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(57) Пристрій для збирання конденсату вологи 
видихнутого повітря, що складається із кондесато-
збірника, поміщеного у холодильну ємність, трубки 

з загубником, в яку видихають, який відрізняєть-
ся тим, що конденсатозбірник являє собою мірну 
пробірку ємністю до 10 мл з гумовою пробкою з 
отвором діаметром 5-6 мм, а трубка для видихан-
ня повітря виконана з полімерного матеріалу з 
внутрішнім діаметром 5-6 мм одноразового вико-
ристання і оснащена загубником, при цьому трубка 
встановлена у гумову пробку, а між стінками холо-
дильної ємності поміщено термоізолюючий мате-
ріал. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до медицини, зо-
крема до дігностичних лабораторних приладів в 
області терапії, і може бути використана для збору 
конденсату вологи видихнутого повітря. 

Найбільш близьким до запропонованого техні-
чного рішення є пристрій, що містить кондесатоз-
бірник, який поміщено до холодильної ємності, 
зачинену кришкою з двома отворами, через які 
виведено зовні кінці двох трубок конденсатозбір-
ника, що виконаний у формі кулі, до якого впаяні 
патрубок, вісь якого співпадає з вертикальною 
віссю кулі, та трубка для вдування повітря, що 
розташована паралельно до патрубку, при цьому 
верхній кінець патрубка за допомогою гумового 
кільця з'єднано з трубкою-продовжувачем, а ниж-
ній кінець знаходиться в середині кулі [1]. 

Однак, зазначений пристрій застосовується 
для багаторазового використання, що потребує 
обробки після кожної діагностичної процедури. 
Зазначений пристрій має невелику поверхню кон-
такту з видихуваним повітрям, що збільшує час 
проведення збору конденсату вологи видихнутого 
повітря. 

Крім того, вказаний пристрій має складну бу-
дову і для збирання конденсату вологи видихнуто-
го повітря необхідно розмонтовувати, а потім умо-
нтовувати весь пристрій. Будова пристрою 
ускладнює процес миття та дезінфекції пристрою 
при багаторазовому використанні, а також необ-
хідність мати певну кількість пристроїв при одно-
часному збиранні конденсату вологи видихнутого 
повітря у групи пацієнтів. Пристрій має великі роз-

міри, що ускладнює його використання за межами 
клініки. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
розробки пристрою для збирання конденсату во-
логи видихнутого повітря, який складається із кон-
десатозбірника та трубки з загубником, що легко 
розбираються, миються і дезінфікуються, це до-
зволяє швидко їх замінювати в пристрої при отри-
манні багатьох проб під час досліджень, при вико-
ристанні однієї холодильної ємності і 
контролювати отримання певної кількості конден-
сату вологи видихнутого повітря. 

Поставлена задача вирішується тим, що, згід-
но корисної моделі, конденсатозбірник являє со-
бою мірну пробірку ємністю до 10мл з гумовою 
пробкою з отвором діаметром 5-6мм, а трубка для 
видихання повітря виконана з полімерного матері-
алу з внутрішнім діаметром 5-6мм одноразового 
використання і оснащена загубником, при цьому 
трубка встановлена у гумову пробку, а між стінка-
ми холодильної ємності поміщено термоізолючий 
матеріал. 

Пристрій для збирання конденсату вологи ви-
дихнутого повітря графічно представлений на 
Фіг.1, де: 

1 - конденсатозбірник; 
2 - трубка для видихання; 
3 - загубник; 
4 - гумова пробка; 
5 - отвір у гумовій пробці для виходу повітря; 
6 - холодильна ємність; 
7 - термоізолюючий матеріал; 
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8 - кришка холодильної ємності; 
9 - вода з льодом. 
В конденсатозбірник 1 вставлять гумову проб-

ку 4, в яку вставлена трубка для видихання 2 з 
загубником 3, потім конденсатозбірник занурюють 
у холодильну ємність 6 через отвір у кришці холо-
дильної ємності 8. Холодильна ємність заповнена 
водою з льодом 9, який повільно тане завдяки 
термоізолюючому матеріалу 7, розташованому в 
стінках. 

Пристрій використовується наступним чином: 
Пацієнту пропонують дихати через загубник 3, 

який має колбоподібне розширення для збирання 
слини обслідуваного, що попереджує її попадання 
до конденсатозбірника. Видихнуте повітря через 
трубку для видихання 2 потрапляє до кондесатоз-
бірника, де охолоджується завдяки дії низької тем-
ператури забезпеченої водою з льодом 8 і вихо-
дить до атмосфери через отвір у гумовій пробці 
для виходу повітря 5. Конденсат зсідає на стінках 
конденсатозбірника і стікає по них на дно. Кількість 

конденсату контролююється візульно і після отри-
мання необхідної кількості процедура зупиняється. 

Запропонований пристрій був застосований 
для обстеження 127 людей. 

В порівнянні з найближчим аналогом, запро-
понований пристрій дозволяє швидко і безпечно 
для хворого щодо інфікування збирати потрібну 
кількість для обстеження конденсату вологи види-
хнутого повітря без домішок слини за короткий 
час. Пристрій може бути використаний для одно-
часного отримання конденсату вологи видихнутого 
повітря у групи обстежуваних, при умові достат-
ньої кількості конденсатозбірників і трубок для 
видихання з загубниками. 
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