройството за повече от 3 минути ще го изкл. 

Контрол на звука

В режим на готовност лек натиск         за да 

регулирате звука от нисък на висок.

Настройка на референтна точка.

В режим на готовност натисни за  за

настройка на референтна точка между 0~1. 

Седем точки могат да бъдат избрани 

последователно. Положението на мигащия 

курсор показва избраната референтна точка. 

Дисплей за захранване

Показва останалата мощност чрез скалата. 

Референтен диапазон

Мигането на измервателната скала, показва 

референтната стойност и прогнозното 

разстояние от апикалния форамен в 

милиметри. 

Обратен Дисплей

Режим  на готовност натисни      и             

едновременно да завъртите дисплея наобратно
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6.Работа

6.1 Зареждане

Показва оставащият заряд на 
батерията. 

При заряд по - малък от 15%,
моля заредете незабавно.

ЗАБЕЛЕЖКА

При заряд по-малък от 15%, 

устройството трябва да бъде 
презаредено до 30 дни, за да не се
повреди батерията. 
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Индикация за заряда се появява на 
екрана и бавно мига. Когато 
батерията е напълно заредена или 
почти напълно заредена 
светлинната индикация спира да 
мига. Пълно зареждане ще отнеме 
около 4-5 часа в зависимост от 
остатъчната мощност на батерията 
и състоянието ѝ. Може да бъде 
презареждана 300-500 пъти, в 
зависимост от условията на работа 
на устройството.

ВНИМАНИЕ

Не подменяйте батерията, само
упълномощен техник или 
дистрибутор може да сменя 
батерията, устройството може да  
се повреди при неправилно 
поставяне на батерията. 



6.2 Проверка на работата на Апекс-Локатора

 След включване вкарайте 
тестера в апекс-локатора. 

 Закачете щипката за пила 
към вдлъбнатината на 
тестера. 

 Измервателната скала на 
екрана светва на точка 02, 

03 или 04.

 Препоръчително е да 
тествате апекс-локатора 
веднъж седмично. 

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако измерването е некоректно,
проверете дали тестера е 
свързан, както трябва. Ако е 
свързан правилно, и не показва
очакваната стойност, моля
преустановете употребата и се
свържете с дилъра.
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 Проверете устройството с 
докосване на щипката за 
пила и кукичката за устна.

 Уверете се, че тестера не е 
инсталиран на апекс-
локатора. След това 
свържете щипката за пила, 
кукичката за устна и 
удължаващият кабел, както
е посочено в т.5.1. Накрая 
докоснете кукичката за устна 
с металната част на щипката 
за пила, на екрана трябва да 
се показва измерена 
стойност -2.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако измерването не показва 
стойност -2, проверете дали
 свързването е  нормално. 
Ако свързването е нормално 
и все още не показва коректна
стойност, моля преустановете 
работа с устройството и се 
свържете с дилъра.
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6.3 Работа и неподходящо състояние

 Натиснете задната страна на щипката за 
пила за да отворите куката, захващаща 
пилата. Закачете металната част на 
каналната пила. Освободете напрежението 
и използвайте еластичността на щипката, 
за да завършите свързването между 
каналната пила и щипката. 

ЗАБЕЛЕЖКА

 При свързване на каналната пила се 
уверете, че щипката и дръжката на пилата 
са буквално перпендикулярно, в противен 
случай захвата на щипката лесно може да 
бъде повреден.

 Оборудването не включва канална пила. 
Необходимо е да се снабдите с такава 
според клиничните нужди. Металната част 
на каналната пила, трябва да бъде с 
добра проводимост. 

 В ситуация, когато щипката за пила не може 
да навлезе в устата на пациента, бихте 
могли да я замените с удължаващият кабел 
и тъч сондата. Натиснете тъч сондата към 
металната дръжка на пилата, за да
затворите връзката между пилата и сондата
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 Закачете кукичката на устната на пациента.

Уверете се, че има пълен контакт. След 
това бавно вкарайте каналната пила в 
кореновия канал. 

 Ако пациента има метална коронка или друг 
материал, който е проводник, трябва да 
внимавате някоя част на щипката и пилата 
да не са в допир с метала, за да избегнете 
грешно измерване.

 Апекс-локатора трябва да бъде закачен за
яката на пациента с щипката. 

ЗАБЕЛЕЖКА

 За да предотвратите грешно измерване 
причинено от проводимост между венците и 
съседни коренови канали, подсушете добре 
с памучен тампон пилата, преди 
измерването.

 Използването на коректния номер и тейпър 
канална пила прави контакта плътен.

 С въвеждането на каналния инструмент 
в кореновия канал, скалата на дисплея 
започва да свети отгоре надолу.

 Както е показано на фиг. 1, когато 
стойността на референтния диапазон е 
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Фиг.1

Фиг.2

2 това индексира, че разстоянието от
върха на кореновия канал е около 2 мм.
В същото време Апекс-локатора алармира
със звуков сигнал "di"на дълъг интервал.

 Показаното на фиг. 2 обозначава, че 
разстоянието до върха на кореновия канал 
е близо до 1.5 мм и времевия интервал на 
"di~di~"  алармиращия сигнал  е по - кратък. 

 Показаното на фиг.3 обозначава, че е 
достигнат върха на кореновия канал. 
Измерената стойност е 00, което е реалната 
дължина на кореновия канал.

 Фиг. 4 показва, че  пилата е преминала 
апекса на кореновия канал и устройството 
алармира със спешен "di~~" звуков сигнал. 

ЗАБЕЛЕЖКА

 Позицията на върха на кореновия канал 
(измерена стойност: 00)  измерена от това 
устройство е Апикалния форамен. В 
клиничната практика, за да се предотврати 
проблем, причинен от преминаване на 
апикалния отвор,
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Фиг.3 

Фиг.4 

обикновено се изважда 0.5- 1.0 мм от 
измерената стойност, съответстващ на
физиологичното стеснение.

 Стойността на референтното разстояние е 
само прогнозна стойност, а не клинична 
основа.

 Показаната стойност не представлява 
разстоянието, а само тенденцията на 
постепенно навлизане.
ВНИМАНИЕ





По време на измерване въведете бавно 
пилата, за да предотвратите преминаване 
на апекса.

Апекс-локатора се използва за определяне 
на работната дължина на кореновия канал. 
В клинична среда, трябва да се комбинира с 
рентгенографски снимки и други средства 
за определяне на работната дължина.

 Устройството трябва да се използва от 
стоматолози запознати с кореновото 
лечение и работа с устройството. 

Неподходяща ситуация на кореновите канали за електрическо 
измерване

Не могат да се постигнат точни измервания, ако кореновия канал е в 
състояние, както е показано по - долу: 
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Коренов канал с голям апикален форамен

Кореновият канал не може бъде правилно измерен
поради резорбция или необразуван апикален
форамен. В резултат измерването може да 
посочва достигане на апекса преди реално да е 
достигнат.

Почистете

Прекомерно кървене от кореновия канал

Ако има прекомерно кървене от кореновия канал, 
контакт с венеца, това ще доведе до късо 
съединение и измерването ще бъде неточно. 
Овладейте кървенето. Почистете кореновият 
канал от кръв и след това измерете.

Употреба на химични разтвори

Ако химичен разтвор изтича от кореновият канал
 е невъзможно точно измерване. Важно е да

отстраните излишният разтвор от канала.
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Изграждане (например цимент)

Счупена коронарна част

Ако коронарната част е счупена, част 
от гингивалната тъкан навлиза в лумена, 
и контактът между гингивалната тъкан и 
пилата причинява отечка, водещо до 
неправилно измерване. Необходимо е 
подходящо изолиране на гингивата. 
тъкан.

Branch

Crack
Пукнатина на зъба достигаща 
кореновия канал

Счупен (пукнат) корен може да бъде

причина за отечка, което да доведе
до неправилно измерване.
Латерални канали могат да бъдат 
причина за същото.

Gutta-percha

Релечение на коренов канал,
запълван с гутаперка.

Гутаперката трябва да бъде напълно
отстранена от кореновият канал, 
за да се елиминира изолацията й.
Проходете с пила и иригирайте без 
да препълвате кореновия канал.
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Crown

Корона или метална протеза
докосващи гингивата

Не може да има акуратно измерване
ако пилата допира метална протеза,
която от своя страна е в контакт с
гингивата. В този случай разширете
отвора в коронарната част, за да
избегнете допира на пилата с метала.

Debris

Pulp

Дебрис, причинен от изрязване на
зъбни тъкани 

Премахнете отпилките, дебриса и

пулпата. В противен случай не 
може да бъде извършено акуратно
измерване.

Caries 
touches 
gums

Кариес в контакт с гингивата

В този случай, ще има отечка през
инфектираната зона до венеца и не
може да се извърши правилно
измерване.
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Blocked

Напълно облитерирал или 
блокиран канал

Измерването няма да се извърши
ако апексът е запечатан. Отворете
кореновия канал до апекса, за да
бъде измерен.

Too dry

Изключително сух канал

Ако кореновият канал е прекалено
сух апекс локаторът няма да 
работи правилно, освен ако не е 
изключително близо до апекса. В
този случай навлажнете канала.

Разлика в измервателните резултати между Апекс локатор и 
рентгенографията. 

Понякога измерването на апекс локатора не съответства с
рентгенографската снимка. Това не означава непременно, че апекс
 локатора или рентгенографията са неточни. Трябва да бъдат
отчетени ъгъла на рентгеновият лъч и анатомичните особености.
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X-ray tube
X-ray photo

Рентгенографията показва, че върха на 
апекса е различен от физиологичния
край на кореновия канал - апикалният
форамен е локализиран по - коронарно 
в този случай. Рентгенографията може 
да посочва, че пилата не е достигнала
апикалния форамен, дори наистина да
го е достигнала.



7.Поддръжка

Автоклавируеми компоненти

Щипка за пила Кукичка за устна Тъч сонда Удължаващ кабел

ЗАБЕЛЕЖКА

Щипката за пила и кукичката за устна, трябва да бъдат почиствани 
и стерилизирани преди всяка употреба .

Почистване: Използвайте мека четка или влажна марля, за да 
премахнете видимите замърсявания, след това избършете 
цялата повърхност с марля напоена с Етанол (Ethanol 70 до 80vol

%) за дезинфекция поне за 1 мин., повторете 5 пъти.

Опаковане: Опаковайте всеки компонент в отделен плик 
за стерилизация.
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Стерилизация: Парна стерилизация на 134°C най - малко 6 мин. 

Минимално време за подсушаване: 10 мин. 

Съхранение: Съхранявайте компонентите в опаковката за 
стерилизация в суха и чиста среда.

ВНИМАНИЕ

Спазвайте вашите национални указания, стандарти и изисквания 
 за почистване, дезинфекция и стерилизация. 

Бъдете внимателни, за да избегнете кръстосана инфекция, 
когатоизвършвайте поддръжка 

Трябва да се автоклавира след всяка употреба.
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Компоненти подлежащи на дезинфекция

Апекс-локатор База зареждане Адаптер 

Тестер Щипка 

Избършете компонентите с парче марля, която е навлажнена с етанол 
за дезинфекция (етанол от 70 до 80 vol%) и отстранете старателно.

ЗАБЕЛЕЖКА

Не използвайте нищо освен етанол за дезинфекция (етанол 70 до 80 
vol%).

Не използвайте твърде много етанол, тъй като той влиза в апарата и
може да го увреди.
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8.Отстраняване на неизправности

Когато има установена неизправност, проверете в таблицата по – 
долу, преди да се свържете с дистрибутора си. Ако не виждате 
приложимо решение или не е отстранена повредата след предприети 
мерки, свържете се с дистрибутора си.

Проблем Причина Решение

Не се включва
Изтощена батерия Заредете батерията
Бутонът за включване 
е натиснат прекалено 
кратко

Натиснете бунът за 
по - дълго време.

Светлинната 
индикация за
заряд 

премига на 
екрана

Поставили сте апекс-
локаторът на 
зареждащата база в 
грешна посока

Проверете посоката

Зареждането е 
приключило

Проверете 
инструкциите за 
зареждане

Базата за зареждане е 
развалена

Свържете се с 
дистрибутора си. 

Няма звук Нивото на звука е 
настроено на 0

Настройте нивото 
на звук от 1 до 3
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9.Техничска Информация

Производител Changzhou Sifary Medical Technology Co.,Ltd 

Модел AirPex 

Размери 13cm x 11cm x 8cm±1cm (външна опаковка)

Тегло 0.35kg±10% 

Захранване Литиево-йонна батерия: 3.7V, 120mAh, ±10% 

Захранване на 
зарядното AC 100-240 V, ±10% 

Номинална 
мощност на 
зарядното

5V 1A 

Честота Hz 50/60Hz, ±10% 

Номинална 
мощност ＜1W 

Степен на
защита

IPX 0 

Клас на 
електрическа 
безопасност

Class II 
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Приложна част B 

Режим на 
работа Непрекъсната работа

Условия за 
работа

Употреба: в затворени пространства 
Температура на околната среда: 5°C ~ 40 °C 

Относителна влажност: <80% 

Работна височина: < 3000m над морското равнище 

Атмосферно налягане: 70kPa-106kPa 

Условия за
съхранение и
транспорт

Температура на околната среда: -20 °C ~ +55 °C 

Относителна влажност: 20% ~ 80 % 

Атмосферно налягане: 70kPa~106kPa 
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10.EMC Таблица

Ръководство и декларация на производителя - електромагнитни 
емисии

Апекс-локаторът AirPex е предназначен за употреба в описаната по- 
долу електромагнитна среда. Потребителят на Aпекс-локаторът AirPex 
тряба да се увери, че използва оборудването в подходяща среда.

Тест за вредни 
емисии

Съответствие Ръководство за 
електромагнитни емисии

RF емисии 

CISPR 11 
Група 1 

Апекс-локаторът AirPex 
използва RF енергия само за 
вътрешната си функция. 
Поради това неговите RF 
емисии са много ниски, и няма 
вероятност да причинят 
смущения в близкото 
електронно оборудване.

RF емисии 

CISPR 11 
Клас B 

Апекс-локаторът AirPex е 
подходящ за употреба във 
всякакви помещения, 
включително битови 
помещения и такива свързани 
в обществената електрическа 
мрежа.

Хармонични 

емисии 

IEC61000-3-2 

Клас A 

Волтажни
колебания / трептене
емисии 

IEC 61000-3-3 

Приложимо 
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Ръководство и декларация на производителя - електромагнитен 
имунитет
Апекс-локаторът AirPex е предназначен за употреба в описаната по- 
долу електромагнитна среда. Потребителят на Апекс-локаторът AirPex 
тряба да се увери, че използва оборудването в подходяща среда.

Тест за имунитет IEC 60601 

тестово ниво
Съответстващо
 ниво 

Ръководство за 
електромагнитна 
среда

Електростатично
освобождаванне
(ESD) 

IEC 61000-4-2 

+/- 8 kV 

контакт

+/- 2 kV, +/- 

4 kV, +/- 8 

kV, +/- 15 

kV въздух

+/- 8 kV 

контакт

+/- 2 kV, +/- 

4 kV, +/- 8 

kV, +/- 15 kV 

въздух

Подовете трябва да 
са дървени, бетонни 
или керамични 
плочки. Ако подовете 
са покрити със 
синтетичен материал, 
относителната 
влажност трябва да 
бъде най-малко 30%.

Електрически 
бързи преходни /
прекъсвачи
IEC 61000-4-4 

±2kV 

100kHz 

честота на 
повторение 

±2kV 

100kHz 

честота на 
повторение 

Мощността и 
честотата на 
магнитното поле 
трябва да бъдат на 
нива, характерни за 
типично място в 
типична търговска 
или болнична среда.

Пренапрежение
IEC 61000-4-5 

линия до линия
±0.5kV, 

±1kV 

Line to 

earth: 

±0.5kV, 

±1kV, ±2kV 

линия до линия
±0.5kV, ±1kV 

Line to earth: 

±0.5kV, 

±1kV, ±2kV 

Мощността и 
честотата на 
магнитното поле 
трябва да бъдат на 
нива, характерни за 
типично място в 
типична търговска 
или болнична среда.
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Понижения на 
напрежението
IEC 61000-4-11 

Прекъсвания на 
напрежението
IEC 61000-4-11 

0% UT; 0.5 

цикли 

at 0°, 45°, 

90°, 135°, 

180°, 225°, 

270°, и 

315° 

0% UT; 1 

цикли и 

70% UT; 

25/30 цикли 

фаза на
at 0° 

0% UT; 

250/300 

цикли 

0% UT; 0.5 

цикли 

at 0°, 45°, 

90°, 135°, 

180°, 225°, 

270°, и 

315° 

0% UT; 1 

цикли и 

70% UT; 

25/30 цикли 

фаза на
0° 

0% UT; 

250/300 

цикли 

Качеството на 
захранването трябва 
да бъде в типична 
търговска или 
болнична среда. Ако 
потребителят на 
устройството се 
нуждае от 
продължителна 
работа по време на 
прекъсвания на 
електрическата 
мрежа, се 
препоръчва 
устройството да се 
захранва от 
непрекъсваемо 
захранване или 
батерия.

Мощност и
честота на
магнитно поле
IEC 61000-4-8 

30 A/m 

50Hz или 

60Hz 

30 A/m 

50Hz или 

60Hz 

Мощността и 
честотата на 
магнитното поле 
трябва да бъдат на 
нива, характерни за 
типично място в 
типична търговска 
или болнична среда.

Забележка: UT: номинално напрежение; Т.е. 25/30 цикли означава
25 цикли на 50Hz или 30 цикли на 60Hz 
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Ръководство и декларация на производителя - електромагнитен 
имунитет
Апекс-локаторът AirPex е предназначен за употреба в описаната по- 
долу електромагнитна среда. Потребителят на Апекс-локаторът AirPex 
тряба да се увери, че използва оборудването в подходяща среда.

Тест за имунитет 
IEC 60601 

тестово ниво
Съответстващо 

ниво 

Ръководство за 
електромагнитна 
среда

Проведени 
смущения, 
предизвикани от 

RF полета
IEC 61000-4-6 

3 V 

0.15 MHz – 

80 MHz, 6 V 

в ISM линия
между
0.15 MHz 

и 80 MHz, 

80 % AM на
1 kHz 

3 V/m, 80 

MHz – 2,7 

GHz, 80 % 

AM at 1 kHz 

3 V Преносимото и 
мобилното 
радиочестотно 
комуникационно 
оборудване не трябва 
да се използва по-
близо до която и да е 
част от AirPex, 
включително кабелите, 
отколкото 
препоръчителното 
разстояние изчислено 
от уравнението, 
приложимо за 
честотата на 
предавателя
Препоръчително 
разстояние
Вижте таблицата с 
радиочестотни 
комуникационни 
устройства в
"Препоръчително

Излъчено RF
EM полета
IEC 61000-4-3 

3V/m 
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Приблизителни
полета от RF 

радиочестотни
комуникационни 
устройства

Вижте 
таблицата с 
радиочестотни
комуникационни 
устройства в
"Препоръчително 
минимално
разстояние

Приложнимо минимално
разстояние" 

IEC 61000-4-3 

Препоръчителни разстояния за разделяне
В днешно време RF радиочестотно комуникационно оборудване се използева 
в различни здравни помещения, където се използва медицинско оборудване 
и/или системи. Когато устройството се използва в непосредствена близост до 
медицинско оборудване и / или системи, може да се повлияе на основната 
безопасност на медицинското оборудване и / или на системите. AirPex е 
тестван за нивото на имунитет в таблицата по-долу и отговаря на свързаните 
изисквания на IEC 60601-1-2:2014. Клиентът и / или потребителят трябва да 
спомогне за поддържането на минимално разстояние между 
радиочестотните комуникационни съоръжения и AirPex, както се препоръчва 
по-долу.

Тестова

честота 

(MHz) 

Лента 

(MHz) 
Сервиз Модулация

Max 

мощност 
(W) 

Разстояние
(m) 

Тестово 

ниво 

имунитет 
(V/m) 

385 380- TETRA Пулсова 1.8 0.3 27 
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390 400 модулация
18Hz 

450 
430- 

470 

GMRS 

460 

FRS 

460 

FM 

± 5 kHz 

отклонение
1 kHz sine 

2 0.3 28 

710 

704- 

787 

LTE 

Band 

13, 

17 

Пулсова

модулация
217Hz 

0.2 0.3 9 
745 

780 

810 

800- 

960 

GSM 

800/90, 

TETRA 

800, 

iDEN 

820, 

CDMA 

850, 

LTE 

Band 5 

Пулсова
модулация

18Hz 

2 0.3 28 

870 

930 

1720 

1700- 

1990 

GSM 

1800; 

CDMA 

1900; 

GSM 

1900; 

DECT; 

LTE 

Band 

1,3,4, 25; 

UMTS 

Пулсова

модулация
217Hz 

2 0.3 28 

1845 

1970 

2450 2400- Bluetooth Пулсова 2 0.3 28 
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2570 WLAN, 

802.11 

b/g/n, 

RFID 

2450, 

LTE 

Band 7 

модулация
217Hz 

5240 
5100- 

5800 

WLAN 

802.11 

a/n 

Пулсова
модулация

217Hz 

0.2 0.3 9 5500 

5785 

ВНИМАНИЕ

1. Употребата на аксесоари и кабели, различни от предоставените от 
производителя на апекс-локатора AirPex, могат да доведат до 
увеличаване на електромагнитни емисии или намаляване на 
електромагнитен имунитет на AirPex и да причинят повреда 
на устройството. 
Информация за кабели: 
Име Дължина

(m) 

Защитен или
не 

Забележка

Адаптер 

Кабел
1.2 Не / 

Измерване
Кабел

0.8 Не / 
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2. Употребата на AirPex в съседство  с друго оборудване  трябва да се 
избягват, защото това може да доведе до неправилна работа. Ако е 
необходимо такова използване, трябва да се наблюдават AirPex и 
другото оборудване, за да се провери дали работят нормално.
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11.Изявление

Срок на експлоатация

Експлоатационния срок на апекс-локатор AirPex е 3 години. 

Поддръжка

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ще предостави схеми и списъци с компоненти, 
описания, инструкции за калибриране, за да помогне на 
СЕРВИЗНОТО ЛИЦЕ при ремонта на части. 

Изхвърляне
Продуктът трябва да бъде рециклиран. Металните части на 
устройството като скрап. Синтетичните материали, електрически 
компоненти и печатни платки се изхвърлят като електрически 
отпадъци. Литиево-йонните батерии се изхвърлят като специални 
отпадъци. Моля,спазвайте местните закони и разпоредби за 
опазване на околната среда.

Права
Всички права за промяна на продукта са запазени за 
производителя без допълнително предизвестие. Снимките са 
само за справка. Правата за окончателно тълкуване принадлежат 
на CHANGZHOU SIFARY MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. 
Промишленият дизайн, вътрешната структура и т.н. са заявени с 
няколко патента от SIFARY, за всяко копие или фалшификация на 
продукта, лицата ще бъдат подведени под юридическа 
отговорност.
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Changzhou Sifary Medcial Technology Co., Ltd 

Add: NO.99, Qingyang Road, Xuejia County, Xinbei District, Changzhou City, 

213000 Jiangsu, China 

Tel: +86-0519-85962691 

Fax: +86-0519-85962691 

Email: ivy@sifary.com 

Web: www.eighteeth.com 

ЕНДО ООД
Телефон: +359 877 440 685
Адрес: гр. Варна, ул. Александър Малинов 15

Email：office@endo.bg

Версия: S01 

IFU-6335101 

Издание: 2019.12.02 

Всички права запазени. 




