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(57) Пристрій для бюактивацм ауто-, ксенодермот-
рансплантатів та інших біологічних тканин, який
відрізняється тим, що містить ємність із нержаві-
ючої сталі, стінки якої виконують роль електрода-
донора електронів і сполучені через з'єднувач з
пластиною, виготовленою із алюміній-магній-
цинку, що є електродом-акцептором електронів,
розміщеною в середині ємності

Винахід відноситься до медицини, а саме до
комбустіології і може бути використаний для бюак-
тивацм ауто - ксенодермотрансплантатів та інших
біологічних тканин

Прототип запропонованого пристрою невідо-
мий Відомо спрямоване перенесення зарядоносі-
ів в рідкому середовищі та біологічних системах
без ЗОВНІШНІХ витоків струму за рахунок контактної
різниці електродних потенціалів (Нагайчук В И ,
Макац В Г, Повстяной Н Е Биогальванизация в
комбустиологии - Винница АМН СССР - 1993 -
330с)

В основу винаходу поставлене завдання -
шляхом створення пристрою забезпечити бюакти-
вацію ауто-, ксенодермотрансплантатів та інших
біологічних тканин, завдяки чому покращити при-
живлення ауто- і ксенодермотрансплантатів на
гранулюючі ОПІКОВІ рани

Це здійснюється пристроєм, що містить єм-
ність із нержавіючої сталі, стінки якої сполучені за
допомогою з'єднувача з пластиною, виготовленою
із алюміній-магній-цинку і розміщеною всередині
ємності Стінки ЄМНОСТІ виконують роль електрода
- донора електронів, а пластина із алюміній-магній-
цинку є електродом - акцептором електронів Єм-
ність заповнюється фізіологічним розчином вище
пластини електрода - акцептора електронів

На кресленні зображений запропонований

пристрій, який складається із нержавіючої сталі,
стінки 1 якої є електродом - донором електронів
Електродом - акцептором електронів є пластина 2
із алюміній-магній-цинку Електроди сполучаються
між собою за допомогою з'єднувача 3 Пристрій
починає працювати при заповненні ємності фізіо-
логічним розчином 4 вище пластини 2

Пристрій використовується наступним чином
у ємність поміщають аутодермотрансплантати,
ксенодермотрансплантати чи ІНШІ біологічні ткани-
ни між електродами Електроди 1, 2 сполучають
між собою за допомогою з'єднувача 3 Після цього
ємність заповнюють фізіологічним розчином 4 ви-
ще пластини (електрода-акцептора електронів) За
рахунок різниці електродних потенціалів генеру-
ється в міжелектродному просторі постійний,
спрямований від електрода - донора електронів до
електрода - акцептора електронів, гальванічний
струм силою 40мкА та напругою 0,05 - 0,6В, який
за своїми характеристиками максимально набли-
жається до природних мембранних потенціалів

Запропонований пристрій дозволяє проводити
бюактивацію аутодермотрансплантатів, ксенодер-
мотрансплантатів чи інших біологічних тканин
струмом без ЗОВНІШНІХ витоків, параметри якого
максимально наближаються до мембранних поте-
нціалів, без обмеження в часі
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