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(57) Реферат:

Абразивний інструмент складається із хвостовика, з'єднаного з основою робочої головки, на 
боковій поверхні якої нанесено абразивне покриття. Робоча головка виконана складовою із 
двох повернутих однин до одного основами елементів, поверхні яких виконані тонкостінними із 
еластичного матеріалу.
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Корисна модель належить до медицини, а саме до стоматології, і може бути використана 
для підготовки природних зубів до протезування, для шліфовки різноманітних конструкцій 
зубних протезів.

Відомо, що під час підготовки зубів методом зашліфовування користуються абразивними 
інструментами, які складаються із хвостовика і абразивних робочих головок різноманітних форм 
і розмірів//електронний ресурс: каталог компанії-виробника [www.jota.ch].

Під час обробки такими інструментами у пацієнта виникають неприємні відчуття через 
вібраційні і температурні явища.

Найбільш близьким до запропонованого відомий шліфувальний інструмент, який має 
хвостовик, з'єднаний з основою робочої головки, на боковій стінці якої нанесено абразивне 
покриття //електронний ресурс: каталог компанії-виробника [www.jota.ch].

Але цей пристрій не дає можливості зашліфовуванню зубної субстанції складної 
конфігурації.

В основу корисної моделі поставлена задача забезпечення можливості зашліфовування 
зубних тканини складної конфігурації.

На фіг. 1 зображено пристрій з циліндричною головкою; на фіг. 2 - головка, кожен із 
елементів якої має форму циліндра; на фіг. З - також, кожен із елементів головки має округлену 
бокову поверхню; на фіг. 4 - також, бічна поверхня одного елемента головки розташована під 
кутом до бічної поверхні другого елемента.

Шліфувальний інструмент має хвостовик 1, порожнисту робочу головку 2, на бічній стінці З 
головки 2 нанесено абразивне (алмазне) покриття 4. Основа 5 головки 2 розташована 
перпендикулярно хвостовику 1, при цьому стінки 3 головки 2 виконані тонкостінними із 
еластичного матеріалу. Окрім цього, головка 2 може складатися із двох обернених один до 
одного основами 5 елементів 6 і 7. В залежності від геометрії ділянки кісткової зубної тканини 
форма елементів 6 і 7 може бути різноманітною.

Так, наприклад, кожен із елементів 6 і 7 робочої головки 2 може мати форму порожнистих 
циліндрів (фіг. 2), або кожен із елементів головки може мати округлену бокову поверхню (фіг. 3), 
або бічна поверхня елемента 6 може бути розташована під кутом до бічної поверхні іншого 
елемента 7 (фіг. 4).

Завдяки порожнистій головці забезпечується атравматичність зішліфовування зуба за 
рахунок зменшення накопичення тепла і усунення вібрацій, а у пацієнта знижуються неприємні 
відчуття і болі під час зішліфовування зубної тканини.

Інструмент використовують наступним чином.
Після проведеної сепарації контактних поверхонь коронкової частини природного зуба в 

залежності від форми останнього, виду протеза і матеріалу, із якого він виготовляється, а також 
від етапності проведення зашліфовування підбирають інструмент з певною зернистістю і 
формою робочої головки 2. Так, наприклад, при обробці значної кількості твердих тканин на 
початковому етапі препарування використовують головки з відносно великою зернистістю, при 
наступному і кінцевому етапах обробки зуба - головки з малою зернистістю. Форму головки 2 
підбирають в залежності від доступності поверхні зуба, яку обробляють.

Проведені дослідження свідчать про те, що запропонований інструмент з одностороннім 
ріжучим покриттям не викликає негативних емоцій у хворих, як при обробці відомими. Новий 
інструмент практичний і зручний в роботі, вібрація практично не відчувається.

Ефективність зашліфовування запропонованим інструментом вища, ніж повнотілим 
корундовим, карборундовим і алмазним, що, в свою чергу, дозволяє скоротити час лікарського 
прийому і збільшити пропускну можливість стоматологічних поліклінік.

Запропонованим інструментом можлива також ефективна, малоруйнівна обробка 
конструкцій із крихких матеріалів, наприклад кераміки, ситалу і ін.

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

1. Абразивний інструмент, який складається із хвостовика, з'єднаного з основою робочої 
головки, на боковій поверхні якої нанесено абразивне покриття, який відрізняється тим, що 
робоча головка виконана складовою із двох повернутих один до одного основами елементів, 
поверхні яких виконані тонкостінними із еластичного матеріалу.
2. Інструмент за п. 1, який відрізняється тим, що кожний із елементів робочої головки має 
форму циліндра.
3. Інструмент за п. 1, який відрізняється тим, що кожний із елементів робочої головки має 
округлу бокову поверхню.
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4. Інструмент за п. 1, який відрізняється тим, що бокова поверхня одного елемента 
розташована під кутом до бокової поверхні другого елемента.

Комп'ютерна верстка М. Мацело

Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ -  42,01601

2


