ДОВІДКА
щодо питання про термін служби гнучких ендоскопів Olympus
і рекомендованих термінів сервісного обслуговування апаратури
Підприємство-виробник не встановлює нормативів на ресурс ендоскопів в
післягарантійний період. Це пояснюється тим, що термін служби окремих частин апаратів, як і
ендоскопів в цілому, сильно залежить від умов експлуатації, а саме від техніки і методики
застосування, щоденного навантаження і особливо від використовуваних на практиці процедур
чищення, дезінфекції та стерилізації.
Разом з тим існують рекомендації з проведення обслуговування та ремонтів ендоскопів,
які розроблені для широкого кола користувачів. Ці рекомендації ґрунтуються на досвіді
проведення дрібних, крупних та капітальних ремонтів ендоскопів технічними службами
компанії Olympus і надаються в припущенні повного дотримання вимог інструкції по
експлуатації, середнього рівня навантаження (близько 10 процедур в день) і відсутності
механічних пошкоджень. Таким чином, заміну слід проводити у такі терміни:
№

Заміна витратних
матеріалів тазапасних
частин

Рекомендації щодо
термінупроведення
ремонту

1

Заміна гуми дистального
кінця ендоскопа

2

Заміна секції дистального
кінця, яка згинається, а
також каналів і сорочки
ендоскопа
Заміна дистальної
головки

Рекомендується проводити
Нерідше 1разу на рік або
пофакту зносу гуми
(потертість, перфорація)
Рекомендується проводити
Через 3000-4000
всередньому через 3-3.5 року досліджень

3
4

Заміна оптоволоконних
джгутів підсвічування і
зображення

Рекомендується проводити
за фактом виявлення
несправностей цих елементів
Рекомендується проводити
за фактом виявлення
несправностей цих елементів

Рекомендації щодо
терміну проведення
ремонту по кількості
досліджень
Через 1000-1500
досліджень

Через 4000-10000
досліджень
Через 4000-10000
досліджень

Категорія
ремонту
Дрібний
ремонт,
група E
Крупний
ремонт,груп
а D або
група С
Капітальний
ремонт,
група В
Капітальний
ремонт,
група А

Слід зазначити, що ці дані є середньостатистичними і їх не слід розглядати в якості
нормативів. При визначенні категорії ремонту ендоскопа і кожному окремому випадку
необхідно враховувати реальну ступінь зносу вузлів і деталей апарату.
Провести безкоштовну грамотну діагностику і оцінити технічний стан вашого ендоскопа
вам допоможуть фахівці сервісного центру Olympus за адресою: 04070, м. Київ, вул. Петра
Сагайдачного, 12а, 2 поверх, тел. +38 044 229 48 38.
З повагою,
Жуков Антон Ігорович
Директор ТОВ «ОЛІМП-МЕДСЕРВІС»
Сервісний центр Olympus Україна

