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АНОТАЦІЯ

      Мєшков В. І. Методи та засоби дарсонвалізації. – Рукопис.
Спеціальність 172 – «Телекомунікації та радіотехніка», освітньо-
професійна програма – «Біотехнічні та медичні апарати і системи». –
КрНУ. – Кременчук, 2019 р.
     Атестаційна робота на отримання освітнього ступеня магістр з
телекомунікацій та радіотехніки – Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остоградського, Кременчук, 2019 р.
     Робота складається із вступу, 5 розділів, висновків, переліку
використаних джерел і має загальний обсяг 122 сторінок. Основна частина
роботи викладена на 106 сторінках, містить 63 рисунок, 7 таблиць, список
використаних джерел 35 на 3 сторінках. Робота присвячена вирішенню
актуальної проблеми будови засобів та розвитку методології лікування
захворювань ротової порожнини за допомогою методу вакуум-дарсонвалізації.
     Об’єкт дослідження є процес впливу струмів дарсонваля на шкідливі
патогенні мікроорганізми.
     Предметом є комплексна оптимізація лікувальних сеансів за методом
дарсонваля під час лікування різноманітних хвороб спровокованих
шкідливими мікроорганізмами.
    Мета та задачі досліджень. Мета полягає в удосконаленні методів та
засобів дарсонвалізації.
     Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:
– розвити теорію оптимального лікування різноманітних захворювань за
допомогою методів та засобів дарсонвалізації, шляхом впровадження
розрахунків оптимальної кількості лікувальних сеансів;
– виконати розробку методики розрахунку, яка би дозволила визначити
тривалість курсу лікування та кількість необхідних сеансів опромінювання для
того чи іншого захворювання.
     Методи дослідження. Шляхом аналізу технічних характеристик
медичних апаратів та методів дарсонвалізації; проведенням аналізу життєвих
процесів клітин ротової порожнини пошкоджених гінгівітом під впливом
високочастотного змінного струму.
    Наукова новизна роботи полягає в наступному:
– отримала подальший розвиток методика лікування різноманітних
захворювань, а саме захворювання на гінгівіт яке викликане шкідливими
мікроорганізми за допомогою вакуум-дарсонвалізаціей;
– розроблено методику розрахунку тривалості курсу лікування та
кількості сеансів опромінювання, пошкоджених ділянок ротової порожнини.
    Поставлена задача була вирішена наступним чином: 1. Проведенням
аналізу життєвих процесів клітин ротової порожнини пошкоджених гінгівітом
під впливом високочастотного змінного струму. 2. Шляхом апроксимації
експериментальних залежностей для можливості аналітичної оцінки тривалості
частоти проведення лікувальних сеансів.
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ABSTRACT

     Meshkov V. Methods and means of darsonvalisation. – Manuscript.
Specialty 172 – «Telecommunications and radio engineering», educa-tional
and professional program – «Biotechnical and medical devices and
systems». – KrNU. – Kremenchug, 2019.
     Qualification paper of the Master Degree of Telecommunications and Radio
Engineering – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University,
Kremenchug, 2019.
    The work consists of an introduction, 5 chapters, conclusions, a list of used
sources, applications and has a total volume of 122 pages. The bulk of the work is
outlined on 106 pages, contains 63 figures, 7 tables and a list of used sources of
35 on 3 pages.
   The work is devoted to solving the urgent problem of the structure of funds and
the development of a methodology for the treatment of oral diseases using the method
of vacuum darsonvalization.
   The object is the process of influencing darsonval currents on harmful
pathogens.
   The subject is a complex optimization of treatment sessions by the Darsonval
method in the treatment of various diseases provoked by harmful microorganisms.
Purpose and tasks of research. The aim is to improve the methods and means
of darsonvalisation.
   To achieve this goal it is necessary to solve the following problems:
– develop the theory of optimal treatment of various diseases using methods
and means of darsonvalisation, by introducing calculations of the optimal number of
treatment sessions;
– to develop a calculation technique that would determine the duration of
treatment and the number of required radiation sessions for a particular disease.
Research methods. By analyzing the technical characteristics of medical
devices and methods of darsonvalisation; by analyzing the life processes of oral cells
damaged by gingivitis under the influence of high-frequency alternating current.
    The scientific novelty of the work is as follows:
– the method of treatment of various diseases, namely the disease of
gingivitis which is caused by harmful microorganisms by means of vacuum-
darsonvalization, has been further developed;
– a method for calculating the duration of treatment and the number of
radiation sessions, damaged areas of the oral cavity were developed.
     The task was solved as follows: 1. By analyzing the life processes of oral cells
damaged by gingivitis under the influence of high-frequency alternating current. 2.
By approximation of experimental dependencies for the possibility of analytical
estimation of duration of frequency of carrying out of medical sessions.

Keywords: gingivitis, oral cavity, darsonvalisation.




