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Esenţa invenţiei constă în aceea că dispozitivul pentru
excizia ţesuturilor moi în pericoronarită, care include două
branşe îmbinate articulat între ele, care sunt menţinute în
poziţie deschisă cu ajutorul unui menţinător în formă de S, pe
părţile de lucru ale cărora sunt fixate ajutaje amovibile, unul
dintre ele fiind executat sub forma unui element de sprijin, iar
altul sub forma unui element de tăiere. Totodată, elementul de
sprijin este executat ca o placă de formă dreptunghiulară cu
colţurile rotunjite cu lăţimea de 7 mm, iar elementul tăietor cu
lăţimea de 6 mm şi o înălţime de 1,5 mm este executat de
formă congruentă cu elementul de sprijin şi are marginile cu o
muchie tăietoare îndoite şi orientate spre elementul de sprijin,
pe elementul tăietor sunt executate gradaţii milimetrice, iar de
una din branşe este fixată o placa în formă de arc cu gradaţii
milimetrice.

The essence of the invention lies in the fact that the
device for excision of soft tissues in pericoronaritis,
which includes two jointed branches hinged together,
which are held in the open position with the help of an Sshaped keeper, on the working parts of which removable
nozzles are fixed, one of which is executed in the form of
a supporting element, and the other At the same time, the
support element is executed as a rectangular plate with
rounded corners with a width of 7 mm, and the cutting
element with a width of 6 mm and a height of 1,5 mm is
executed in a shape congruent with the support element
and has the edges with a cutting edge bent and oriented
to the support element, millimeter gradations are
executed on the cutting element, and millimeter
gradations.

Avantajul dispozitivului revendicat:
- comod în lucru şi permite de a exciza rapid,
- fără hemoragii şi fără complicaţii ulterioare;
- pot fi dezasamblate şi sterilizate fără necesitatea
sterilizării întregului dispozitiv;
- pot fi utilizate ajutaje de unica folosinţă.

The advantage the claimed device:
- comfortable to work and allows to excise quickly;
- without bleeding and without further
complications;
- can be disassembled and sterilized without the
need to sterilize the entire device;
- disposable nozzles can be used.

Rezultatul tehnic al invenţiei:
- posibilitatea de a controla suprafaţa de excizie;
- adâncimea ţesutului supus exciziei deasupra suprafeţei
dintelui în erupţie;
- fără traumatizarea ţesuturilor adiacente, cu
preîntâmpinarea hemoragiilor masive postchirugicale sau a
proceselor inflamatorii, care pot afecta ţesuturile şi organele
adiacente.

The technical result of the invention:
- possibility to control both the excision surface;
- the depth of the excised tissue above the erupted
tooth surfaces;
- without traumatizing the adjacent tissues,
preventing massive post-surgical hemorrhages or
inflammatory processes, which can affect the tissues.
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