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(54) Назва корисної моделі:
ТРОАКАР ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ГНІЙНИХ ПОРОЖНИН

(57) Формула корисної моделі:
Троакар для дренування гнійних порожнин, що складається з пустотілого подовженого тубуса і гострого
стилета для проколу тканин, який відрізняється тим, що тубус виготовлений з нержавіючої сталі, має
приварену муфту на проксимальному кінці, різьблення для загвинчування торцевої накидної гайки і виріз,
через який проходить стилет; вузол стилета має форму циліндричного плунжера, виготовленого з нержавіючої
сталі з лезом трикутної форми для полегшення формування потрібної форми зрізу; протилежний кінець
стилета має отвір для гвинта для кріплення до стилета попередньо насадженої муфти - регулятора глибини
різання і поглиблення з бортиком для фіксації торця пружини стиснення, розташованої посередині навколо
стилета; після вилучення вузла стилета з тубуса в останній вводять гільзу (кондуктор), закриту з обох кінців
круглими пластинами, що мають симетричні круглі отвори (від 1 до 7), через які вводять в гнійну порожнину
дренажні трубки відповідного розміру з 2-3 бічними отворами на внутрішньому кінці.
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Державне підприємство
«Український інститут інтелектуальної власності»
(Укрпатент)
Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та
реквізитами електронному документу з електронним підписом уповноваженої особи
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими
люверсами.
Для доступу до електронного примірника цього документа з ідентифікатором
2386080520 необхідно:
1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org.
2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу.
3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та натиснути
«Завантажити».

Уповноважена особа Укрпатенту

12.05.2020
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