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1. Вступ.

Лазерні косметологічні апарати та косметологічна техніка компанії «Медикалазер» завойовують усе 
більше визнання на українському косметологічному ринку. Рік від року росте збут апаратів, усе більша 
кількість салонів краси, клінік, приватних косметологічних студій віддають перевагу обладнанню під 
торговою маркою «Медикалазер».

Така увага до техніки «Медикалазер» і визнання її переваг над конкурентами є плодом багаторічної 
праці усього колективу компанії над поліпшенням якості обладнання, над розширенням 
асортиментного ряду, над створенням системи сервісного обслуговування та навчання та іншого.

За 10 років існування компанії «Медикалазер» вона пройшла багато випробувань, але впевнено 
зайняла позицію лідера ринку, про що свідчать отримання премії «Бренд року-2018», проходження 
сертифікації за системою менеджменту якості ISO-9001:2008, а також розпочата робота з сертифікації 
відповідно до стандарту EN ISO 13485:2015.

Обладнання компанії «Медикалазер» - складна лазерна та косметологічна техніка, яка вимагає від 
споживачів дбайливого ставлення та виконання усіх норм та рекомендацій з експлуатації, які 
встановлює компанія «Медикалазер» як виробник. І хоча уся техніка «Медикалазер» має великі 
гарантійні строки та строки експлуатації, та все ж подеколи відбуваються виходи техніки з ладу через 
порушення споживачами норм її зберігання та експлуатації. 

Компанія «Медикалазер» дотримується клієнтoорієнтованого підходу у своїх відносинах з 
потенційними покупцями та власниками техніки та обладнання. І тому кожна проблема з технікою чи 
обладнанням, кожна поломка ретельно вивчаються та впроваджуються заходи по недопущенню їх у 
майбутньому, щоб рівень задоволення споживачів від співпраці з компанією «Медикалазер» залишався 
на високому рівні. У разі необхідності співробітники сервісного центру компанії «Медикалазер» роблять 
усе можливе, щоб швидко та якісно відремонтувати апарати споживачів навіть у випадках не 
гарантійних поломок. Крім того, навіть у випадках не гарантійних поломок компанія «Медикалазер» 
йде на зниження ціни ремонтних робіт до межі собівартості. А також працює програма TRADE-IN, за 
якою пошкоджені апарати можуть бути замінені на нові за певних умов.

Робота з будь-якою поломкою у сервісному центрі компанії «Медикалазер» починається з точного 
встановлення причин поломки, з вивчення її об’єму та можливого впливу на подальшу роботу апарату 
чи обладнання, з визначення методики ремонту та його вартості. І дуже важливим завданням для 
співробітників сервісного центру є зробити прозорою для власників апаратів та техніки процедуру 
діагностування причин поломки, щоб власник мав докази, чи є поломка гарантійним випадком чи не 
гарантійним. Особливо, якщо випадок визнається не гарантійним.

За роки роботи компанія «Медикалазер» накопичила достатню кількість фото та відеоматеріалів, у яких 
чітко відображено наслідки порушення власниками апаратів та обладнання умов експлуатації, наслідки 
порушення строків технічного обслуговування, наслідки падіння та розбиття апаратів та їхніх 
комплектуючих, та інше.

І для створення прозорості у відносинах зі споживачами, особливо у випадках не гарантійних поломок, 
було прийнято рішення викласти частину цього матеріалу у окремому виданні, у цій книзі. Її наявність 
під час спілкування з власником апарату, що зазнав поломки, дасть змогу власнику побачити саме 
типовість поломки, яка вже відбувалася раніше, а також чітко пов’яже наслідки не гарантійної поломки 
та її причини. І така візуалізація наслідків неправильної експлуатації, підготована заздалегідь компанією 
«Медикалазер», покращить взаєморозуміння між спеціалістами сервісного центру компанії 
«Медикалазер» та власниками апаратів, зніме психологічне напруження у стосунках та зробить 
недоречними будь-які можливі обвинувачення у небажанні визнавати випадок гарантійним.

Крім вже названої основної цілі створення цього посібника – чітке діагностування поломок на основі 
візуальних ознак, існують ще дві додаткові. 
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Ціль №2 – дати змогу власникам апаратів ознайомитися під час проходження навчання в учбовому 
центрі «Медикалазер» з можливими наслідками недбалого ставлення до апаратів.
Ціль № 3 – створити матеріали для експертної оцінки поломок лазерних апаратів інших виробників, які 
мають схожу будову з апаратами компанії «Медикалазер», для випадків залучення наших спеціалістів у 
якості експертів чи для випадків прийняття у ремонт апаратів інших виробників.

Для систематизації опису поломок під час написання даної книги було взято список не гарантійних 
випадків зі стандартної угоди купівлі-продажу апаратів компанії «Медикалазер» та з інструкцій з 
експлуатації до апаратів. Використання єдиного для всіх документів та книги списку поломок дає 
можливість чітко візуалізувати усі значимі випадки поломок.

Хочеться ще додати наступне. Уважний читач, переглядаючи цю книгу, може помітити, що у всіх 
прикладах якась певна модель апарата може зустрічатися частіше за інші. Але це не означає, що саме ця 
модель частіше ламається власниками. Просто у різних прикладах можуть бути фотографії одного чи 
усього декількох апаратів, у яких одна поломка чи недбалість власника призвела до каскаду інших 
негараздів. І для написання цієї книги просто були використані фотографії цього набору поломок. 
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2. Причини не гарантійних поломок лазерних апаратів та косметологічної 
техніки компанії «Медикалазер».  

Піклуючись про інтереси споживачів та з метою створення сприятливих умов для багаторічної 
ефективної роботи лазерних апаратів та косметологічної техніки, у компанії «Медикалазер» розроблено 
ряд мір, які мають запобігати передчасній поломці обладнання та створенню прозорості у відносинах 
між споживачами, продавцями та виробником обладнання.

Найпершою мірою є якісне навчання власників апаратів (чи їхніх працівників) у навчальному центрі 
компанії «Медикалазер» до початку експлуатації апарата. Результати навчання підтверджуються 
видачею іменного та номерного диплома.
Другою мірою є повна передпродажна підготовка апарата з перевіркою працездатності усіх систем. При 
цьому може проводитися відео та фотофіксація стану апарата та його частин.
Третьою мірою є повний опис правил та застережень під час роботи на апараті, викладений у інструкції 
з експлуатації апаратів, якою супроводжується кожен апарат. У цій же інструкції описані методики 
проведення процедур, дотримання яких рекомендується виробником.
І четвертою мірою є чіткий виклад у договорах купівлі-продажу апаратів усіх випадків відмови у 
гарантійному ремонті. При чому, цей виклад відмов створено не стільки для створення юридичних умов 
для відмови, скільки для того, щоб загострити увагу власника апарата на тих помилках, які він може 
зробити під час експлуатації апарата. Тобто головна мета – профілактика порушень.

Цей комплекс мір, як показала багаторічна практика, для багатьох власників техніки «Медикалазер» є 
достатнім, щоб довгостроково експлуатувати апарати без поломок і з високою економічною 
ефективністю. Але повністю виключити поломки, які спричинені людським фактором, неможливо.

Розглянемо вказані у інструкціях з експлуатації апаратів та у договорах основні причини, через які 
відбуваються не гарантійні поломки та дається відмова у гарантійному обслуговуванні у таких випадках, 
і стане зрозуміло, що в усіх таких випадках є провина власника – ігнорування норм, строків або чітких 
вимог компанії «Медикалазер» до експлуатації апаратів.

2.1. Використання неоригінальних або неякісних витратних матеріалів та охолоджуючих рідин, що 
призвели до виходу з ладу системи охолодження обладнання. 
До таких витратних матеріалів відносяться фільтри та змінні елементи системи охолодження, які 
заміняються під час планових технічних обслуговувань через накопичення у них мінеральних осадових 
речовин та бактеріальних забруднень, або через плановий вихід з ладу через те, що у них встановлений 
короткий термін експлуатації. А охолоджуючою рідиною для більшості апаратів є дистильована вода. 

Використання неоригінальних витратних матеріалів чи недистильованої води призводить до швидкого 
забруднення системи охолодження осадами, блокування каналів передачі охолоджуючої рідини до 
охолоджуваних елементів генерації лазерного випромінювання, через що відбувається перегрів 
елементів лазерного випромінювання, зміна робочих характеристик елементів лазерної генерації та їх 
подальший вихід з ладу. 

Слід зазначити, що навіть у дистильованій воді з часом відбувається розвиток бактерій, бо система 
охолодження більшості апаратів є негерметичною. А в недистильованій воді розвиток бактерій 
пришвидшується.
Також слід зазначити, що використання недистильованої води призводить до випадіння кристалічних 
осадів на лампах накачки лазерного випромінювання та у мікроканалах охолодження лазерних діодів, 
що призводить до їхнього швидкого виходу з ладу.

Зміна охолоджуючої рідини передбачена 1 раз на місяць, навіть якщо апарат не експлуатується, бо у 
негерметичній системі охолодження відбувається поступове розмноження бактерій і засмічуються 
канали. Більше того, якщо власник апарата знає, що апарат не буде експлуатуватися якийсь час, то 
потрібно взагалі злити з нього охолоджуючі рідини.
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2.2. Не проведення своєчасного технічного обслуговування у строки, визначені для конкретної моделі 
апарату.
Проведення технічного обслуговування апаратів у сервісному центрі «Медикалазер» є обов’язковим, 
що визначено у інструкції з експлуатації кожного апарату та договорах купівлі-продажу. 
Під час сервісного обслуговування проводяться роботи з заміни витратних матеріалів – охолоджуючої 
рідини, фільтрів, промивання системи охолодження, тестування відповідності параметрів та 
характеристик роботи апарата плановим показникам, а також інші роботи за відповідними технічними 
регламентами. Крім того, можуть бути проведені ремонтні роботи за побажаннями чи скаргами 
власника.

Якщо власник апарата ігнорує необхідність провести технічне обслуговування, то збільшується 
вірогідність засмічення системи охолодження, погіршення характеристик роботи апарата, що не буде 
своєчасно виявлено та скориговано (чи полагоджено) у сервісному центрі, і це з високою вірогідністю 
призведе до поломки апарата у подальшому. Наприклад, пропуск усього двох планових технічних 
обслуговувань лазерного апарата вартістю, еквівалентною 200 доларів, може призвести до виходу з 
ладу  маніпули з діодними елементами, еквівалент вартості якої може бути до 6000 доларів. Як видно з 
даного прикладу, збитки від ігнорування планових технічних оглядів багаторазово перевищують 
вартість технічних оглядів. 

2.3. Проведення ремонтів або технічного обслуговування під час гарантійного строку поза межами 
сервісного центру «Медикалазер» або сервісного центру, який за угодою з компанією 
«Медикалазер» здійснює гарантійне обслуговування.
У сервісному центрі «Медикалазер» є досвідчені кваліфіковані фахівці з ремонту техніки 
«Медикалазер», є відповідне технічне обладнання та інструменти, є конструкторська та технологічна  
документація на техніку, є запасні частини, витратні матеріали та якісні охолоджуючі рідини (є власна 
дистиляторна станція для виробництва дистильованої води), а також є потрібне програмне 
забезпечення для перепрограмування апаратів чи оновлення програм на нові версії. Усе назване є 
запорукою якісного та швидкого технічного обслуговування техніки, власники якої дотримуються вимог 
експлуатації апаратів.

Але якщо власник з якихось причин вирішить провести обслуговування апарата самостійно чи залучить 
для цього сторонніх фахівців, які, здається, мають знання для обслуговування техніки, то це може 
призвести до того, що такій спеціаліст, не маючи уяви про всі характеристики роботи обладнання чи всі 
ознаки можливих поламок чи порушень, не проведе якісне технічне обслуговування, не виявить 
своєчасно можливі відхилення у роботі апарата і це у подальшому призведе до більш суттєвих поломок 
або до повного виходу апарата з ладу.

Слід відзначити, що однією з причин, яка може вводити сторонніх фахівців в оману і створювати 
враження, що ремонт апаратів «Медикалазер» легко провести, є часткова візуальна схожість корпусів 
апаратів компанії «Медикалазер» і апаратів інших виробників. Через цю часткову схожість і хибну 
думку, що «…усі лазери однакові», у некваліфікованих фахівців з ремонту може складатися враження, 
що внутрішні чи зовнішні компоненти апаратів «Медкалазер» можна замінити на дешеві комплектуючі, 
придбані у невідомих постачальників. І, як правило, ремонт з використанням таких неоригінальних 
запчастин є неякісним і не приносить бажаних позитивних результатів, а витрати на виправлення 
наслідків такого псевдоремонту можуть бути досить суттєвими.

2.4. Проведення під час гарантійного строку повної або часткової розбірки обладнання або його 
частин (насадок, маніпул, кабелів, шлангів, з’єднань, замків та іншого) неуповноваженими особами 
поза межами сервісного центру «Медикалазер» або сервісного центру, який за угодою з 
«Медикалазер» здійснює гарантійне обслуговування.
Ця причина відмови у гарантійному обслуговуванні є різновидом порушення, описаного вище у п. 3. 
Зрозуміло, що будь яке розбирання і подальше збирання обладнання чи його частин без 
конструкторської та технологічної документації може бути виконано некоректно. А якщо під час такого 
розбирання ще й будуть замінені будь-які комплектуючі, то ніякої впевненості у тому, що така заміна не 
відобразиться на роботі апарата у подальшому – не може бути. 
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Наприклад, був випадок, що не атестований майстер при розбиранні апарата втратив один з гвинтів. 
При збиранні апарата майстер замінив втрачений ним гвинт на інший, не врахувавши конструктивні 
особливості апарата. Але неоригінальний гвинт виявився дещо довшим за оригінальний і при 
закручуванні своїм кінцем дістав до електронних елементів, що були розташовані нижче місця 
закручування. Відразу нічого не відбулося, бо апарат був вимкнений від живлення і майстер вважав, що 
заміна гвинта ні на що не вплине. Але коли апарат був повністю зібраний і увімкнений у електричну 
мережу відбулося перегоряння електронних елементів через коротке замикання, викликане занадто 
довгим гвинтом. 

Слід відзначити, що розбирання чи збирання апаратів чи їх частин у сервісному центрі «Медикалазер» 
відбувається з подальшим тестуванням та налагодженням до еталонних усіх налаштувань апарата. 
Наприклад, тестуються та налаштовуються форма та потужність лазерного променя, частота спалахів, 
температура маніпул та охолоджуючих елементів, та інше. Будь-яке розбирання без подальшого 
тестування з високою вірогідністю призведе до поломок чи погіршення результатів при проведенні 
процедур.

2.5. Відсутність письмової заяви власника апарата з описом поломок і бажаних об’ємів ремонту. 
Ця причина можливої відмови у гарантійному обслуговуванні не є технічною, а організаційною, але 
вона також пов’язана з недотриманням власником апарата норм, встановлених  «Медикалазер».

Без відповідної заяви власника буває важко визначити, що саме потрібно виправити у роботі апарата, 
бо власник може мати суб’єктивне і досить неконкретне бачення відхилень. Наприклад, власник може 
відзначати якесь відхилення у роботі апарата виразом «…він погано працює», але у чому конкретно суть 
претензії до якості роботи – не вказувати. Або власник може мати бажання провести заміну маніпули 
апарата, але не вказувати, які підстави для такої вимоги. 

Крім того, бувають випадки, коли власники відмовляються в усній формі від проведення 
запропонованих профілактичних мір, які мають на меті запобігти подальшому розвитку якоїсь 
проблеми, яка була виявлена під час технічного обслуговування, і така усна відмова не дає змоги чітко 
зафіксувати відповідальність власника за подальше псування апарата. Тому у більшості випадків 
спілкування з клієнтами компанія «Медикалазер» віддає перевагу письмовій формі обміну 
інформацією з власниками апаратів. При чому будь-які письмові відповіді готуються у максимально 
короткі строки.  

2.6. Порушення правил експлуатації та зберігання апаратів.
Норми експлуатації та зберігання апаратів чітко викладені у інструкціях з експлуатації апаратів. Але 
через недбалість власників чи їхніх працівників може відбуватися свідоме чи несвідоме ігнорування цих 
норм. Наприклад, не проводиться зливання охолоджуючих рідин з апаратів під час їх простою без 
роботи. Або залучаються до роботи на апаратах працівники, які не проходили навчання у навчальному 
центрі «Медикалазер», та інші порушення.

2.7. Робота обладнання у непередбачених режимах.
Як і будь яке обладнання, лазерні апарати компанії «Медикалазер» спроектовані та виготовлені таким 
чином, щоб мати певний запас міцності і витримати певні перевантаження, навіть якщо власник 
апарата короткостроково свідомо порушить граничні режими експлуатації апарата. Наприклад, 
допустить короткостроковий перегрів апарата. 

Але довгострокова робота апарата у непередбачених режимах (з перевантаженнями) призводить до 
досить швидкого виходу зі строю елементів генерації лазерного випромінювання, охолоджуючих 
систем, блоків живлення, та інших частин апаратів.

Як правило, робота обладнання у непередбачених режимах відбувається тоді, коли до роботи на 
обладнанні допускаються особи, що не пройшли навчання, або власник апарата свідомо ігнорує 
невідповідність потужності апарата для обслуговування існуючого великого потоку клієнтів і купує 
апарат, який завідомо має нижчу вартість, але й меншу потужність і розрахований на менший потік 
клієнтів (на меншу кількість процедур у день). Що, зрозуміло, призводить до експлуатації апарата з 
постійним перевантаженням і подальшого швидкого виходу апарата з ладу.
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2.8. Порушення методик виконання робіт (процедур) з обладнанням, що призводить до 
непередбаченого технічними умовами попадання речовин, що використовуються при роботі 
обладнання, до корпусу чи частин обладнання.
Лазерне обладнання чи косметологічні апарати компанії «Медикалазер», як правило, не потребують 
великого асортименту чи кількості витратних матеріалів чи препаратів для проведення процедур.
Але певні матеріали використовуються, і, здебільшого, це різні гелі.

Якщо порушувати норми використання таких матеріалів під час процедур, використовуючи надмірну 
кількість матеріалів, чи порушуючи відстань від маніпул до оброблюваної поверхні, то такі порушення 
можуть призводити до попадання гелів (чи інших речовин) на поверхню чи усередину частин апаратів з 
подальшим виходом з ладу цих частин, або й усього апарата у цілому. 
 
Наприклад, попадання карбонових часточок на сапфірове скло насадок лазерів через недотримання 
відстані від насадки до карбонового гелю під час процедур призводить до виходу скла з ладу, що не є 
гарантійним випадком. Або використання надмірної кількості гелю під час процедур епіляції може 
призводити до попадання значної кількості гелю усередину маніпули з подальшим виходом її з ладу.

Ще одним прикладом попадання речовин до маніпул апаратів є осідання часточок диму (сажі) 
усередині маніпули під час процедур карбонового пілінгу, якщо таких процедур проводиться велика 
кількість, а евакуаторів диму чи достатньої вентиляції у приміщенні немає.

2.9. Робота обладнання у запилених приміщеннях, що призвело до попадання у корпус обладнання 
чи до його частин надмірної кількості пилу.
Певні моделі апаратів «Медикалазер» мають потужні повітряні охолоджуючі системи. Тому є бажаним, 
щоб повітря у приміщеннях, де встановлюються апарати, не було надмірно запиленим. Як правило, 
більшість власників апаратів дотримуються норм вентиляції, а також встановлюють додаткові 
евакуатори диму. 

Але якщо встановити апарат з потужною системою вентиляції дуже низько від підлоги, чи не проводити 
регулярно повне вогке прибирання приміщення, то з часом потужна вентиляційна система апарата 
втягне всередину апарата велику кількість пилу, що може призвести до виходу з ладу не тільки системи 
охолодження, але й електронних компонентів апарата і навіть дисплея.     

2.10. Робота обладнання у приміщеннях, у яких порушується оптимальний температурний режим, 
встановлений для роботи обладнання, через що виникає перегрівання чи переохолодження 
обладнання.
Апарати «Медикалазер» розраховані на експлуатацію у певних температурних межах температури 
приміщення у якому вони встановлені. Тоді система охолодження апарата працює стабільно.

 Якщо ж відбувається постійна експлуатація апарата у приміщенні, у якому температура знаходиться 
поза межами температурного діапазону, то це призводить до перевантаження системи охолодження і 
подальшої зміни характеристик роботи апарата, що, у свою чергу, призводить до зниження якості 
послуг, що надаються з його допомогою, постійного перегріву і подальшому виходу апарата з ладу.
Тому потрібно встановлювати кондиціонери у приміщеннях, де працюють апарати, і дотримуватися 
температурного режиму, визначеного компанією «Медикалазер».

2.11. Невірне встановлення і підключення обладнання на території власників.
Невірне підключення апаратів, наприклад, неповна заливка охолоджуючої рідини, або некоректне 
підключення маніпул, також може призводити до поломок.

Щоб уникнути можливих негативних наслідків слід чітко дотримуватися інструкції з експлуатації 
апаратів, у якій цей порядок дуже ретельно та чітко описаний. Але, як це нерідко буває, власники 
інструкції починають читати інструкції не спочатку, а коли вже щось не виходить зробити, чи вже щось 
зламали. Або коли до роботи на апаратах допускаються особи, що не пройшли навчання.
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2.12. Суттєве і постійне перевищення допустимої температури у системі охолодження під час роботи 
обладнання.
Як було сказано вище, апарати «Медикалазер» розроблені таким чином, щоб витримувати короткочасні 
перевантаження. Крім того, певні апарати обладнані системами моніторингу та захисту, які 
відображають ключові показники функціонування апарата на дисплеї керування, наприклад, 
температуру у системі охолодження, а також вимикають апарат при перевантаженнях.

Власники апарата або його користувачі мають змогу бачити, коли певні показники перевищуються. І у 
такому випадку повинні приймати міри до зниження показників до докритичних норм. Але свідоме 
ігнорування перевищення температурних показників може призвести до перегріву апарата і виходу 
його з ладу. 

2.13. Падіння обладнання (або його комплектуючих) з чи без зовнішнього пошкодження корпусу та 
його частин, але з наявністю внутрішніх пошкоджень від падіння.
Падіння обладнання або його частин досить поширена причина поломок. Але якщо падіння корпусу 
практично завжди можна ідентифікувати по фізичному пошкодженню, бо корпуси досить важкі, то 
побачити пошкодження внутрішніх елементів маніпули від падіння можна не одразу у кожному 
випадку. 

Але при розбиранні маніпули у сервісному центрі ці візуальні ознаки падіння чітко видно. Це 
руйнування сапфірових кристалів та скелець, тетравалентів, ламп та інших елементів. Це і тріщини у склі 
та сапфірових елементах насадок, та інше. Бувають також пошкодження елементів кріплення маніпул до 
корпусу апарата як на самому апараті, так і на шлангах маніпул.

2.14. Попадання усередину корпусу сторонніх речовин та рідин, комах, сторонніх предметів.
Корпуси апаратів «Медикалазер» мають багато технологічних отворів, які потрібні для функціонування 
системи охолодження, або потрібні для зменшення ваги елементів. Через ці отвори у корпус апарата 
можуть потрапляти сторонні речовини, рідини та комахи. 
Таке потрапляння може відбуватися як з причини, наприклад, залиття апарата рідиною (кавою, водою) 
через недбале ставлення працівників, так і з причини потрапляння комах, які знаходяться у приміщенні 
через порушення санітарно-гігієнічних норм, наприклад, тарганів чи мух.

2.15. Зберігання обладнання без виконання на ньому роботи з порушенням допустимого інтервалу 
температур при зберіганні чи зберігання обладнання без упаковки, що призвело до попадання 
усередину обладнання чи його частин пилу.
У певних випадках апарати «Медикалазер» можуть не використовуватися власниками деякий період. 
Наприклад, під час ремонту приміщень. Тоді обладнання повинно бути упаковане для зберігання.

Зберігання апаратів повинно проводитися з виконанням певних умов – зі злиттям охолоджуючих рідин, 
з пакуванням апарата у оригінальну упаковку «Медикалазер», з дотриманням температурного режиму 
довгострокового зберігання. 

Якщо не злити охолоджуючі рідини, то з часом відбудеться бактеріальне засмічення системи 
охолодження. Якщо не запакувати апарат у оригінальну упаковку, то можливе попадання пилу або 
фізичне пошкодження апарата, а недотримання температурного режиму може привести або до 
пошкодження у результаті перегріву, або до пошкодження у результаті конденсації роси усередині 
апарата.

2.16. Виникнення зовнішніх і внутрішніх механічних ушкоджень (зам’ятих контактів, тріщин, слідів 
удару, сколів на кристалі, процесорі і т.п.), отриманих у разі неправильної експлуатації, установки або 
при транспортуванні товару чи падінні товару.
За правилами отримання апаратів під час купівлі, власники повинні отримувати апарати у офісі 
продавця з повним оглядом апарата. Але у деяких випадках власники бажають отримати апарати з 
доставкою через транспортні чи кур’єрські компанії. 
При такому транспортуванні, навіть незважаючи на дуже міцну упаковку, яка захищає апарати у дорозі, 
можливі падіння та пошкодження апаратів. 
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Наприклад, через різкі струси коробок з апаратом при перевантажені на складах транспортних 
компаній, можуть виникати тріщини на корпусах апаратів у місцях кріплення внутрішнього каркасу 
апарата до зовнішньої пластикової оболонки. І найчастіше такі тріщини можуть виникати на нижній 
зовнішній стороні апарата, бо саме на неї найбільше тисне внутрішній металевий каркас апарата. 

2.17. Виникнення ушкоджень, отриманих у результаті аварії, або від дії вогню, або дії вологи.
У дуже незначній кількості випадків, які можна охарактеризувати як форс-мажорні, може відбуватися 
псування апаратів з причин, незалежних від власника апарата. Це пожежі, затоплення приміщень 
водою, аварії у мережах електропостачання зі збільшенням напруги у мережі чи зміною фаз, тощо. 

Звісно, такі випадки неможливо передбачити, і хоча псування апаратів у таких випадках є явно не 
гарантійним, але компанія «Медикалазер» намагається саме у таких випадках йти назустріч власнику 
апарата і робить усе можливе для відновлення працездатності апарата. 

Якщо ситуація дозволяє, то такі відновлювальні роботи можуть виконуватися навіть на умовах 
собівартості робіт, комплектуючих та витратних матеріалів, або з використанням комплектуючих взагалі 
з резервних фондів, що дуже істотно зменшує витрати власника апарата.    

2.18. Внесення змін в конструкцію обладнання поза межами сервісного центру «Медикалазер».
Як було сказано вище у п. 2.3 і 2.4, може відбуватися розбирання чи ремонт апаратів 
неуповноваженими особами. І деякі з цих спеціалістів можуть заміняти оригінальні комплектуючі 
«Медикалазер» на комплектуючі інших виробників, а також вносити зміни у конструкцію апаратів. 

Внесення змін без урахування конструктивних особливостей апаратів може призводити до поломки 
корпусів апаратів, виходу з ладу електронних компонентів, процесорів або радіоелектронних плат у 
цілому, поломки блоків живлення чи систем охолодження.
Тому вносити будь-які конструктивні зміни повинні тільки спеціалісти виробничих підрозділів компанії 
«Медикалазер», або спеціалісти сервісного центру.  
 
2.19. Невідповідність технічним стандартам і нормам живильних, телекомунікаційних, кабельних 
мереж, у тому числі – при застосуванні стабілізаторів та трансформаторів струму.
Невідповідність якості електричного струму (надмірно більша чи менша напруга електричного струму), 
невідповідність розеток чи електричних дротів високій потужності апаратів, встановлення неефективних 
стабілізаторів струму може також призводити до поломок апаратів – виходу з ладу блоків живлення, 
перегріву струмопровідних елементів, погіршенню характеристик лазерного випромінювання.

Наприклад, у одного з власників салонів краси був встановлений стабілізатор струму. І придбаний 
апарат періодично виходив з ладу через поломку радіоелектронних плат. Але власник, присилаючи 
апарат на ремонт, не сповіщав сервісний центр про те, що стабілізатор існує, і навіть заперечував його 
існування. Сервісний центр ремонтував апарат, перевіряв його працездатність і відправляв власнику. 
Власник отримував робочий апарат, експлуатував його деякий період, поки апарат не виходив з ладу, і 
знову повертав у ремонт. Тільки під час четвертого ремонту, коли сервісний центр відмовився 
ремонтувати апарат через чітке розуміння причин поломки, власник визнав наявність стабілізатора 
невідомої марки та невідомих робочих характеристик.

2.20. Відсутності елементів обов’язкової комплектації апаратів.
Коли апарат виходить з ладу і присилається у сервісний центр, то апарат має бути повністю 
укомплектованим. Це потрібно, щоб працівники сервісного центру мали уявлення, чи справні усі 
частини апарата, і чи використовуються усі комплектуючі у роботі, а також щоб можна було перевірити 
їхню справність і характеристики.

Але бувають випадки, коли власники губили чи розбивали важливі комплектуючі частини апарата, або 
працювали без їхнього використання, або ці комплектуючі були поламані, і це призводило до більш 
серйозних поломок апарата чи його частин, або до погіршення результатів процедур з використанням 
такого апарата. 
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3. Візуальна ідентифікація причин не гарантійних поломок. Приклади. 

Не для всіх випадків не гарантійних поломок, визначених у розділі 2, є можливість навести приклади 
візуальної ідентифікації.
Але для тих випадків, де така ідентифікація можлива, наведемо приклади.

Усі фотографії, використані для ілюстрування поломок, зроблені під час проведення робіт у сервісному 
центрі компанії «Медикалазер.
Зображення показників питної та дистильованої води приводяться за даними виробників.

3.1. Використання неоригінальних або неякісних витратних матеріалів та охолоджуючих рідин, що 
призвело до виходу з ладу системи охолодження обладнання. 

Приклад 3.1.1.

Приклад показників питної 
води, яку можна вживати у 
повсякденному житті, але 
заборонено вживати у якості 
охолоджуючої рідини у 
апаратах.  Показники 
каламутності – 0,39, та сухого 
залишку – 409, дуже високі 
відносно нормативів 
дистильованої води. Також 
зависокий показник загальної 
жорсткості.

Приклад 3.1.2.

Приклад показників 
бутильованої питної води, яка 
абсолютно придатна для 
вживання у повсякденному 
житті, але не може 
використовуватися у системі 
охолодження апаратів - 
великий показник сухого 
залишку, який бажано мати не 
вищим за 5-20 мг/дм.куб. Хоча 
стандарт дистильованої води 
встановлює цей показник на 
рівні 5 мг/дм.куб.
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Приклад 3.1.3.

На фотографії камера маніпули 
апарата ЕЛОС М40Е+, 
всередині якої встановлена 
лампа. Видно випадіння осаду 
з неякісної води у системі 
охолодження,  що призводить 
до втрати потужності при 
проходженні світлового 
потоку, і, як наслідок, сильно 
знижується якість процедур, 
що проводяться із 
застосуванням апарата. Строк 
експлуатації апарата - 1,5 року.

Приклад 3.1.4.

Кальцієвий наліт на датчику 
протока води та кришці бака, 
який виник через 
використання неякісної води у 
системі охолодження. Апарат 
МV -12. Строк експлуатації – 2 
роки.

Приклад 3.1.5.

13

Перегоряння лампи через 
пошкодження системи 
охолодження. Апарат MV-9. 
Строк експлуатації – 2,5 роки.



3.2. Непроведення своєчасного технічного обслуговування у строки, визначені для конкретної моделі 
апарата.

Приклад 3.2.1.

Вигляд води, яка злита з маніпули апарата 
ЕЛОС М40Е+. Вода власником замінялася 1 раз 
у півріччя, замість щомісячної заміни. Як видно 
з фотографії, вода має дуже велике 
забруднення – абсолютно непрозора. Строк 
експлуатації апарата – 1 рік. 

Приклад 3.2.2.

Вигляд слизу та нашарувань мінеральних 
осадів на стінках та дні бака неодимового 
лазера MV-9, у якому використовувалася 
неякісна вода та не проводилися вчасно 
технічні обслуговування. Як видно з фотографії, 
слиз також витікає з отворів, які ведуть до 
системи охолодження апарата. Строк 
експлуатації – 2 роки.

Приклад 3.2.3.

Вигляд мінеральних осадів на прозорій 
поверхні індикатора датчика потоку води у 
апараті МV-11. Строк експлуатації – 11 місяців.
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Приклад 3.2.4.

Вигляд часточок слизу на трубках системи 
охолодження апарата ЕЛОС М40Е+, що 
утворилися через використання неякісної 
води. Строк експлуатації апарата – 1 рік.

Приклад 3.2.5.

Вигляд слизу та нашарувань мінеральних 
осадів на стінках та дні бака апарата ЕЛОС М40
Е+, у якому використовувалася неякісна вода 
та не проводилися вчасно технічні 
обслуговування.  Строк експлуатації – 1 рік.

Приклад 3.2.6.

Вигляд каламутної води, яка злита з 
неодимового лазерного апарата МV-200. 
Вигляд води говорить про велику кількість 
осаду, що негативно впливає на роботу 
системи охолодження.
Строк експлуатації апарата - 6 місяців.
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Приклад 3.2.7.

Забруднення системи охолодження апарата ЕЛОС S1. Як наслідок, неефективна робота, мала кількість 
проведених процедур, що підтверджується показниками дисплея маніпули. 
Строк експлуатації – 6 місяців.

Приклад 3.2.8.

Забруднення у вигляді пластівців у баку системи 
охолодження апарата ЕЛОС М40Е+ через 
неякісну воду. Строк експлуатації - 2 роки.

Приклад 3.2.9.

Забруднення бака апарата MV 12. Строк 
експлуатації – 6 місяців.
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Приклад 3.2.10.

Каламутна вода у апараті 
ЕЛОС, яку не міняли 7 місяців. 
Осад у баку апарата.

3.3. Проведення ремонтів або технічного обслуговування під час гарантійного строку поза межами 
сервісного центру «Медикалазер» або сервісного центру, який за угодою з компанією 
«Медикалазер» здійснює гарантійне обслуговування.

Приклад 3.3.1.

Не санкціоноване розбирання і 
подальше неправильне 
складання маніпули апарата 
MV20 невідомими майстрами 
як одна з робіт, виконаних у 
рамках несанкціонованого 
ремонту. 
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3.4. Проведення під час гарантійного строку повної або часткової розбірки обладнання або його 
частин (насадок, маніпул, кабелів, шлангів, з’єднань, замків та іншого) неуповноваженими особами 
поза межами сервісного центру «Медикалазер» або сервісного центру, який за угодою з 
«Медикалазер» здійснює гарантійне обслуговування.

Приклад 3.4.1.

Пошкодження шланга з’єднання маніпули через 
несанкціоноване розбирання маніпули поза 
межами сервісного центру.

Приклад 3.4.2.

Приклад самовільного 
розбирання маніпули апарата 
МV 9. При збиранні маніпули 
відбулося порушення 
центрування частин маніпули і 
подальша зміна спрямування 
променя. Якість видалення 
тату стала незадовільна. Строк 
експлуатації апарата – 4 роки.

3.5. Відсутність письмової заяви власника апарата з описом поломок і бажаних об’ємів ремонту. 

Приклад 3.5.1.

До сервісного центру надійшов апарат для ремонту. 
Апарат присланий з інструкцією (1) та гарантійними 
талонами, у сервісному центрі на апарат заповнили 
формуляр (2), але заяви власника (3), яка мала б 
бути, - нема.  
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3.6. Нарушение правил эксплуатации и хранения аппаратов.

Приклад 3.6.1.

Сліди обробки маніпули агресивними хімічними речовинами із 
затіканням речовин усередину маніпули. Обробка такими 
речовинами є порушенням правил експлуатації, викладеними у 
інструкції з експлуатації апарата.
Апарат Slimming. Строк експлуатації – 8 місяців.

Приклад 3.6.2.

Знищення покриття маніпули 
через порушення правил 
зберігання та експлуатації. 
Маніпулу клали на жорстку 
поверхню, та обробляли 
агресивними хімічними 
речовинами.

Приклад 3.6.3.

Зовнішній вигляд насадки 1064 Нм для неодімового лазера 
з пошкодженим поляризаційним покриттям скла. До 
пошкодження призвело протирання скла жорсткою 
тканиною чи пластиковими паличками, у яких пластиковий 
стрижень проходив через шар вати і ковзав по склу. 
Пошкодження покриття призводить до погіршення 
пропускної здатності скла і, як наслідок, до погіршення 
якості процедур.
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3.7. Робота обладнання у непередбачених режимах.

Приклад 3.7.1.

Приклад 3.7.2.

Прогорання тетравалента та насадки лазера через непередбачений режим експлуатації обладнання (на 
знімку 1 місце пошкодження добре видно, а на знімках 2 і 3 - це темні цяточки). Порушенням було 
накручування 2 насадок одночасно. Апарат Nano-Light 50. Строк експлуатації - 2 місяці.

Непередбачене технічними 
умовами з’єднання трьох 
насадок – 1 , 2 і 3. Власник 
апарата відкрутив головки 
насадок 1 і 2, та об’єднав 
корпуси насадок з насадкою 
для карбонового пілінгу 3. Таке 
об’єднання гарантовано 
приведе до подальшого 
пошкодження насадок та до 
незадовільної якості процедур, 
які будуть проводитися 
апаратом з цією групою 
насадок.
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3.8. Порушення методик виконання робіт (процедур) з обладнанням, що призводить до 
непередбаченого технічними умовами попадання речовин, що використовуються при роботі 
обладнання, до корпусу чи частин обладнання.

Приклад 3.8.1.

Вигляд гелю усередині маніпули, який надмірно 
використовували при проведенні процедур на 
апараті D-LAS 55. Апарат експлуатувався 1,5 року.

Приклад 3.8.2.

Чистка патрубків апарата 
Slimming 3 від масла, яке було 
непридатне для застосування. 
На знімку 2 видно кількість 
витрачених паличок для 
очистки. Строк експлуатації – 7 
місяців.

Приклад 3.8.3.

Прогорання тетравалента та 
пошкодження покриття скла 
через порушення методик 
проведення процедур – 
занадто близьке розташування 
маніпули від карбонового гелю 
при проведенні процедур 
карбонового пілінгу. 
Попадання часточок карбону 
та надмірної кількості 
карбонового диму до маніпули 
призвело до закріплення 
часточок на склі тетравалента 
та подальшому перегріву і 
пошкодженню місць 
закріплення часточок під дією 
променя. Апарат MV-9. Строк 
експлуатації – 2,5 роки.
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Приклад 3.8.4.

Залишки гелю у маніпулі 
апарата ЕЛОС. Виникли через 
надмірне використання гелю 
під час процедур.

Приклад 3.9.1.

3.9. Робота обладнання у запилених приміщеннях, що призвело до попадання у корпус обладнання 
чи до його частин надмірної кількості пилу.

Велике запилення внутрішнього простору апарата М40Е+. Обладнання стояло у приміщенні з 
підвищеним рівнем пилу. Попадання надмірної кількості пилу призвело до забруднення систем 
водяного та повітряного охолодження і, як наслідок, до подальшого перегріву ламп і виходу апарата з 
ладу. Строк експлуатації - 1,5 року.
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Приклад 3.9.2.

Результат попадання пилу на неодимовий 
елемент. Відбулося пригорання пилу, потім 
з’явилася тріщина і стержень розламався. Апарат 
МV-9. Строк експлуатації – 4 роки.

Приклад 3.9.3.

Надмірна кількість пилу на радіаторі апарата 
Happy-light Duet. Надмірне накопичення пилу 
призводить до постійного перегріву апарата. 
Строк експлуатації – 1 рік.
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Приклад 3.9.4.

Приклад надмірної кількості пилу на радіаторі 
апарата. Апарат має корпус для настільного 
встановлення, але встановлювався на полу. Пил 
вкрив радіатор, заважаючи протоку повітря.
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Приклад 3.9.5.

Забруднення маніпули 
неодимового лазера 
карбоновим гелем у результаті 
порушення технології 
проведення процедур.

3.10. Робота обладнання у приміщеннях, у яких порушується оптимальний температурний режим, 
встановлений для роботи обладнання, через що виникає перегрівання чи переохолодження 
обладнання.

Приклад 3.10.1.

Апарат встановлено у 
приміщенні, яке не обладнано 
кондиціонером. 
Провітрювання приміщення 
здійснюється через вікно при 
температурі повітря зовні 27 
градусів Цельсія. Як наслідок, 
температура у приміщенні теж 
є істотно вищою, ніж та 
температура, яка передбачена 
для нормальної роботи 
апарата. 



3.11. Невірне встановлення і підключення обладнання на території власників.

Приклад 3.11.1.

Переплутування підключення 
штекерів, незважаючи навіть 
на чітку кольорову 
ідентифікацію. Чорний штекер 
вставлений у червоне гніздо, а 
червоний штекер вставлено у 
чорне гніздо.

Приклад 3.11.2.

Руйнування корпусу конектора 
через невірне підключення. 
Видно тріщини і виколювання 
пластику.
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3.12. Суттєве і постійне перевищення допустимої температури у системі охолодження під час роботи 
обладнання.

Приклад 3.12.1.

Ігнорування сигналів, якими 
апарат сповіщає про 
перевищення температури, 
призводить до поломок 
апарата.

Приклад 3.12.2.

Руйнування стрижнів 
неодимового лазера від 
постійного перегріву.

Приклад 3.13.1.

3.13. Падіння обладнання (або його комплектуючих) з чи без зовнішнього пошкодження корпусу та 
його частин, але з наявністю внутрішніх пошкоджень від падіння.

Розбита лампа у маніпулі 8*40 апарата ЕЛОС М40Е+. 
Причина – жорстке падіння маніпули. Строк 
експлуатації – 3 роки.
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Приклад 3.13.2.

Розламування стрижня 
неодимового лазера від 
падіння маніпули.

3.14. Попадання усередину корпусу сторонніх речовин та рідин, комах, сторонніх предметів.

Приклад 3.14.1.

На платі апарата – тарган. Хоча 
його попадання у даному 
випадку не спричинило 
поломки апарата, але є досить 
дивним, бо цей тарган не 
відноситься до виду звичайних 
прусаків, які розповсюджені в 
Україні. 
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Приклад 3.14.2.

Залив водою апарата. Вода 
потрапила до дисплею 
керування.

3.15. Зберігання обладнання без виконання на ньому роботи з порушенням допустимого інтервалу 
температур при зберіганні чи зберігання обладнання без упаковки, що призвело до попадання 
усередину обладнання чи його частин пилу.

Приклад 3.15.1.

Апарат зберігається у запиленому приміщенні, що видно по шару пилу на поверхні кондиціонера, 
упаковка апарата – не оригінальна, а просто обгортання поліетиленовою плівкою. Крім того, знизу 
апарата плівка просто не замотана,  а зверху плівка розірвана. Як наслідок, усередину апарата буде 
попадати пил і волога. 
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3.16. Виникнення зовнішніх і внутрішніх механічних ушкоджень (зам’ятих контактів, тріщин, слідів 
удару, сколів на кристалі, процесорі і т.п.), отриманих у разі неправильної експлуатації, установки або 
при транспортуванні товару чи падінні товару.

Приклад 3.16.1.

Пошкоджене скло камери 8*40 
маніпули апарата ЕЛОС S3. 
Пошкодження відбулося через 
глухий удар. Строк експлуатації 
апарата - 3,5 роки.

Приклад 3.16.2.

Результат бічного удару в 
голівку маніпули. Виникла 
тріщина на верхньому склі. 
Апарат D-LAS 45. Строк 
експлуатації - 1,5 місяці.
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Приклад 3.16.3.

На знімку видно відламування пластикового 
тримача фільтра апарата ЕЛОС М40Е+ у 
результаті косого удару по тримачу у момент, 
коли фільтр знаходився у маніпулі. Поруч лежить 
фільтр з тримачем. Через відламування тримача 
була неможлива заміна фільтра і усі процедури 
виконувалися на одному фільтрі, що приводило 
до роботи апарата у не задокументованому 
режимі з суттєвим погіршенням якості процедур. 
Строк експлуатації апарата – 1 рік.

Приклад 3.16.4.

Відбитий конектор для зливу 
води у апараті М40Е+.

Приклад 3.16.5.

Розламування ручки апарата через 
перевищення навантажень під час 
експлуатації апарата.

30



Приклад 3.16.6.

Приклад руйнування скла маніпули при падінні.

Приклад 3.16.7.

Руйнування корпусу апарата у місці 
підключення конекторів через 
перевищення тиску при підключенні.
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Приклад 3.16.8.

Руйнування шасі апарата через сильний 
бічний удар при транспортуванні. Як 
видно з фотографії, від удару зігнуто 
стрижень, на якому кріпиться шасі.



3.17. Виникнення ушкоджень, отриманих у результаті аварії, або від дії вогню, або дії вологи.

Приклад 3.17.1.

Залиття апарата водою, що 
видно на знімку по блиску 
води та відображенню у воді 
предметів на елементах плати 
керування. 
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3.18. Внесення змін в конструкцію обладнання поза межами сервісного центру «Медикалазер».

Приклад 3.18.1.

Приклад пошкодження пломб 
на маніпулі апарата при 
розбиранні за межами 
сервісного центру. 



3.19. Невідповідність технічним стандартам і нормам живильних, телекомунікаційних, кабельних 
мереж, у тому числі – при застосуванні стабілізаторів та трансформаторів струму.

Приклад 3.19.1.

Приклад підгорання контактів 
маніпули через наявність 
стабілізатора струму чи 
невідповідність технічним 
стандартам кабельних мереж. 

3.20. Відсутності елементів обов’язкової комплектації апаратів.

Приклад 3.20.1.

Приклад надходження апарата 
у сервісний центр без 
елемента обов’язкової 
комплектації - без маніпули.
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Контрольна картка обліку обладнання  
у сервісному центрі «Медикалазер».  

 
Обліковий номер картки: № _____________     
 
1. Загальні відомості про обладнання.  
 
1.1. Серійний номер обладнання: ________________  1.2. Модель обладнання: _________________        
 
1.3. ПІБ власника: ___________________                       1.4. Назва компанії-власника: ____________________ 
 
1.5. Дата надходження обладнання: _______________   1.6. Час надходження обладнання: _________ 
 
1.7. Спосіб доставки обладнання: служба доставки _________ / особисто власником _________ 
 
1.8. Відмітки про пошкодження пакування: ___________________________ 
 
1.9. Строк експлуатації за словами власника: _________________ 
 
1.10. Наявність заяви від власника на: ремонт ____ / ТО ____ / інше ________________ / заява відсутня _______ 
 
1.11. Комплектність обладнання: 
 

№ 
п/п 

Назва комплектуючої  чи документа Відмітка 
про 

наявність 

Відмітка про наявні пошкодження,  
виявлені при зовнішньому огляді.  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
1.12. Примітки про наявні пошкодження, що потребують детального опису: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Додаток 1
Приклад оформлення першої сторінки картки для прийняття обладнання на сервісне обслуговування
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Додаток 2
Приклад бланка експертного висновку 

м. Київ                                                                                                                                      __.__.20__ року 

 

Експертний висновок №__ від __.__.20__ року 
 
Вхідні дані:  __.__.20__ року до сервісного центру «Медикалазер» надійшов на технічний огляд 
апарат _____________________, серійний №___________. Власник –__________, м. __________. 
Дата продажу апарата – __.__ 20__ року. 
 
Скарга власника: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
При огляді та тестуванні апарата виявлено: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Висновок: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Пропозиції та рекомендації для власника апарату:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Додатки:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
  
  
Директор ТОВ «Медикалазер»                                                                                                                       М.П. 
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лазерних та косметологічних апаратів компанії «Медикалазер».

Київ
2018



м.Київ, проспект Оболонський, 28
medicalaser.ua
044 500 85 62


