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(57) Реферат:

Пристр|й для препарування кист! людини включае пщставку пщ анатом1чний препарат з 
можливютю ф1ксаци анатс>!шчного утворення. Пщставка виконана у вигляд! кист1 13 плексигласу I 
мае Т-под!бж виступи для ф1ксацн кист! I пальц1в за допомогою еластичних кртлень.
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Корисна модель належить до медицини, зокрема до анатом!чноУ I топографоанатом1чноТ 
техжки, та може бути використана для виготовлення анатом!Чних \ топографоанатом!чних 
препаралв кист! людини методом препарування.

Препарування це процес виготовлення препарату для наукових (переважно анатом!я I 
5 бюлопя) дослщжень, а також розтин бюлопчного матер1алу для вивчення структури матер!алу, 

який дослщжують, а також вщдшення органу, що препаруеться, вщ прилеглих тканин, видтення 
органу або частини органу вщ супутжх йому анатом1чних структур. Метод препарування, 
розачення застосовуеться при вивченж будови I топографм р!зних утворень тта  людини. Метод 
дозволяв за допомогою анатом!чних шструменлв (секщйний стт, скальпель, тнцет, пила I ш.) 

10 дослщити будову I взаемне розташування (топограф1ю) оргажв.
Так, наприклад, вщомий пристрм для препарування уаченоУ кшц|'вки, що мютить основу з 

чотирма жжками, основа мае в поперечному напрямку три пази, в яких закртлеж балки, 
перехрещеж М1ж собою посередиж, виконаж з можливютю перем!щення по пазу, при цьому 
пристр|й мае штифт-стрижень, на одному юнц! якого виконаж' рукоятка I паз для фжсуючого 

15 кртлення для п'ятковоТ юстки, виконаного цилждричним, жший кшець виконаний загостреним I 
мае паз для фжсуючого кртлення для стегновоТ кютки, яке виконано конусопод|'бним I мае три 
заточен! граж для жорстко'У ф|ксацй з трубчастоУ кюткою [Пат. № 51855, Я11, МПК А61В 16/00. / 
Мустафин Т.Н., Нугаев О.Т., Дивеева Г.Д. - 3. № 2005133243/22; заявл. 27.10.2005; опубл. 
10.03.2006. Устройство для препарирования усеченной нижней конечности].

20 Даний пристрм для препарування юнц1вки е найбтьш близьким до того, що заявляеться, за
техжчною суттю I результатом, який може бути досягнутим, тому його вибрано за прототип.

В основу корисно'У модел! поставлено задачу розширення арсеналу пристроУв для 
препарування кшщ'вки шляхом створення пристрою для препарування кисл людини.

Задачу, яку поставлено в основу корисно'У модел!, вир1шують тим, що у вщомому пристро'У 
25 для препарування кшщвки, який включае пщставку пщ анатом1чний препарат з можливютю 

ф|ксаци анатом)чних утворень к1нц!вки, згщно з корисною моделлю, пщставка виконана у 
вигляд| кист! 13 плексигласу I мае Т-под|'бн1 виступи для ф1ксац|У кисл I палыдв за допомогою 
еластичних кр|'плень.

Техжчний ефект корисноУ модел!, а саме розширення арсеналу пристроУв для препарування 
30 ЮНЦ1ВКИ шляхом створення пристрою для препарування кисл людини, обумовлений 

КОНСТруКТИБНИМИ ОСОбЛИВОСТЯМИ, ЯК1 заявляються.
Теоретичною передумовою створення даного пристрою послугував той факт, що 

препаратор, починаючи вивчення I препарування кист! людини I ГУ анатом1чних утворень, 
зустр|'чаеться 31 складними топографоанатом1чними взаемовщносинами М1ж юстками, 

35 суглобами, м'язами, сухожиллями, фасщями, судинами I нервами. Препарування м'яз1в кист! 
полягае у видшенж Ух з навколишн!х сполучнотканинних утворень - фасц!й I власних м'язових 
оболонок. Слщ зазначити, що першою I основною проблемою при препаруванн! анатом1чних 
утворень кисл людини е те, що препарування проводиться на фжсованому матер1ал1'. Так, при 
проведенж ф1ксацГУ трупа в цшому або окремих к!нц1вок складно домогтися стану випрямлення 

40 пэльщв кист1 I збереження м1ж ними вщстан! у виглядУ в1ялопод|бно'У розб1жност1 пальц1в один 
вщ одного, що значно ускладнюе процес препарування та виготовлення препаралв кист!. Кр|м 
цього, нав1ть готовий анатом!чний препарат кисл не зручний для вивчення, так як послйного 
доводиться розправляти долоню, пальщ кисл, розводити Ух в сторони для кращо'У в1зуал1зацГУ I 
доступу до анатом!чних утворень. При виготовленн! анатом1чного препарату кисл препаратор 

45 видтяе численн! гтки артер|й, притоки вен, Л1мфатичж судини, плки р1зних нерв)в, яю мають 
характерн! топографоанатом1чн1 особливосл. Наприклад, при препаруванн! сухожиль м'яз1в 
кист1 треба, кр1м попереднього розтину Ух ф|брозних лож, визначити меж1 Ух поширення в 
дистальному \ проксимальному напрямку, вв1вши в просвгг Ух зонд. Шк1ру вщвертають в обидв! 
сторони разом з пщшк1рною кл1тковиною, пщшк!рною фасщею з включеними в них 

50 поверхневими судинами I нервами. Лише в облает! останньоУ фаланги пальц|'в кисл при 
преларуванж слщ залишати шшру \ не препарувати дану дшянку, так як в цш облает! 
розташован! к!нцев! плки судин, нерв1в, сухожиль, як! не мають особливого жтересу при Ух 
вивченн!. Комплекс ус!х перерахованих вище фактор1в став пщфунтям розробки пристрою для 
препарування анатом!чних утворень кисл I виготовлення найбшьш оптимального при 

55 демонстрацП' та вивченж анатом1чного препарату кисл.
Пристр|й для препарування кист! людини (креслення) включае пщставку (1), виконану у 

вигляд! кисл 13 плексигласу. Пщставка (1) мае Т-под!бж виступи (2) для ф|ксацГ| кист! \ пальщв 
за допомогою р!Зноман|'тних еластичних кртлень.

Використовують пристр|й наступним чином: Пщставку (1) розм!щують на секц!Йному стол!.
60 На пщставку (1) укпадають тильною або долонною стороною анатом!чний препарат кист!
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людини. Еластичним кртленням, наприклад пластиковим хомутом або капроновою ниткою, 
який шдводять пщ Т-под|бж виступи (2), фжсують кисть I пальц| до пщставки (1). Таким чином 
пальц| кист! I зап'ястя закртлюють в нерухомому положенж.

Матер!алом для виготовлення даного пристрою був вибраний прозорий плексиглас 
5 (оргажчне скпо). У пор!внянж з рядом шших матер1ал!в (зал130, нержав!юча або оцинкована 

сталь, дерево, скло, картон, тнопласт I !н.) прозорий плексиглас мае високий коефМент 
св!тлопропускання, стший до агресивних властивостей фжсуючоТ рщин (формалм, спирт, 
тимол та !н,), досить мщний, мае невелику вагу, при використанж не вимагае специф!чних 
навичок, легкий в обробц!, безпечний для здоров’я, доступний у втьному продаж!, економ!чно 

10 випдний.
Пристр|й, який заявляеться, забезпечуе втьний доступ до вс!х поверхонь кист!, що 

преларуеться, ф!ксуючи вс« ТТ частини в нерухомому стаж, дае можливють випрямити пальц! 
кист! I розвести Тх на достатню вщстань один вщ одного, Завдяки цьому стае можливим 
найбтьш точне \ цтгсне видтення вс1х поверхневих I глибоких анатом1чних утворень кист! 

15 людини (судин, нерв!в I сухожиль), покращуе Тх В!зуал1зац1ю при демонстрацн.

ФОРМУЛА КОРИСНО) МОДЕЛ1

Пристр!й для препарування кист! людини, який включае пщставку пщ анатом1чний препарат з 
20 можпивютю ф1ксацн анатом!чного утворення, який вщр!зняеться тим, що пщставка виконана у 

вигляд! кист! !3 плексигласу I мае Т-под|бн1 виступи для ф1ксаци кист! I пальц!в за допомогою 
еластичних крюлень.
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