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(57) 1 Спосіб нейрофізіологічної стимуляції пери-
стальтики кишечнику, що передбачає стимуляцію
вегетативної нервової системи, який
відрізняється тим, що для стимуляції вегетатив-
ної нервової системи забезпечують безпосередню
дію на стінки кишечнику змінного тиску у межах 0-
25кПа, змінюють температуру в кишечнику в ме-
жах 12-50°С і впливають електричними
імпульсами прямолінійної форми з силою струму
0,1 мА та тривалістю 5 сек, скорельованими з
періодом звуження просвіту кишечнику, з частотою

1 імпульс на 180 сек
2 Спосіб за п 1, який відрізняється тим, що сти-
муляцію перистальтики кишечнику проводять на
фоні дезінтоксикації періодичним промиванням
кишечнику від проксимального до дистального

ВІДДІЛІВ пульсуючим потоком та видаленням його
вмісту і газів
3 Пристрій для здійснення способу ней-
рофізіологічної стимуляції перистальтики кишеч-
нику, що містить балон, з'єднаний через зонд, ма-
нометр з апаратом, що має шприц на рухомій
каретці, електромотор, редуктор, блок живлення
та програмного керування, який відрізняється
тим, що балон виготовлений електропровідним і
з'єднаний з джерелом імпульсів, а на зонд рухомо
накладені патрубки, з'єднані електропровідним
хомутом, просвіт яких відкривається в бік балона
та їх протилежні отвори відкриваються в порожни-
стий валик, з'єднаний з апаратом
4 Пристрій за п 3, який відрізняється тим, що
апарат оснащений помпою розрідження, з'єдна-
ною через дезодоратор з порожнистим валиком і
патрубками
5 Пристрій за п 3 або 4, який відрізняється тим,
що шприц поміщений в термобатарею, а рух
поршня забезпечений ексцентриком і пружиною
6 Пристрій за будь-яким з пп 3-5, який
відрізняється тим, що зонд виготовлений двока-
нальним з коаксіальним розміщенням каналів, при
цьому ЗОВНІШНІЙ канал містить клапан на пропус-
кання потоку з балона в шприц, а штуцер в МІСЦІ
з'єднання шприца з зондом має кран переміни
потоку в каналах
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Винахід відноситься до медицини, зокрема хі-
рурги, і може бути використаний для стимуляції
перистальтики кишечнику, лікування те профілак-
тики злукової хвороби черевної порожнини, хвороб
товстого кишечнику, прямої кишки

Відомо, ЩО причиною утворення злук в ран-
ньому післяопераційному періоді є порушення фу-
нкції вегетативної нервової системи і відсутність
перистальтики кишечнику /Вахтангишвили Р Ш ,
Котляров В С, Беляев М В Ранняя послеопера-
ционная спаечная кишечная непроходимость
К Здоров"я - 1991 - С 20/, тому для попередження
вказаного ускладнення використовують медика-
менти, що стимулюють вегетативну нервову сис-

тему Однак, в післяопераційному періоді медика-
ментозне не завжди можливо досягти збудження
парасимпатичного відділу вегетативної нервової
системи і, як результат, перистальтики кишечнику

Відомий спосіб місцевого лікування внутрішніх
органів і пристрій для його здійснення /заявка на
винахід №13873 А, від 25 04 97р. МПК А 61 Н
23/00, бюл №2, 1997р/, де використана дія меха-
нічних коливань вздовж поверхні внутрішнього
органу в прямому і зворотному напрямках, що
здійснюється реверсійним електродвигуном і кор-
пусом з вставленим в середину валом у вигляді
шнека і вторинним корпусом, які покриті герметич-
ною оболонкою Вказаний пристрій обмежений
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масажем передміхурової залози через пряму киш-
ку і не може бути використаний при атонії кишеч-
нику через можливу травматизацію

Відомий шприц-насос/А С №427719, Мкп А
61 М 31/00/, що містить балон, з'єднаний через
зонд, манометр з апаратом, що має шприц на ру-
хомій каретці, електромотор, редуктор, блок жив-
лення та програмного керування, регулятор швид-
кості руху каретки, який виконаний у вигляді
повідка, швидкість обертання якого постійна, хра-
пового колеса і дискової заслінки, що складається
з кулачкових секторів з регульованими кутами роз-
криття Недоліком цього винаходу є складність
конструкції, наявність великої КІЛЬКОСТІ рухових
елементів, шестерень, постійно рухомої в посту-
пально-зворотному напрямку каретки, що створює
значну вібрацію і шум, може призвести до закли-
нення механізмів і ненадійності пристрою в екс-
плуатації

В основу винаходу поставлено завдання без-
посередньою дією на стінки кишечнику і вегетати-
вну нервову систему різницею тисків в межах 0-
50кПа, температури в межах 12-50°С і скорельо-
ваними з періодом звуження просвіту кишечнику
електричними імпульсами прямолінійної форми
силою струму 0,1 мА, тривалістю 5сек , періодичні-
стю через 180сек досягти відновлення перисталь-
тики кишечнику і попередити утворення злук в
ранньому післяопераційному періоді без тонізую-
чих вегетативну нервову систему препаратів Це
здійснюється способом, що передбачає стимуля-
цію вегетативної нервової системи, в якому згідно
з винаходом для стимуляції вегетативної нервової
системи забезпечують безпосередню дію на стінки
кишечнику змінного тиску у межах 0-50кПа, зміню-
ють температуру в кишечнику в межах 12-50°С і
впливають електричними імпульсами прямоліній-
ної форми з силою струму 0,1 мА та тривалістю 5
сек , скорельованими з періодом звуження просві-
ту кишечнику, з частотою 1 імпульс на 180сек за
допомогою спеціального пристрою, що містить
балон, з'єднаний через зонд, манометр з апара-
том, що мав шприц на рухомій каретці, електромо-
тор, редуктор, блок живлення та програмного ке-
рування, який відрізняється тим, що балон
виготовлений електропровідним і з'єднаний з дже-
релом імпульсів, а на зонд рухомо накладені пат-
рубки, з'єднані електропровідним хомутом, просвіт
яких відкривається в бік балона та їх протилежні
отвори відкриваються в порожнистий валик,
з'єднаний з апаратом

На кресленні фіг зображений запропонований
пристрій Пристрій містить еластичний електро-
провідний балон 1, всередину якого відкривається
гнучкий двоканальний зонд 2 з коаксіальне розмі-
щеними трубками внутрішньою 3, що вільно від-
кривається в просвіт балону, і зовнішньою 4 з кла-
паном 5, що відкривається з просвіт балону На
зонд 2 рухомо накладені патрубки 6, просвіт яких

відкривається в бік балону, а їх протилежні отвори
відкриваються в круговий порожнистий валик 7,
з'єднаний з трубкою 8, Патрубки 6 фіксуються і
скріплюються електропровідним хомутом 9 Між
балоном і патрубками в отворі стінки зовнішньої
трубки вставлений клапан 10, що пропускає рідину
назовні Зонд 2 під'єднаний до апарату 11 Апарат
11 містить штуцер 12, один кінець якого з'єднаний
з манометром 13, трубкою з краном 14 і обома
каналами зонду, при чому на з'єднанні встановле-
но регулюючий клапан 15 для зміни напрямку по-
токів рідини Другий кінець штуцера з'єднує обид-
ва канали і через гнучке з'єднання сполучений з
шприцом ВІДПОВІДНОГО об'єму на рухомій каретці
16, положення якої установлюється гвинтом 17
Циліндр шприца вмонтований в напівпровідникову
термобатарею 18, шток поршня шприца пружиною
19 підтискується до ексцентрика 20, який через
вал і редуктор 21 з'єднаний з електромотором 22 і
блоком живлення та програмного керування 23
Апарат також включає помпу розрідження 24,
з'єднану через дезодоратор 25, манометр 26 і МІС-
ТКІСТЬ 27 з трубкою 8

Спосіб здійснюється таким чином Зонд 2 з
балоном 1 через задній прохід установлюють в
прямій кишці або в товстому кишечнику ВІДПОВІД-
НО пересуваються і фіксуються хомутом 9 патруб-
ки 6 таким чином, щоб валик упирався ззовні сфін-
ктера, і стрічками 28 закріплюють через
промежину на тали Зонд 2 через штуцер 12 з'єд-
нується з канюлею шприца Через трубку з краном
14 вводять рідину, заповнюють шприц і балон до
необхідного тиску, після чого кран закривають Під
тиском рідини балон 1 розширюється, створюючи
тиск на стінки кишки Шток поршня шприца на ка-
ретці 16 гвинтом 17 підводять до ексцентрика 20,
який, рухаючи поршень, створює поштовхи рідини
до 50кПа, що передається через зонд 2 до балона
1, який розширює просвіт кишки При виведенні
поршня і перетіканні рідини в шприц включається
помпа розрідження 25 і тиск в кишечнику знижу-
ється до 0-10кПа, одночасно подаються на балон
/-/ і хомут /+/ електроімпульси прямолінійної фор-
ми з силою струму 0,1 мА, тривалістю 5сек, пері-
одичністю 1 імпульс на 180сек Одночасне спа-
дання кишечнику і його електростимуляція
імітують перистальтику, відновлюючи фізіологію
пасажу по кишечнику Швидкість ексцентрика, а,
отже, розширення балона і кишечнику, синхронізу-
ється з електроімпульсами Температура цирку-
люючої рідини регулюється в межах 12-50°С і за-
лежить від фізіологічної потреби в гіпо-, ппер- або
нормотермм При повороті ручки клапанів 15 на
штоку 12 подається рідина через отвір 10 в просвіт
кишечнику і видаляється через патрубки 6 в МІСТ-
КІСТЬ 27, що дозволяє промивати і орошувати його
біологічно активними речовинами, проводити де-
зинтоксикацію, видаляти гази і вміст кишечнику
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