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(54) Назва корисної моделі: 
 
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОРОТОВОГО ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ В СТОМАТОЛОГІЇ  
 

 
(57) Формула корисної моделі: 
 
Пристрій для проведення внутрішньоротового електрофорезу в стоматології, який включає елемент 
живлення, на полюсах якого закріплені струмозйомні електроди, від яких відходять струмопроводи, до другого 
кінця яких прикріплено лікувальні електроди, який відрізняється тим, що для живлення пристрою 

використовується гальванічний елемент номінальною напругою 3 вольти, номінальною силою струму 0,5 
міліампери (типу CR2430). 
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(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ 

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОРОТОВОГО ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ В СТОМАТОЛОГІЇ  

 

(57) Реферат: 

Пристрій для проведення внутрішньоротового електрофорезу в стоматології включає елемент 
живлення, на полюсах якого закріплені струмозйомні електроди, від яких відходять 
струмопроводи, до другого кінця яких прикріплено лікувальні електроди, згідно з корисною 
моделлю  для живлення пристрою використовується гальванічний елемент номінальною 
напругою 3 вольти, номінальною силою струму 0,5 міліампери (типу CR2430). 
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Корисна модель належить до медицини, переважно до стоматології, а саме до фізіотерапії 
захворювань ротової порожнини. Вона може бути використана для поліпшення якості лікування 
захворювань тканин пародонта, при лікуванні яких показано використання електрофорезу. 

Серед тих, що відомі є пристрій для проведення електрофорезу і зубного знеболювання, 
який призначений для застосування спеціалістами ветеринарної медицини для лікування 5 

хвороб ротової порожнини тварин, в тому числі ясен і зубів [Пат. 79113 Україна, МПК A61N 1/30 
A61N 1/08 Пристрій для проведення електрофорезу і зубного знеболювання / Семанюк Н.В., 
Хомин Н.М., Семанюк В.І., Говда Л.В. - № u 2012 12224; заявл. 25.10.2012; опубл. 10.04.2013, 
Бюл.№ 7. - 3 с.]. 

Недоліками пристрою є складність пристрою та використання його в ветеринарній медицині. 10 

Як найближчий аналог вибрано апарат для гальванізації та лікувального електрофорезу 
"Елфор-проф" [Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза 
автоматизированный "Элфор-проф". Руководство по эксплуатации. - СПб.: ООО НПФ 
"Невотон", 2013. - 26 с.], що містить корпус, в якому змонтовані пов'язані електричним 
монтажем блоки, вузли та елементи, лицьову панель з органами управління та індикації, 15 

струмопроводи та електроди. 
Недоліками пристрою є неможливість використання в похідних умовах при відсутності 

електромережі, складність пристрою. 
В основу корисної моделі поставлена задача створення пристрою для проведення 

внутрішньо ротового електрофорезу в стоматології, який можливо швидко зібрати за 20 

максимально спрощеною схемою з доступних елементів в умовах відсутності апаратів для 
внутрішньоротового електрофорезу (в похідних умовах, домашніх умовах, в умовах відсутності 
електромережі, тощо), або неможливості їх використання. 

Поставлена задача вирішується створенням пристрою для проведення внутрішньоротового 
електрофорезу в стоматології, який включає елемент живлення, на полюсах якого закріплені 25 

струмозйомні електроди, від яких відходять струмопроводи, до другого кінця яких прикріплено 
лікувальні електроди, який відрізняється тим, що для живлення пристрою використовується 
гальванічний елемент номінальною напругою 3 вольти, номінальною силою струму 0,5 
міліампери (типу CR2430). 

Заявлений пристрій ілюструється кресленням, де: 1 - гальванічний елемент номінальною 30 

напругою 3 вольти, номінальною силою струму 0,5 міліампери (типу CR2430); 2 - струмозйомні 
електроди; 3 - струмопроводи; 4 - лікувальні електроди. 

Пристрій для проведення внутрішньоротового електрофорезу в стоматології 
використовується наступним чином: з перерахованих вище елементів збирається 
вищезазначена схема. Один з лікувальних електродів обгортається гідрофільною пов'язкою і 35 

фіксується на зап'ясті. Другий з лікувальних електродів обгортується гідрофільною пов'язкою, 
яка просякнута лікувальним розчином і розміщується на яснах в ділянці патології. 

Запропонований пристрій для проведення внутрішньоротового електрофорезу в 
стоматології був використаний в комплексній терапії наприкінці курсу при лікуванні 15 пацієнтів, 
в яких було діагностовано захворювання пародонту. Лікування вважалося ефективним, коли 40 

при застосуванні пристрою було досягнуто стійкої ремісії при пародонтиті або видужання при 
гінгівіті.  

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 45 

Пристрій для проведення внутрішньоротового електрофорезу в стоматології, який включає 
елемент живлення, на полюсах якого закріплені струмозйомні електроди, від яких відходять 
струмопроводи, до другого кінця яких прикріплено лікувальні електроди, який відрізняється 
тим, що для живлення пристрою використовується гальванічний елемент номінальною 
напругою 3 вольти, номінальною силою струму 0,5 міліампери (типу CR2430). 50 
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