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Розрізняють власне інструменти та хірургічні лікувальні апарати . До власне інструментів відносять 
в основному прості або дещо складніші вироби, переважно металеві, якими хірург працює вручну, 
а також складніші, але й невеликі компактні напівавтоматичні апарати . Ці апарати краще називати 
“механізованими інструментами” .

3.1. Загальні положення про хірургічні інструменти

Сучасний хірургічний інструментарій виготовляють з дотриманням певних правил: матеріал, з якого 
зроблено інструмент, повинен бути твердим, гладеньким, краще полірованим; не повинен зміню-
ватися під впливом застосовуваних для його стерилізації чинників, наприклад, при нагріванні до 
180–200 °C, тобто до робочої температури сухожарового стерилізатора; не повинен піддаватися ко-
розії; повинен складатися з одного фрагмента або з мінімальної їх кількості та розбиратися без до-
даткових інструментів (викруток, ключів, лещат тощо) . По можливості на них не повинно бути прихо-
ваних гвинтів, шарнірів та інших деталей, які важко очищаються . Інструменти не повинні травмувати 
тканини гострими краями, кутами, кромками тощо .

Найменування хірургічних інструментів вказують на їх функціональне призначення . Часто ко-
ристуються загальноприйнятими в  практиці хірургів усіх країн запозиченнями з  латинської чи 
давньогрецької мови термінами: дерматом, скарифікатор, трепан, ретрактор . Інші інструменти на-
зивають іноземними термінами або відповідно перекладеними на рідну мову: дилататор, або роз-
ширювач; клема, або затискач; елеватор, або підйомник . У  хірургії також прийнято доповнювати 
найменування інструментів прізвищами їх винахідників, наприклад, голкотримач Гегара, нирковий 
затискач Федорова, лопатка Буяльського тощо .

Металеві хірургічні інструменти, як правило, виготовляють з  нержавіючої сталі марок 2 × 13, 
3 × 13, 4 × 13 та інші, поверхня яких полірується . Застосовують також для деталей хірургічних інстру-
ментів вуглецеві сталі, які містять від 0,2 до 0,5 % вуглецю, а для основних частин, де від якості сталі 
залежать їх основні властивості, – високоякісні інструментальні сталі з вмістом вуглецю від 0,6 % до 
1,25 % . Останнім часом деякі інструменти почали виготовляти з титану .

Хірургічні інструменти є технічними засобами для проведення операційного втручання . Кожен 
інструмент умовно можна розділити на три частини: 

1) робочу (функціональну) частину – ту частину, яка безпосередньо виконує роботу на тканинах; 
2) маніпуляційну, або привідну (керуючу) частину – ту частину, за яку тримається оператор; 
3) проміжну частину – ту, яка з’єднує робочу і маніпуляційну частини або передає рух від другої до 

першої. 

Робоча частина інструмента повинна мати форму і розміри, які дозволяють найкращим чином 
виконати необхідний прийом . Наприклад: легко і точно виконати розріз . Якість виконання робочої 
частини є визначальною для якості будь-якого інструмента . 

Маніпуляційна частина інструмента (ручка) має такі форми і розміри, які дають змогу найзручні-
ше і без зайвих зусиль виконувати необхідні прийоми за допомогою інструмента .

Інструменти за загальними якісними ознаками поділяють на: 
1) активні – призначені для розділення, відокремлення і захоплення тканин, а також для проведен-

ня пункцій та ін’єкцій; 
2) пасивні – призначені для відтискування, утримання, розсування тканин та інших маніпуляцій без 

пошкодження тканин; 
3) допоміжні – інструменти, які не контактують з живими тканинами і призначені для маніпуляцій 

з активними інструментами та матеріалами (тампонами, серветками тощо). 
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За своєю конструкцією хірургічні інструменти підрозділяються на наступні основні типи: 
1) монолітні, тобто інструменти найпростіші, що складаються з однієї деталі, наприклад – гачок, зонд 

тощо; 
2) замкові, до яких відносяться інструменти, що складаються з двох половинок і з’єднані між собою 

замком (ножиці, щипці та ін.); 
3) кремальєрні: у цих інструментах, окрім замка, є ще й кремальєра, тобто таке пристосування, яке 

дозволяє затримувати робочу частину в потрібному, заданому положенні. Кремальєра найчас-
тіше має таке влаштування: на одній половині інструмента є зуб, а на іншій – рейка з кількома 
впадинами й зубцями, по яких переміщається основний зуб, забезпечуючи поступове потрібне 
стискання. 

3.2. Вимоги до хірургічних інструментів

Хірургічні інструменти повинні відповідати певним вимогам .
1. Мати просту конструкцію, що не вимагає для підготовки до роботи спеціальних заходів.
2. Не втомлювати руку хірурга: бути легким (рукоятки інструментів для цього нерідко роблять по-

рожнистими); форма рукоятки інструмента та її рельєф повинні забезпечувати щільне зіставлення 
з долонею; відповідати вимогам ергономіки – інструмент повинен бути безпосереднім продов-
женням руки хірурга і складати з нею наче єдине ціле; бути збалансованим (“зона рівноваги” ін-
струмента, фіксованого в долоні, повинна проектуватися на рівні головок п’ясткових кісток).

3. Інструмент повинен бути міцним: насамперед, під цим слід розуміти стійкість до механічних та 
хімічних впливів при очищенні й стерилізації; при випадковій поломці інструмента повинні утво-
рюватися тільки великі, добре видимі й доступні відламки; інструмент не повинен деформуватися 
при прикладанні значних фізичних зусиль.

4. Поверхня інструмента повинна бути гладкою і рівною, що забезпечує: повноцінну стерилізацію; 
збереження цілості хірургічних рукавичок під час виконання оперативно-хірургічних дій.

5. Поверхня інструментів повинна бути матовою, з метою попередження стомлення очей хірурга 
при тривалій операції з використанням яскравого джерела світла, а при використанні лазерного 
випромінювання відблиск може призвести до опіку сітківки ока.

6. Інструмент повинен легко розбиратися без використання спеціальних пристосувань і так само 
просто збиратися.

7. Інструмент повинен тривалий час зберігати свої експлуатаційні властивості.
8. Блочно-модульний принцип конструкції повинен забезпечувати можливість модернізації доро-

гих інструментів за рахунок заміни окремих деталей (робочих частин).
9. Інструменти, введені в рану, не повинні обмежувати огляд операційного поля. У ряді випадків 

це передбачає запровадження рамкових конструкцій. Провідні фірми-виробники хірургічних ін-
струментів, як правило, найбільш зношувані частини інструментів роблять знімними і легкозамін-
ними.

Додаткові вимоги висуваються до кожної групи інструментів, залежно від їх функціонально-
го призначення . Так, для  ріжучого інструментарію важливими характеристиками є: гострота леза 
по всій довжині без щербин, вм’ятин, тріщин, викришених місць; кінці гострокінцевих інструментів 
повинні бути гострими; якщо інструмент складається з двох половинок (ножиці, щипці), то леза по-
винні з’єднуватися щільно по всій довжині; замок повинен міцно скріплювати обидві половинки і не 
допускати хитання у зімкненому положенні; змикання та розмикання інструментів має відбуватись 
плавно, без поштовхів; полотно лез не повинне бути деформованим тощо . 

До затиск них інструментів вимогами є: автоматичність і міцність утримування тканини; при зми-
канні – зубці однієї губки повинні входити у виїмки іншої; притупленість усіх країв; замок повинен 
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щільно скріплювати обидві половинки затискача без їх хитання у замкнутому стані; зубці кремальєри 
повинні бути рівними, гладкими, однієї висоти, загострені під одним кутом і надійно змикатися . 

Є конкретні вимоги до інструментів усіх груп і до кожного зокрема, про що буде розповідатися 
дещо нижче . 

Інструменти маркують нанесенням на їх неробочу частину таких даних, як номер інструмента 
або його позначення; товарний знак підприємства-виробника; рік випуску (дві останні цифри); умов-
не позначення “Н” (для інструментів з нержавіючої сталі) або “Ті” (для інструментів з титанових спла-
вів) . Для інструментарію, на  який неможливо нанести маркування на  поверхні шрифтом висотою 
не менше 2 мм, або для тих інструментів, яким належить довго (понад 6 років) перебувати в організмі 
людини, допускається маркування на упаковці або ярлику . 

3.3. Конструктивні особливості хірургічних інструментів

Конструкції хірургічних інструментів постійно удосконалюються . Однак можна виділити загальні 
термінологічні, структурні та функціональні підходи, використовувані при розробці нових моделей 
хірургічних інструментів .

3.3.1. Складові інструментів

Інструменти складаються з робочої та допоміжної частин .
1) робоча частина – що забезпечує виконання основної функції: бранші у затискачів, леза у ножиць, 

губки у кусачок;
2) допоміжна частина – для приведення в дію робочих частин інструмента: ручки, замки, крема-

льєри.

Конструкція інструмента може бути: 
1) цільною – інструменти, що складаються з однієї деталі (скальпелі, зонди тощо), виготовленої 

з однорідного матеріалу; 
2) збірною – інструменти, зібрані з кількох складових, з’єднаних між собою різними способами: – 

замковим способом, що забезпечує плавний рух відносно одна одної частин інструментів; – кре-
мальєрним способом, що дозволяє фіксувати бранші в заданому положенні; 

3) комбінованою – інструменти являють собою єдину конструкцію після сполучення в одне кількох 
елементів – наприклад, одноразовий скальпель, троакар зі стилетом, трахеостомічна трубка з ка-
нюлею.

3.3.2. замки хірургічних інструментів

Замки з’єднують частини інструмента в цільну конструкцію . Найчастіше зустрічаються штифтові, ло-
патеві і  кремальєрні замки . Штифтова конструкція замка (рис .  3 .1) складається зі штифта з  голов-
кою на одній половині інструмента і прорізом на іншій, в яку входить штифт; лопатева конструкція 
(рис . 3 .2) складається з виступу у формі лопаті та отвору на одній частині інструмента і шпеника на 
іншій, який входить в отвір при закриванні замка, а сама лопать утримує частини інструмента від 
розкривання під час роботи .

Кремальєри хірургічних інструментів (рис . 3 .3) . Розрізняють такі види кремальєр: 
1) зубчасті; 
2) гвинтові; 
3) кремальєра у вигляді клямки.
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У стандартної зубчастої кремальєри: на одній половині дугоподібної рейки є одиночний зуб; на 
іншій половині – кілька зубів, орієнтованих у протилежному напрямку .

При зустрічному русі відбувається фіксація кремальєри в потрібному положенні за рахунок вза-
ємного зчеплення зубів . 

Кремальєра може розташовуватися не тільки на середині або кінці рукояток, орієнтована в од-
ній з ними площині, але й знаходитися на торцях рукояток перпендикулярно до їх площини . Застосу-
вання такої конструкції загрожує можливістю пошкодження хірургічних рукавичок . 

Для швидкого і впевненого розмикання кремальєри потрібно навчитися наступного простого 
прийому .

1. Одне кільце рукоятки затискача повинно бути надіте на основу великого пальця.
2. Інше кільце рукоятки фіксують середньою фалангою четвертого пальця.
3. При притисненні четвертого пальця до долоні та відведенні великого пальця відбувається роз-

микання зубів кремальєри.
4. При зведенні пальців відбувається фіксація кремальєрного пристрою у потрібному положенні.

Студенти і недосвідчені медичні сестри мають значні труднощі при закриванні та розкриванні 
кремальєри, особливо лівою рукою . Для безпомилкового виконання цього прийому потрібне систе-
матичне тренування м’язів як правої, так і лівої руки .

Існують і  інші різновиди кремальєр, наприклад, гвинтова або за типом клямки, яка дозволяє 
виконувати не стиск, а навпаки, фіксувати потрібне розширення; такі кремальєри обладнані на рек-
тальному дзеркалі та роторозширювачі . 

Рис. 3.1. Штифтова конструкція замка Рис. 3.2. Лопатева конструкція замка

Рис. 3.3. Кремальєри хірургічних інструментів 
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3.3.3. Пружини хірургічних інструментів

У  конструкції багатьох хірургічних інструментів між їх 
рукоятками встановлюється поворотна пружина, яка ав-
томатично змикає губки розімкнутих інструментів після 
припинення натискання руками на рукоятки . Розрізня-
ють однолисткову і дволисткову пружини (рис . 3 .4) 

1. Однолисткова поворотна пружина вигнута по по-
логій дузі. При цьому один кінець пружини зазвичай 
розширений і жорстко закріплений на внутрішній 
стороні однієї рукоятки інструмента, а інший – зву-
жений, що дозволяє йому вільно ковзати по заглиб-
ленню іншої рукоятки. 

2. Кожен з елементів дволисткової пружини закріпле-
ний одним кінцем пружного сталевого листа побли-
зу кінців обох рукояток на їх внутрішніх поверхнях. 
Вільні кінці пружин мають поєднану конструкцію, 
а саме: на одному кінці є прямокутний проріз, на ін-
шому – сформований Т-подібний виступ, проведе-
ний через цей проріз.

При зведенні рукояток Т-подібний виступ ковзає по прорізу в напрямку до замка, при послаб-
ленні зусиль на рукоятки – за рахунок пружних властивостей сталевих пластин відбувається автома-
тичне розведення губок .

3.4. Класифікація хірургічних інструментів

За кратністю застосування дану групу інструментарію поділяють на багаторазові та одноразові . 

3.4.1. Класифікація хірургічних інструментів за призначенням

За призначенням інструменти поділяють на дві великі групи .
1. Загальнохірургічні інструменти. До загальнохірургічних відносяться ті інструменти, які найчас-

тіше використовуються хірургами незалежно від їх вузької спеціалізації, а також при загально-
хірургічних операціях. За умовами застосування при оперативному втручанні загальнохірургічні 
інструменти поділяють на дві групи: основні й допоміжні. Основні під час застосування безпосе-
редньо контактують з тканинами поверхні рани або зі слизовими оболонками внутрішніх орга-
нів, тому повинні бути стерильними. Допоміжні не мають безпосереднього контакту з тканинами 
рани, тому тільки дезінфікуються.

2. Спеціальні інструменти (травматологічні, оториноларингологічні, урологічні, офтальмологічні). 
Крім того, загальнохірургічні інструменти поділяють на два види: 
а)  інструменти, призначені для виконання оперативних втручань так званим “відкритим” спосо-

бом; 
б)  інструменти, призначені для виконання оперативних втручань “закритим” способом (зокрема, 

за допомогою ендовідеохірургічного методу).

Рис. 3.4. Види пружин хірургічних інструментів 
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3.4.2.  Класифікація хірургічних інструментів за функціональним 
призначенням

За функціональним призначенням хірургічні інструменти можна поділити на кілька груп .
1. Інструменти для роз’єднання тканин: 

 y механічним способом за допомогою клина; 
 y вибуховим способом при закипанні міжклітинної та клітинної рідини (лазерний скальпель, 

електрохірургічний ніж, плазмовий скальпель); 
 y віброспособом (за рахунок розвитку кавітаційного ефекту) при впливі ультразвуку; 
 y термоспособом при розриві міжклітинних зв’язків гострими кристалами льоду (кріохірургія).

Способи механічного роз’єднання тканин відомі з глибокої давнини . Однак лише у XX столітті 
склалася теорія різання тканин лезом . При цьому були розроблені ефективні методи роз’єднання 
тканин з найменшою витратою енергії . Ріжучим елементом є кромка леза (крайка), виконана у вигля-
ді клина з певним кутом заточування (загострення) .

Залежно від величини кута клина леза різальних хірургічних інструментів підрозділяють на на-
ступні групи: 

а)  леза з невеликою величиною кута заточування (20–29°), що використовуються для розсічення 
м’яких тканин; 

б)  кромка леза у формі клина від 30 до 35° необхідна для розсічення хрящів; 
в) інструменти з кутом заточення леза 36–40° застосовують для розрізання кісток.

Чим менший кут заточування, тим гостріший ніж, і тим швидше він втрачає гостроту (тупиться) . 
Збільшення кута заточування вимагає великих зусиль для розсічення тканин . Для нарощування мо-
менту сили для розсічення твердих тканин застосовують удари хірургічним молотком по рукоятці 
(обушку) ріжучого інструмента .

Ріжучі властивості кромки леза залежать від мікрогеометрії . Сторони клина, перетинаючись, 
утворюють так звану ріжучу крайку у вигляді стрічки шириною кілька мікрометрів (зазвичай 5 мкм): 
виникаючий при тязі мікронерівностей “ефект пилки” забезпечує розсічення тканин; однак ті ж мі-
кронерівності крайки леза при розсіченні сприяють утворенню на краях рани мікрошматків і мікро-
надривів, які призводять до нагноєння рани та утворення грубих рубців .

Ризик нагноєння рани підвищується у  таких випадках: при застосуванні погано заточених ін-
струментів; при використанні інструментів з неправильно вибраним кутом заточування для даного 
виду тканин; при нерівномірному розподілі зусилля (тяги) при виконанні розрізу .

2. Колючі інструменти для виконання ін’єкцій, пункцій: 
 y для проникнення в товщу тканин; 
 y для маніпуляцій у порожнині.

3. Інструменти для з’єднання тканин: 
 y ручним способом; 
 y за допомогою зшиваючих апаратів.

4. Інструменти кровоспинні: 
 y для перетискання просвіту судини; 
 y для коагуляції крові в просвіті судини.

5. Інструменти для розширення країв рани, відтиснення органів і тканин.
6. Інструменти затискні: 

 y для перетискання порожнистих органів; 
 y для перетискання тканин; 
 y для фіксації операційної білизни.

7. Інструменти для розчавлення тканин і органів.
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8. Допоміжні інструменти – не стикаються безпосередньо з тканинами операційної рани, але необ-
хідні для інших маніпуляцій.

9. Інструменти спеціального призначення, необхідні для виконання конкретного етапу операції на 
конкретному органі.

10. Пристрої та апарати для подачі джерела енергії до відповідного хірургічного інструмента: 
 y джерела високочастотних електричних коливань; 
 y ультразвукові генератори; 
 y сховища хладоагентів; 
 y ємності для медичних газів.

11. Механізовані інструменти. 

3.5. Інструменти для роз’єднання тканин

3.5.1. Хірургічні ножі

Хірургічні ножі призначені для роз’єднання м’яких тканин . У конструкції хірургічного ножа (скаль-
пеля) виділяють: 

1. Лезо. 
2. Ріжучу кромку. 
3. Обушок. 
4. Кінчик леза. 
5. Шийку. 
6. Ручку (рукоятку) (рис. 3.5).

Зазначені складові знаходяться в різних співвідношеннях, визначають вид хірур-
гічного скальпеля і його призначення . Залежно від розмірів леза виділяють кілька ви-
дів хірургічних ножів і скальпелів:

1. Мікрохірургічний скальпель, призначений для виконання невеликих точних розрі-
зів під операційним мікроскопом.

2. “Делікатний скальпель”, за допомогою якого виконують прецизійне розсічення тка-
нин в оториноларингології, хірургічній стоматології, щелепно-лицевій та естетич-
ній хірургії, офтальмології, урології.

3. Стандартний хірургічний скальпель для виконання більшості операцій у черевній 
і грудній хірургії.

4. Стандартний анатомічний скальпель – інструмент для препарування при вивчен-
ні анатомії людини, топографічної анатомії, оперативної хірургії, судової медицини 
та патологічної анатомії. За допомогою цього інструмента виконують більшість на-
вчальних операцій на трупі при відпрацюванні хірургічної техніки.

5. Резекційний ніж, призначений для розсічення капсули суглобів, суглобових хрящів, 
потужних поза- та внутрішньосуглобових зв’язок.

6. Ампутаційний ніж (малий, середній та великий) для відсікання периферичної части-
ни кінцівки.

7. Медична бритва.
8. Спеціальні скальпелі для проведення фігурних розрізів.

За технологією виготовлення хірургічні ножі (скальпелі) поділяються на такі види: 
1. Суцільнометалеві, призначені для багаторазового застосування/

Рис. 3.5. ручка  
хірургічного ножа
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2. Розбірні скальпелі (скальпелі зі знімним лезом); на міцній металевій ручці такого скальпеля можна 
за допомогою спеціального полозкового замка зі стопором послідовно закріплювати леза різних 
видів або замінювати затуплене лезо аналогічної форми; комбіновані одноразові скальпелі, що 
являють собою з’єднання пластмасової ручки і плоского леза. Об’єднані скальпелі, через леза, що 
швидко затуплюються, призначені для проведення 1–2 розрізів.

Вимоги, що висуваються до хірургічних ножів

1. Абсолютна відповідність вимогам ергономіки: хірургічний ніж повинен бути безпосереднім про-
довженням руки хірурга і забезпечувати повноцінну реалізацію запланованого розрізу; рукоятка 
ножа повинна надійно впиратися в долоню хірурга; між ручкою і лезом повинна знаходитися 
зручна перемичка (шийка) для фіксації інструмента пальцями.

2. Пружно-міцнісні властивості леза повинні перевищувати аналогічні властивості тканин, які під-
лягають розсіченню, лезо не повинне мати тенденції до зламу при бічній девіації; леза скальпелів 
і ножів не повинні мати вм’ятин і зазубрин – при випробуванні лезо скальпеля або ампутаційного 
ножа повинне легко і рівно (без зазубрин) розсікати аркуш паперу, поставлений на ребро; виклю-
чається перекіс площини леза по відношенню до ручки.

3. Ручка (рукоятка) скальпеля може мати наступну форму: плоску; сплощену; овальну; круглу; фор-
ма рукоятки визначається необхідністю прикладання різної величини зусиль на різальній край-
ці: найбільш плоску форму рукоятки мають скальпелі, призначені для проведення неглибоких 
точних розрізів; овальна або кругла форма рукоятки притаманна резекційним або ампутаційним 
ножам, на ріжучій кромці яких необхідно розвинути велике зусилля.

4. Шийки хірургічних ножів відрізняються розмірами: шийка стандартної довжини – 0,5–1,5 см; довга 
шийка – до 5–7 см. Видовжену шийку мають інструменти, призначені для роботи в глибоких вузь-
ких ранах – оториноларингологічні скальпелі, скальпелі для розтину нориць; шийка скальпеля 
може бути різної форми: пряма; кутова; штикоподібна (кутову і штикоподібну шийку зазвичай ма-
ють інструменти, призначені для маніпуляцій в ранах складної форми, наприклад, розташованих 
у передньому і боковому відділах лиця, в промежині).

5. Леза хірургічних скальпелів (ножів): поперечний розріз леза може мати різну форму – рівномірно 
сплощену незначної товщини, до 0,5–1 мм, і значної товщини – до 2,5 мм. Велика товщина леза 
при рівних умовах притаманна для інструментів багаторазового використання, а мала характер-
на для одноразових інструментів. 

Ріжучим елементом леза є кромка, виконана у вигляді клина під стандартним кутом заточуван-
ня (загострення) . Залежно від величини кута клина леза різальних хірургічних інструментів підроз-
діляють на наступні групи: леза з невеликою величиною кута заточування (20–29°) і які використо-
вуються для розсічення м’яких тканин; кромка леза у  формі клина від 30 до 35°, для розсічення 
хрящів; інструменти з кутом заточення леза 36–40° застосовують для розрізання кісток . Форми рі-
жучої кромки бувають прямолінійними і дугоподібними – у вигляді рівномірно крутої або рівномір-
но пологої дуги .

Ріжучі властивості кромки леза залежать від мікрогеометрії . Сторони клина, перетинаючись, 
утворюють так звану ріжучу кромку у вигляді стрічки шириною кілька мікрометрів (зазвичай 5 мкм) . 
Поява при тязі мікронерівностей (“ефект пилки”) забезпечує розсічення тканин, однак мікронерів-
ності кромки леза при розсіченні сприяють утворенню на краях рани мікроклаптів і мікронадривів, 
що може призвести до нагноєння рани і утворення грубих рубців . Ризик нагноєння рани підвищу-
ється при застосуванні погано заточених інструментів, при використанні інструментів з неправиль-
но вибраним кутом заточення для даного виду тканин, при нерівномірному розподілі зусиль (тяги) 
при виконанні розрізу .

6. За співвідношенням форми ріжучої кромки і обушка визначають вид хірургічного леза скальпеля 
і його призначення. Можна виділити такі форми леза хірургічного ножа: черевцевий хірургічний 
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ніж (скальпель); гострокінцевий хірургічний ніж (скальпель); списоподібний скальпель; тупокін-
цевий скальпель (тенотом); резекційний ніж; ампутаційний ніж; медична бритва.

3.5.2. Хірургічні скальпелі (рис. 3.6)

Черевцевий скальпель (рис . 3 .6-1) – інструмент для вико-
нання довгого, але неглибокого (пошарового) розрізу, 
поєднує прямолінійну форму обушка з  дугоподібною 
формою ріжучої кромки (рівномірно крутий, рівномірно 
пологий, або зі зміщенням більшої хорди дуги в бік кін-
чика) . Кут в 45°, що утворюється між поверхнею тканини, 
яку розсікають, і ріжучою кромкою, є оптимальним з точ-
ки зору теорії розрізання . Рівномірно дугоподібна фор-
ма вістря забезпечує сталість цього кута під час посту-
пального руху різальної кромки . Черевцевий скальпель 
є  найбільш уживаним і  використовується: для прове-
дення відносно довгих прямолінійних глибоких розрі-
зів шкіри, підшкірної жирової клітковини, апоневрозів, 
м’язів; для розсічення капсули суглобів, зв’язок, хряща зі 
значним зусиллям на невеликому протязі . 

Скальпель гострокінцевий (рис .  3 .6-2)  – інструмент 
для глибокого, але порівняно короткого розсікання 
тканин . У  конструкції загостреного хірургічного ножа 
(скальпеля) поєднуються рівномірно дугоподібні фор-
ми обушка і  леза, що сходяться на вістрі . Гострокінце-
вий скальпель призначений для проведення проколів 
м’яких тканин з  можливим наступним їх розрізом . Ним 
прийнято користуватися для проколу шкіри з підшкірною жировою клітковиною перед введенням 
троакара при пункції живота; для формування лапаропорта при проведенні лапаротомних опера-
тивних втручань; розкритті сполучнотканинної стінки абсцесу при хронічному запальному процесі; 
проколу стінки прямої кишки, задньої стінки піхви, сечового або жовчного міхура тощо . При вико-
ристанні гострокінцевого скальпеля, щоб уникнути ятрогенних пошкоджень, бажано використову-
вати обмежувач (наприклад, палець руки) . 

Скальпель списоподібний (рис . 3 .6-3) має дещо відмінну від гострокінцевого форму леза, де пря-
молінійно сходяться під кутом обушок і лезо . Розрізняють лезо у формі рівностороннього або рівно-
бедреного трикутника, основою зверненого до шийки, і лезо у формі прямокутника, однією зі сторін 
якого може бути як ріжуча кромка, так і обушок . Застосування аналогічне гострокінцевому .

3.5.3. Хірургічні ножі спеціального призначення (рис. 3.7)

Спеціальні хірургічні ножі призначені для розсікання великого об’єму м’яких тканин, сухожиль, хря-
щів тощо .

Тупокінцевий хірургічний ніж (тенотом) . Паралельність ріжучої кромки та  обушка хірургічного 
ножа (прямолінійних або рівномірно дугоподібних) у поєднанні з заокругленим тупим кінцем забез-
печують можливість закритого перетину вибраних анатомічних структур без ушкодження сусідніх 
елементів (наприклад, розтин сухожилля – тенотомію) .

резекційний ніж. Резекційний черевцевий ніж має наступні особливості: коротке широке лезо; 
товстий обушок, вигнутий по слабкій дузі; круто вигнуту по дузі ріжучу кромку . Резекційний ніж за-
стосовують для розтину щільних тканин: сухожиль, хрящів, окістя, зв’язок, капсули суглобів .

Рис. 3.6. Види хірургічних скальпелів

1 23
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Ампутаційний ніж. До особливостей ампутаційного ножа відносяться: масивна рукоятка (зазви-
чай сплощена); довге лезо з прямолінійною ріжучою кромкою та обушком; широка зручна для фікса-
ції в руці шийка; крутий вигин ріжучої кромки поблизу вістря ножа; відносно невелика ширина леза 
порівняно з його довжиною; наявність стічної канавки по довжині леза . 

Залежно від довжини леза ампутаційний ніж може бути: малим (довжиною 11–13 см); середнім 
(довжиною 14–15 см); великим (16–22 см завдовжки) .

Бритва медична (рис . 3 .8) . Бритва медична має вузьке пряме лезо і відносно товстий обушок . До 
особливостей цього інструмента належать: порівняно великий кут заточування; можливість стери-
лізації термічним способом разом з металевою ручкою . За допомогою бритви зазвичай здійснюють 
усічення нервів при туалеті кукси після ампутації кінцівки . 

Крім того, до спеціальних хірургічних ножів відносять різні скальпелі спеціального призначен-
ня, а саме:

 y  мікрохірургічні скальпелі – для здійснення отоларингологічних (рис. 3.9), судинних, офталь-
мологічних і пластичних операцій, що вимагають виконання дуже точних розрізів;

 y  делікатні хірургічні ножі – для операцій в офтальмології, пластичній та щелепно-лицевій хірургії, 
для урологічних та стоматологічних операцій;

 y  щоб розсікти такі щільні тканини, як хрящі, зв`язки, окістя, капсули суглобів, застосовують резек-
ційні скальпелі.

3.5.4. Хірургічні ножиці

Ці інструменти призначені для розсічення м’яких тканин, хрящів і ребер за рахунок зустрічного пе-
реміщення кромок лез клиноподібної форми .

Вимоги, що висуваються до хірургічних ножиць: 

Рис. 3.7. Хірургічні ножі спеціального призначення Рис. 3.8. Бритва медична
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1) забезпечення високої якості розрізу незалежно від властивостей тканин; 
2) універсальність в межах певних властивостей тканин (виділяють ножиці 

для розтину м’яких тканин, ножиці для розсічення хрящів і ребер, ножиці 
для розтину стінок порожнистих органів); 

3) міцність конструкції для збільшення терміну експлуатації; 
4) тривале збереження задовільних властивостей ріжучих кромок протя-

гом тривалого часу; 
5) прикладання невеликих зусиль до рукояток ножиць при роботі; 
6) зменшення ймовірності ятрогенних ушкоджень тканин за рахунок кон-

структивних особливостей лез.

Хірургічні ножиці мають два леза, які при зустрічному русі розсікають 
тканини . Кут заточування лез ножиць, як правило, знаходиться в межах 40° . 
Заточку виконують тільки з зовнішньої сторони лез .

Ріжучі властивості ножиць можна перевірити, розсікаючи мокрий цигар-
ковий папір – розріз повинен бути рівним, без надривів країв . Також при роз-
тині 3–4 складених шарів марлі не повинно залишатися нерозсічених волокон . 

Залежно від конструктивних особливостей напрямного механізму ріжу-
чої кромки лез, хірургічні ножиці поділяють на два види: шарнірні та гільйо-
тинні .

Характеристика ножиць шарнірного типу

Ці ножиці діють за принципом двох клинів, які щільно стикаються вістрями 
в момент проходження їх один проти одного у взаємодії . Леза і рукоятки но-
жиць, що перехрещуються в точці обертання, утворюють систему зустрічних 
трикутників .

Зіставлення і розведення ріжучих кромок забезпечується рухом рукоя-
ток, внаслідок чого амплітуди рухів рукояток і  лез збігаються . У  той же час 
співвідношення довжин лез і  рукояток забезпечують прикладання зусиль за принципом важеля . 
Чим більше довжина рукояток перевищує довжину лез, тим менше потрібно прикладати зусиль для 
розтину тканин . При подовженні лез відносно параметрів рукояток, для розтину тканин необхідно 
прикладати більше зусиль . 

Точка різання є мобільною і як би “ковзає” по довжині крайки леза по мірі розтину тканин, а рі-
жучі кромки повинні стикатися так, щоб між ними не було зазору . Діастаз між ріжучими площинами 
призводить до зминання тканин і затягування їх у зазор . Відносним недоліком ножиць шарнірного 
типу є можливість вислизання з-під леза тканин, що розтинаються .

Шарнірними ножицями зручно користуватися для розтину тканин, які мають невелику товщину 
і високу регенеративну здатність: парієтальна плевра, очеревина, фасції, м’язи .

Шарнірні ножиці залежно від цільового призначення можуть мати наступні форми лез: прямі; 
зігнуті по площині; зігнуті по ребру . Ножиці з прямими лезами призначені для розсічення тканин 
у неглибоких ранах і порожнинах .

3.5.5. Шарнірні ножиці загального призначення

До загальнохірургічного набору інструментів належать хірургічні ножиці гострокінцеві і тупокінцеві 
та ножиці Купера – всі інструменти бувають прямими і вигнутими (рис . 3 .10) . Поєднання кінців лез 
ножиць можуть бути різними: 

1) ножиці гострокінцеві (обидва кінці мають кутову форму); 

Рис. 3.9. Мікрохірургічний 
скальпель
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2) ножиці тупокінцеві (обидва кінці закруглені); 
3) ножиці комбіновані гостро-тупокінцеві (один кінець гострий, інший тупий). 

 Гостро-тупокінцеві ножиці є універсальним знаряддям, яке поєднує в собі властивості обох ін-
струментів .

Гострокінцеві ножиці зручні для коригування країв рани при виконанні косметичних операцій: 
лінія майбутнього розрізу шкіри повинна бути обов’язково промаркована фломастером; нижня 
бранша ножиць для більшої стійкості і підвищення точності руху повинна підтримуватися вказівним 
пальцем .

Ножиці тупокінцеві використовують для розсічення поверхневих і глибоких тканин, для розти-
ну стінок порожнистих органів, розтину фасцій і апоневрозів . Вони також можуть бути використані 
для препарування і виділення шкірно-підшкірного клаптя за такою методикою: м’які тканини перед 
розтином повинні бути розміщені перпендикулярно площині лез, а  тупий кінець ножиць відіграє 
роль своєрідного захисту; леза можуть займати похиле положення щодо тканини, яка відрізається; 
при відшаруванні площини підведених лез ножиць і відокремлюваної тканини повинні збігатися . 

Ножиці Купера бувають прямими і зігнутими по площині . Зігнуті використовуються, як правило, 
для відрізування кінців ниток, обернувши ввігнуту їх площину до себе . При відрізанні кількох ниток 
одночасно ножиці кладуть ребром на лінію шва і, змінюючи кут нахилу площини ножиць, регулюють 
довжину залишених ниток . Перетинання ниток виконують кінцями ножиць, при цьому їх не дово-
диться широко розкривати . Широке розкриття ножиць без необхідності є помилкою . 

Ножиці Купера використовують також для тупого роз’єднання пухких тканин, що досягається 
розкриванням бранш інструмента, введеного строго в потрібний шар, а також для відрізання ліга-
тур . Розшарувати м’язи по ходу волокон можна за допомогою двох закритих ножиць . 

3.5.6. Шарнірні ножиці спеціального призначення

При виконанні оперативних втручань можуть знадобитись ножиці різної форми і величини (рис . 3 .11, 
3 .12) . Так, при операціях у  порожнинах зручно користуватись ножицями для глибоких порожнин 
з подовженими ручками . Для зручності роботи в глибоких ранах леза ножиць можуть бути вигнуті: 

Рис. 3.10. Види хірургічних ножиць
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1) ножиці Сімса – Сіболда, вигнуті під кутом; 2) ножиці Ріхтера, вигнуті по ребру під кутом; 3) ножиці 
з вигином по дузі (Валькера) .

Ножицями з лезами, зігнутими по ребру, виконують в основному розтин стінки порожнистих 
органів (тонкої і товстої кишки), що знаходяться в глибині рани .

Гудзикуваті ножиці Сіболда можуть застосовуватися для розтину малоеластичних тканин (влас-
ної фасції, білої лінії живота або шиї, пахової зв’язки при необхідності поступального відшарування 
їх від підлеглих структур) . У ножиць шарнірного типу, використовуваних для розтину твердих тканин 
(хрящів, кісток), ріжучі кромки зігнуті по пологій дузі (наприклад, у реберних ножиць Штілле) . Ріжучі 
кромки справних ножиць повинні перекривати одна одну на 0,5–1,2 мм . За допомогою хороших но-
жиць можна без перешкод розсікти до 6 змочених водою листів цигаркового паперу .

Правила безпеки при розсіченні тканин ножицями шарнірного типу наступні: 
1) у всіх випадках потрібно візуально контролювати положення “точки різання” і тканин між лезами 

ножиць, для чого площину лез ножиць слід розташовувати під кутом 30–60° (маніпуляція ножиця-
ми в “сліпій зоні” може призвести до ятрогенного пошкодження тканин у глибині рани); 

2) в глибині рани для розсічення тканин або зрізання кінчиків лігатур слід використовувати тільки 
тупокінцеві, вигнуті по площині ножиці (ножиці Купера); 

3) після завершення розсічення тканин або хірургічних ниток ножиці слід витягати з рани в розі-
мкнутому стані.

3.5.7. Ножиці гільйотинного типу (рис. 3.12)

У ножиць гільйотинного типу одне лезо насувається на інше у спеціальних напрямних . При цьому 
ріжучі кромки лез одночасно замикаються по всій довжині . Розташовані паралельно кромки лез 
гільйотинних ножиць розрізняються за формою: 

1) кромки лез прямолінійної форми; 
2) кромки лез у вигляді пологої дуги; 
3) кромки лез у вигляді круто зігнутої дуги; 
4) об’єднані кромки лез (нерухома частина – дугоподібна, рухома частина – прямолінійна. 

Рис. 3.11. Шарнірні ножиці спеціального призначення
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Принцип гільйотини виключає можливість вислизання тканини з-під лез, що змикаються . Ножи-
ці з таким принципом зазвичай застосовують для розтину хрящів та кісток: ножиці реберні Піртца, 
ножиці Штілле для I ребра і т . д . Ножиці гільйотинного типу, призначені для розтину ключиці та I реб-
ра, мають потовщені леза і довгі масивні рукоятки .

Ріжучі властивості ножиць перевіряють, розсікаючи мокрий цигарковий папір . Розріз повинен 
бути рівним, без зазубрин і  вм’ятин . При випробуванні потрібно також розсікти марлю, складену 
в 4–5 шарів . При цьому окремі волокна не повинні затягуватися між лезами .

Правила розсічення тканин за допомогою ножиць гільйотинного типу:
1. Ножицями цього типу виконують одномоментне розсічення тканин на значній довжині. Тому слід 

попередньо ретельно контролювати потрапляння між ріжучими крайками інструментів інших 
тканин. 

2. Натискання на рукоятки потрібно робити різко і сильно, без поступового надання зусиль. 
3. При невдачі не слід докладати надмірних зусиль до кінців рукояток інструмента, збільшуючи ва-

жіль. Це може призвести до руйнування інструмента.
4. Підводити інструмент під кістку слід не перпендикулярно, а під кутом приблизно 45°, виключаючи 

можливість перфорації підлеглих м’яких тканин. Після виходу кінців ріжучих частин за іншу сторо-
ну кістки леза орієнтують у потрібному напрямку.

5. Починати підводити інструменти цього типу під кістку або хрящ потрібно з найбільш небезпечної 
сторони, тобто з боку судинно-нервового пучка.

3.5.8. остеотоми, хірургічні долота

Остеотом використовують для розтину кістки, а з допомогою долота видаляють кісткові новоутво-
рення, розкривають порожнини, відсікають забруднені ділянки кістки при хірургічній обробці рани .

Вимоги, що висуваються до доліт (остеотомів):
1. Особлива міцність. Інструмент повинен витримувати неодноразові удари молотком.
2. Здатність леза тривалий час зберігати необхідні ріжучі властивості. Для цього ріжучій кромці за 

рахунок спеціальних технологій надають підвищену в’язкість. 

Рис. 3.12. Шарнірні ножиці спеціального призначення: А – шарнірного типу; Б, В, Г – гільйотинного типу

а Б В Г
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3. Інерційність. Інструмент повинен мати достатньо велику масу, щоб не відскакувати від кістки піс-
ля удару молотком.

Виділяють такі частини долота (остеотома) (рис . 3 .13): 
1) лезо; 
2) ріжуча кромка; 
3) рукоятка; 
4) ковадло.

Деякі конструкції доліт і  остеотомів мають шийку між лезом і  рукояткою . У  остеотома ріжуча 
кромка леза заточена з двох боків, а в хірургічного долота – з одного боку .

Лезо долота може бути плоским або жолобуватим (рис . 3 .14) . За формою плоскі леза бувають: 
1) прямокутними: вузькими; широкими; 
2) трапецієвидними: з широкою основою; з вузькою основою; 
3) кутовими. Ширина робочої частини плоского долота може бути 10, 15, 20, 25, 30 і 40 мм.

Жолобуваті леза поділяють залежно від ширини робочої частини: з широкою робочою части-
ною; з вузькою робочою частиною . Ширина робочої частини жолобуватого долота перебуває в ме-
жах від 4 до 40 мм (4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40 мм) . 

Лезо може бути прямим або зігнутим . Довжина леза долота або остеотома – зазвичай 200 мм .
Ручки інструмента можуть мати різну конфігурацію: пласку; квадратну; круглу; шестигранну . Для 

запобігання ковзання в руці хірурга ручки мають поздовжні або поперечні насічки .
Для утворення ріжучого моменту використовують силу удару хірургічного молотка по ковад-

лу остеотома або долота . Для концентрації механічної енергії під зону розсічення кістки потрібно 

Рис. 3.13. Хірургічне долото Рис. 3.14. Види хірургічних доліт
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підкладати валик . При розташуванні зони розсічення між двома валиками 
може утворитися зона прогину з можливим переломом кістки .

Жолобувате долото Воячека має порожнисту рукоятку, заокруглену на 
кінці . Для розтину кістки використовують не удари молотком, а натискання 
долонею на рукоятку . Цей інструмент застосовують для трепанації скроне-
вої кістки і верхньощелепної пазухи .

3.5.9. Хірургічні молотки

Хоча хірургічний молоток безпосередньо не розтинає тканин, однак його за-
стосовують виключно для створення ударного впливу на долото або остео-
том з метою розсічення кістки . Молоток хірургічний виготовляють зазвичай 
з чавуну методом кування, і він має наступні частини: рукоятку; тіло; обушок 
(зазвичай двосторонній) (рис . 3 .15) . Для поліпшення робочих властивостей 
маса молотка тіла значно перевершує масу рукоятки . Для приглушення зву-
ку при ударі на одній стороні обушка зазвичай є гумова накладка .

Вимоги, що висуваються до хірургічного молотка: міцність; відносно 
невелика маса; можливість створення достатнього моменту сили; наявність 
звукопоглинальних прокладок; збереження експлуатаційних властивостей 
тривалий час; виключення зісковзування з обушка коваделка долота або ос-
теотома .

3.5.10. Хірургічні пилки

Хірургічні пилки призначені для перепилювання кісток при ампутації кінцівки за рахунок зворотно- 
поступальних рухів безлічі заточених клинів, встановлених на кромці леза . Гостро заточені клини 
попарно відігнуті в різні сторони на невелику визначену відстань, що має назву “розводка пилки” . 

Вимоги до хірургічних пилок:
1. Для збереження довгий час експлуатаційних властивостей полотно пилки має бути прямоліній-

ним і рівним, зубці повинні мати однаковий профіль та ступінь заточки. 
2. Будова пилок передбачає введення в їх конструкцію додаткових елементів для зменшення ймо-

вірності пошкодження прилеглих тканин при перепилюванні кістки. Крім конструкції пилки, ре-
алізація цієї вимоги досягається не тільки конструкцією пили, але й використанням додаткових 
пристосувань під час операції – захист тканин металевим ретрактором, гачками тощо.

3. Ефективне розсічення кістки без застосування надзусиль.
4. Відсутність девіації леза при перепилюванні кістки. Для цього полотно пилки укріплене своєрід-

ним напрямним профілем.
5. При багаторазовому перепилюванні кістки не повинно спостерігатися істотної зміни “розведен-

ня” зубів хірургічної пилки, їх деформації та поломки.

Конструктивні особливості хірургічних пилок: 
1) робоча частина (полотно) може бути виконана у двох варіантах – листовому (плоскому) і дротя-

ному (лезо у вигляді 3–4 витків сталевого дроту); 
2) рукоятки (пристосування для втримання полотна) можуть мати вигляд рамки або Т-подібної кон-

струкції; 
3) для додання жорсткості лезу пилки, на верхню його крайку поміщають П-подібну напрямну;
4) лезо пилки може безпосередньо переходити в рукоятку, і така пилка називається листовою 

(рис. 3.16 А). Леза листових хірургічних пилок відрізняються шириною: хірургічна пилка (Ланген-
бека) має відносно вузьке лезо; пилка Уейза – широке лезо.

Рис. 3.15. Хірургічний 
молоток
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У хірургічних пилок іншої конструкції поверх леза 
може розташовуватися рамка, з’єднана з  рукояткою . 
Ця конструкція пилки називається рамковою, або дуго-
вою (рис . 3 .16 Б) . Конструктивні особливості затискачів 
дугоподібних пилок дозволяють встановлювати леза 
під різними кутами до площини дуги: перпендикуляр-
но до поверхні опилу; під кутом 45°; під кутом 60° .

Особливість дротяної пилки. Косі розпили пло-
ских кісток (наприклад, при трепанації черепа) зручні-
ше виконувати з допомогою дротяної пилки (рис . 3 .17) . 
Дротяні пилки залежно від вираженості зубів бувають 
двох видів: дротяна пилка Джильї з  невеликою висо-
тою зубців; дротяна пилка Олівекрона з  вираженими 
клиноподібними зубцями .

1. Для проведення дротяної пили під ділянку пере-
пилювання кістки слід використовувати провід-
ник Полєнова. Ця вузька металева пластина та-
кож охороняє підлеглі тканини від ушкодження. 
Підводити дротяну пилку під кістку можна також 
за допомогою вигнутого кровоспинного затиска-
ча, лігатурної голки, жолобуватого зонда або ди-
сектора.

2. Дротяну пилку потрібно натягувати у вигляді пря-
мої лінії або під тупим кутом. При утворенні лезом 
пилки прямого кута або зустрічної петлі відбува-
ється його злам.

3. При раптовому руйнуванні вушка дротяної пилки 
замість ручки можна застосувати кровоспинний 
затискач Кохера.

3.5.11. Кісткові кусачки (щипці)

Кісткові кусачки (щипці) призначені для розсічення 
кістки, скушування невеликих кісткових виступів при 
хірургічній обробці ран, обробці спилу кістки після пе-
репилювання пилками, при ампутації кінцівки, формування вхідних отворів при трепанації стінок 
порожнин .

Вимоги, що висуваються до кісткових щипців (кусачок):
1. Відносна легкість розсічення кістки без прикладання значних зусиль на рукоятки інструмента. 
2. Можливість точного моделювання при скушуванні країв кістки.
3. Попередження ятрогенних пошкоджень сусідніх тканин, для чого всі краї щипців, крім різальних 

поверхонь, повинні бути закруглені. 
4. Підвищена міцність усіх частин інструмента, що дозволяє розвивати велике зусилля без його по-

ломки. 
5. Можливість установки робочих частин інструмента в різних площинах, з поверненням робочих 

частин у вихідне положення при припиненні зусилля на рукоятках.
6. Відносна універсальність, що дає змогу одними й тими ж інструментами виконувати необхідні 

маніпуляції на кістках різної товщини і форми.
7. Тривалий термін експлуатації інструмента.

Рис. 3.17. Дротяна хірургічна пилка

Рис. 3.16. Види хірургічних пилок: 
А, Б – листові пилки; В – рамкова (дугова) пилка
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Конструктивні особливості кісткових щипців (кусачок). Кісткові щипці (кусачки) мають такі 
частини: 

1) губки з ріжучими кромками різної форми; 
2) гвинтовий замок (подвійний або одинарний); 
3) рукоятки з підсилюючими упорами; 
4) пластинчасту поворотну пружину (рис. 3.18).

Рис. 3.18. Будова кусачок
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3
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До особливостей будови кісткових кусачок відносяться;
1. З’єднання робочих частин (губок) і рукоятки за допомогою замків посиленої конструкції.
2. Наявність поворотної пластинчастої пружини між рукоятками для повернення губок у вихідне 

(готове до роботи) положення після скушування ділянки кістки. 
3. Щільне змикання ріжучих кромок по всьому контуру (периметру).
4. Легкий, плавний хід шарнірного з’єднання. 

Залежно від особливостей конструкції розрізняють такі види кісткових щипців (кусачок) 
(рис . 3 .19):

1. Кусачки з прямими губками. При цьому леза можуть бути: прямі (що знаходяться в одній площині 
з рукоятками); вигнуті по площині; вигнуті по ребру.

2. Кусачки з овальними губками підрозділяють на: прямі; вигнуті по площині; вигнуті по ребру.
3. Кусачки з напівкруглими губками. Зазвичай такі кусачки бувають прямими.
4. Кусачки з прямокутними губками.

На відміну від ножиць, ріжучі кромки кісткових кусачок не повинні заходити одна за одну . Бічне 
зміщення ріжучих губок не повинне перевищувати 0,06 мм .

Гвинтовий замок інструмента може бути роз’ємним (рідко) або нероз’ємним . Крім того, замок 
буває або одношарнірним, або двошарнірним (замок з подвійною передачею) (рис . 3 .20) . Порівняно 
з одношарнірним пристроєм, замок з подвійною передачею дозволяє зменшити зусилля на рукоят-
ки для досягнення ріжучого ефекту .

Між рукоятками інструмента зазвичай знаходиться поворотна листова пружина, яка автоматич-
но повертає губки в розімкненому стані після припинення натискання на рукоятки . Поблизу замка на 
одній чи на обох рукоятках є виступи для упору кисті в проміжку між великим і вказівним пальцями .

Кусачки Дальгрена (рис . 3 .21) . Принципово іншу конструкцію мають кісткові кусачки Дальгрена, 
призначені для утворення прорізів у плоских кістках (наприклад, при трепанації черепа) . Їх робоча 
частина має вигляд гачка, прорізає плоскі кістки черепа на зразок ножа для відкривання консервів . 
Частинами кусачки Дальгрена є  рукоятки, одинарний гвинтовий замок і  рухомі елементи . Рухомі 
робочі елементи сконструйовані таким чином, що на одному боці прикріплений ніж-гачок, на іншо-
му є проріз для пропускання ножа крізь себе . При розімкнутих рукоятках ніж-гачок опущений, при 
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Рис. 3.19. Кусачки медичні кісткові: 
А – одношарнірні: 1 – з круглими губками прямі; 2 – з круглими губками вигнуті; 3 – багнетоподібні 
з вузькими овальними губками; 4 – з прямими списоподібними губками, потужні; 5 – з прямими губками, 
вигнуті (за Лістоном).
Б – з подвійною передачею: 1 – з овальними губками, вигнуті вертикально; 2 – з круглими губками, вигнуті 
вертикально; 3 – з овальними губками, вигнуті горизонтально (за Борхардтом); 4 – з прямими губками, 
вигнуті вертикально
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