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(57) 1. Зубна щітка в складі головки, на якій розта
шована щетина, ручки, зв'язаної з головкою, дже
рела механічних коливань, яка відрізняється тим,

що джерело механічних коливань розташоване в 
головці щітки і зв'язане механічно із щетиною че
рез пружний елемент.
2. Зубна щітка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
джерело механічних коливань виконано на п'єзо
електричному елементі.
3. Зубна щітка за пп. 1, 2, яка відрізняється тим, 
що генератор електричних коливань змонтований 
в ручці зубної щітки і електрично зв'язаний з дже
релом механічних коливань.

Винахід відноситься до галузі медицини, а са
ме до профілактичної стоматології, а ще точніше 
до гігієни ротової порожнини.

Найбільш близькою до запропонованої є акус
тична зубна щітка в складі голівки, на якій розта
шована щетина, ручки, зв'язаної з голівкою, дже
рела механічних коливань, розташованого в ручці 
та механічно зв'язаного з голівкою і генератора 
механічних та електричних коливань, розташова
ного в ручці (Л.А. Хоменко, Н.В. Биденко, Е.И. Ос- 
тапко, В.И. Шматко. Современные средства экзо
генной профилактики заболеваний полости рта. 
Практическое руководство. - К.: Книга плюс, 2001. 
- 208с., цв. ил.).

Недолік даної зубної щітки полягає в складно
сті конструкції, механічного зв'язку джерела коли
вань із щетиною та недостатній ефективності 
конструкції механічного зв'язку.

В основу винаходу поставлено задачу забез
печити спрощення конструкції та підвищити ефек
тивність зубної щітки шляхом розміщення джерела 
механічних коливань в голівці щітки та зв'язку його 
зі щетиною через пружний елемент.

Зубна щітка в складі голівки на якій розташо
вана щетина, ручки, зв'язаної з голівкою, джерела 
механічних коливань, зв'язаного з однієї сторони з 
генератором електричних коливань, а з іншої сто
рони, зв'язаного через пружний елемент із щети
ною, обладнана джерелом механічних коливань, 
розташованим в голівці щітки і зв'язаним механіч
но із щетиною через пружний елемент. Це дало 
можливість покращити очищення зубів, скоротити 
час самої процедури чищення зубів.

Важливо, що джерело механічних коливань 
зубної щітки виконано на п'єзоелектричному еле
менті. Це дало можливість покращити і підвищити 
надійність роботи зубної щітки, а також зменшити 
її розміри і вагу.

Доцільно, що генератор електричних коливань 
змонтований в ручці зубної щітки і електрично по
в'язаний з джерелом механічних коливань. Це да
ло можливість більше підвищити надійність роботи 
зубної щітки, а також забезпечити автономність її 
роботи відносно електричної мережі.

Все це дало можливість забезпечити очищен
ня ротової порожнини більш ефективніше, скоро
тити час самої процедури чищення зубів, розши
рити її функціональні можливості, а також 
забезпечити надійну роботу зубної щітки як в ав
тономному варіанті, так і в стаціонарних умовах 
при підключенні до електричної мережі.

На фіг. 1 показана зубна щітка з п'єзоелектри
чним джерелом механічних коливань (вид збоку); 
на фіг. 2 - внутрішня будова зубної щітки (вид зве
рху).

Зубна щітка, згідно винаходу, виконана в 
складі (фіг. 1, 2) пучків щетини 1 закріплених до 
пружнього елемента 2, наприклад, з еластичної 
пластмаси. Пружний елемент механічно зв'язаний, 
наприклад приклеєний, з джерелом механічних 
коливань 3, наприклад, поверхнею п’єзоелектрич
ного елемента. Протилежні одна одній грані роз
міщені під прямим кутом відносно поверхні п'єзо
електричного елемента 3, зв'язаного з щетиною 1 
та підключені двома провідниками 4 до генератора 
електричних коливань 5, виконаного, наприклад,
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на мікросхемі, та розміщеного в ручці 6 корпусу 
зубної щітки. В порожнині корпусу ручки розміще
ний також елемент живлення 7, наприклад, акуму
лятор, електрично зв'язаний з генератором 5 еле
ктричних коливань через вузол проведення 
електричного струму від елемента до генератора. 
Вузол виконаний в складі струмознімаючого елек
трода 8, призначеного для підключення живлення 
від позитивного полюса елемента живлення до 
генератора електричних коливань 5, провідника 9, 
призначеного для підключення електричного 
струму від токопровідної шайби 10 кришки 11, до 
генератора електричних коливань 5, токопровідної 
шайби 10 кришки 11, електричне зв'язаної з прові
дником 12, призначеним для підключення елект
ричного струму від вимикача живлення 13 до токо
провідної шайби 10, провідника 14, призначеного 
для підключення електричного струму від токопро
відної пластини 15 кришки 11 до вимикача 13, то
копровідної пластини 15 кришки 11, електрично 
зв'язаної з провідником 14 і пружиною 16, призна
ченої для фіксації елемента живлення 7, а також 
передачі електричного струму від негативного по
люсу до токопровідної пластини 15 кришки 11. 
Описаний вузол частково розміщений в ручці 6 
корпусу зубної щітки та в кришці 11 корпусу зубної 
щітки.

Цей варіант зубної щітки призначений голо
вним чином для щіток малої потужності і розмірів, 
наприклад, дитячих, або тих, що використовують
ся автономно від електромережі, наприклад, у 
мандрівках, відрядженнях і інших подібних умовах.

В іншому варіанті елемент живлення, викона

ний в виді блоку живлення, підключеного до аку
мулятора або електромережі за допомогою ізо
льованого двохпровідного кабелю. Цей варіант 
призначений для використання відносно великих 
розмірів та потужності щітки в стаціонарних умо
вах.

Щітка працює таким чином. При вмиканні еле
мента живлення 7 вимикачем 13 генератор елект
ричних коливань ультразвукової частоти 5 починає 
виробляти перемінний електричний струм, який 
поступає на грані джерела механічних коливань З, 
наприклад, п'єзоелектричного елемента.

П'єзоелектричний елемент 3, використовуючи 
зворотній п'єзоефект, починає коливатися при 
співпадінні його резонансної частоти з частотою 
коливань генератора ультразвукових коливань 5 
або її гармонікою. Ці коливання передаються на 
щетину 1 через пружній елемент 2. Заміна елеме
нта живлення 7 здійснюється завдяки зняттю кри
шки 11 з ручки 6 зубної щітки.

Стаціонарний варіант зубної щітки працює 
аналогічно. Різниця полягає в тому, що не виникає 
необхідності заміни елементів живлення.

Завдяки поєднанню зворотньо-поступаючих 
рухів і ультразвукових пульсацій відбувається 
більш якісне очищення зубів, скорочується час 
самої процедури чищення зубів, забезпечуючи при 
цьому бактерицидний ефект, що нейтралізує пато
генну мікрофлору ротової порожнини.

Зубна щітка призначена для використання в 
профілактичній медицині, зокрема в гігієні ротової 
порожнини як в автономному відносно електроме
режі, так і в стаціонарному варіантах.
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