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Сторінка 3 із 4 

 

(19) UA 
(51) МПК (2022.01)  

A61B 17/00 
A61D 1/00  

 
 

(21) Номер заявки: 
 

u 2021 05061 

(22) Дата подання заявки: 
 

08.09.2021 

(24)  Дата, з якої є чинними 
права інтелектуальної 
власності: 

 

19.05.2022 

(46) Дата публікації відомостей 
про державну реєстрацію 
та номер Бюлетеня: 

 

18.05.2022, 
Бюл. № 20 

 

(72) Винахідники: 

Гринь Володимир 
Григорович, UA, 
Каценко Андрій 
Любославович, UA, 
Шерстюк Олег Олексійович, 
UA, 
Свінцицька Наталія 
Леонідівна, UA, 
Литовка Володимир 
Вікторович, UA  
 

(73) Володілець: 

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 
вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 
36011, UA  
 

 

 

(54) Назва корисної моделі: 
 
СПОСІБ ПРЕПАРУВАННЯ ГАРДЕРОВОЇ СЛЬОЗОВОЇ ЗАЛОЗИ  
 

 
(57) Формула корисної моделі: 
 
Спосіб препарування гардерової сльозової залози, що включає розробку способу препарування гардерової 
сльозової залози з орбіти білих щурів, що включає отримання і систематизацію даних про специфіку 
препарування і просторового синтопічного відношення досліджуваного об'єкта на тотальному препараті 
гардерової залози та проведення стереологічного аналізу органа, що вивчається, у білих щурів, який 
відрізняється тим, що для препарування використовують гардерову сльозову залозу щурів, евтаназію 

проводять шляхом передозування тіопентал-натрієвого наркозу з розрахунку 75 мг/кг маси тіла тварини 
внутрішньом'язово в верхню третину стегна задньої лапи, візуалізацію з подальшим видаленням всієї 
гардерової залози з орбіти, фіксацію препарату здійснюють у 10 % розчині формаліну. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
Державне підприємство 

«Український інститут інтелектуальної власності» 
(Укрпатент) 

Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та 
реквізитами електронному документу з електронним підписом  уповноваженої особи  
Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». 

Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими 
люверсами.  

Для доступу до електронного примірника цього документа з ідентифікатором 
0362180522 необхідно: 

1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org. 

2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу. 

3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та натиснути 
«Завантажити». 

 

Уповноважена особа Укрпатенту 

 

І.Є. Матусевич 

18.05.2022   
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