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(57) Канюля-шпатель, яка має округлий дисталь-
ний закритий кінець з боковим верхнім отвором,
яка відрізняється тим, що одна частина канюлі
продовжується в вигляді пластинки шпателя, а
отвір канюлі відкривається під або над пластинкою
шпателя

Винахід відноситься до медичної техніки, а
саме до офтальмологічних інструментів

Відомий шпатель офтальмологічний для
вправлення райдужної оболонки 07-89 (Медицин-
ские инструменты, приборы, аппараты и оборудо-
вание -Каталог, книга 3 - С 57) Проте він має
значну товщину і ним не можливо відновлювати
передню камеру ока під час хірургічної обробки
корнеосклеральних наскрізних ран

Найбільш близькою по конструкції являється
канюля-шпатель для циклодіалізу (84010 Zyklodi-
alysenspatelkanule // Ophthalmologiscke mstrumente,
Edition March, 2000, p 277), в котрій робочий кі-
нець округлий, а отвір розташований на її передній
поверхні Проте така канюля не дозволяє утриму-
вати і віддаляти райдужну оболонку від корнеоск-
леральної рани, що затрудняє накладання швів на
рану

В основу винаходу "канюля-шпатель" постав-
лене завдання - забезпечити попередження в на-
скрізній корнеосклеральній рані прошивання або
защемлення райдужної оболонки під час накла-
дання швів на корнеосклеральну рану Поставле-

не завдання досягається канюлею-шпателем, яка
має округлий дистальний закритий кінець з боко-
вим верхнім отвором, в якому згідно з винаходом
одна частина канюлі продовжується в вигляді пла-
стини шпателя, а отвір канюлі відкривається під
або над пластиною шпателя

На кресленнях зображено канюлю-шпатель
фіг 1 - загальний вид, фіг 2 - вид з низу

Канюля-шпатель складається з канюлі 1, котра
продовжується в вигляді пластини шпателя, а в
нижній частині пластини є отвір 2

Застосовується канюля-шпатель наступним
чином Канюлю-шпатель вводять через рану рогів-
ки в передню камеру і повертають по довжині ра-
ни Із шприца вводять через канюлю стерильний
фізіологічний розчин або стерильне повітря, які
віддаляють райдужну оболонку від рани і на
останню накладають шви

Запропонована канюля-шпатель успішно ви-
користана при первинній хірургічній обробці шести
корнеосклеральних поранень ока Ні в одному із
випадків райдужна оболонка не була прошита в
рані рогівки
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