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(54) Назва корисної моделі:

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАМІШУВАННЯ ПЛОМБУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

(57) Формула корисної моделі:

Пристрій для замішування пломбувального матеріалу, що складається з корпусу та розташованих в ньому 
джерела механічних коливань, джерела електричних коливань, який відрізняється тим, що він додатково 
оснащений спеціальною насадкою для замішування пломбувального матеріалу, що закріплена в муфті 
корпуса та зв'язана з джерелом механічних коливань, виконаним на п'єзоелектричному елементі, джерело 
механічних коливань, в свою чергу, зв'язане з генератором електричних коливань.
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАМІШУВАННЯ ПЛОМБУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
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(57) Пристрій для замішування пломбу вального 
матеріалу, що складається з корпусу та розташо
ваних в ньому джерела механічних коливань, дже
рела електричних коливань, який відрізняється 
тим, що він додатково оснащений спеціальною 
насадкою для замішування пломбувального мате
ріалу, що закріплена в муфті корпуса та зв'язана з 
джерелом механічних коливань, виконаним на 
п'єзоелектричному елементі, джерело механічних 
коливань, в свою чергу, зв'язане з генератором 
електричних коливань.

Корисна модель відноситься до області меди
цини, а саме до стоматології, ще точніше - до те
рапевтичної стоматології.

Найбільш близькими до пропонованого є ін
струмент для атравматичної обробки каріозних 
порожнин [Патент на корисну модель № 44742 
Україна, А61С 7/00 Інструмент для атравматичної 
обробки каріозних порожнин / А.К. Ніколішин, А.В. 
Зайцев; заявл. 21.05.2009; опубл. 12.10.2009, Бюл. 
№ 19.].

Недолік відомого інструмента полягає в тому, 
що він використовується в терапевтичній стомато
логії для обробки каріозних порожнин.

В основу корисної моделі поставлено завдан
ня створити комбінований пристрій, шляхом поєд
нання в його корпусі джерела електричних і меха
нічних коливань та спеціальної насадки для 
замішування пломбувальних матеріалів, що під
вищить ефективність роботи з пломбувальними 
матеріалами.

Поставлене завдання вирішують створенням 
пристрою для замішування пломбувального мате
ріалу, що складається з корпусу та розташованих 
в ньому джерел механічних та електричних коли
вань, який, згідно корисної моделі, відрізняється 
тим, що пристрій додатково оснащений спеціаль
ною насадкою для замішування пломбувального 
матеріалу, яка закріплена в муфті корпуса та зв'я
зана з джерелом механічних коливань, виконано
му на п'єзоелектричному елементі, джерело меха
нічних коливань, в свою чергу, зв'язане з 
генератором електричних коливань.

На фіг. 1 показаний пристрій для замішування 
пломбувального матеріалу з п'єзоелектричним 
джерелом механічних коливань (вид збоку), де:

1. Спеціальна насадка для замішування плом
бувального матеріалу.

2. Муфта.
3. Джерело механічних коливань.
4. Провідники.
5. Генератор електричних коливань.
6. Корпус.
7. Елемент живлення.
8. Струмознімаючий електрод.
9. Провідник.
10. Токопровідна шайба.
11. Кришка.
12. Провідник.
13.Вимикач.
14. Провідник.
15. Токопровідна пластина.
16. Пружина.
Пристрій для замішування пломбувального 

матеріалу діє наступним чином. Спеціальна наса
дка (1) закріплена в муфті (2). Муфта механічно 
зв'язана з джерелом механічних коливань (3) - 
поверхнею п'єзоелектричного елемента, підклю
ченого двома провідниками (4) до генератора еле
ктричних коливань (5), виконаного на мікросхемі, 
та розміщеного в корпусі (6). В порожнині корпусу 
розміщений також елемент живлення (7) - акуму
лятор, електричне зв'язаний з генератором елект
ричних коливань (5) через вузол проведення елек
тричного струму від елемента живлення до
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генератора. Вузол виконаний в складі струмозні- 
маючого електрода (8), призначеного для підве
дення живлення від позитивного полюса елемента 
живлення до генератора електричних коливань 
(5), провідника (9), призначеного для підведення 
електричного струму від токопровідної шайби (10) 
кришки (11), до генератора електричних коливань 
(5), токопровідної шайби (10) кришки (11), елект
ричне зв'язаної з провідником (12), призначеним 
для підведення електричного струму від вимикача 
живлення (13) до токопровідної шайби (10), прові
дника (14), призначеного для підведення електри
чного струму від токопровідної пластини (15) кри
шки (11) до вимикача (13), токопровідної пластини 
(15) кришки (11), електричне зв'язаної з провідни
ком (14) і пружиною (16), призначеної для фіксації 
елемента живлення (7), а також передачі електри
чного струму від негативного полюсу до токопрові
дної пластини (15) кришки (11). Описаний вузол 
частково розміщений в корпусі (6) пристрою та в 
кришці (11) корпусу пристрою.

Цей варіант пристрою для замішування плом
бувального матеріалу призначений для викорис
тання автономно від електромережі, наприклад, у 
приміщеннях без електромереж, відрядженнях та 
інших подібних умовах.

Пристрій для замішування пломбувального 
матеріалу працює таким чином. При вмиканні

елемента живлення (7) вимикачем (13) генератор 
електричних коливань ультразвукової частоти (5) 
починає виробляти змінний електричний струм, 
який поступає на грані джерела механічних коли
вань (3) - п'єзоелектричного елемента.

П'єзоелектричний елемент (3), використовую
чи зворотній п'єзоефект, починає коливатися при 
співпадінні його резонансної частоти з частотою 
коливань генератора ультразвукових коливань (5) 
або її гармонікою. Ці коливання передаються на 
спеціальну насадку (1). Заміна елемента живлення 
(7) здійснюється завдяки зняттю кришки (11) з руч
ки (6) пристрою.

Стаціонарний варіант пристрою для замішу
вання пломбувального матеріалу працює аналогі
чно. Різниця полягає в тому, що не виникає необ
хідності заміни елементів живлення.

Використання пристрою дає можливість більш 
ефективніше забезпечити роботу з пломбуваль- 
ними матеріалами, скоротити час самої процедури 
замішування пломбувальних матеріалів перед 
внесенням їх в відпрепаровану порожнину зуба, 
розширити функціональні можливості пристрою, а 
також забезпечити його надійну роботу як в авто
номному режимі, так і в стаціонарних умовах при 
підключенні до електричної мережі.
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