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Jednorazová ventilová jednotka na reguláciu prietoku moču

Opis vynálezu
[0001] Vynález sa týka ventilovej jednotky na reguláciu prietoku moču, kde ventilová jednotka
obsahuje prítokovú a odtokovú časť, ktoré sú navzájom oddelené posúvacím ventilom, tento
posúvací ventil obsahuje samičiu časť (objímku) priamo spojenú s prítokovou Časťou a
výtokovou Časťou a samčiu (posúvaciu) časť, ktorá sa pohybuje vo vnútri samičej časti a je s
ňou vo vodotesnom kontakte, táto samčia časť je zostrojená tak, aby zaujímala dve krajné
polohy, otvorenú polohu a zatvorenú polohu, pričom v zatvorenej polohe časť samčej časti
vyčnieva von zo samičej časti; a pričom vonkajšie povrchy samčej Časti, v zatvorenej polohe a
v priestore, kde sa prítoková časť a odtoková časť spájajú so samičou časťou, vytvárajú
vodotesný uzáver medzi prítokovou a výtokovou časťou prostredníctvom spojovacej časti.
[0002] Vynález sa týka aj jednorazového urinálneho vrecka na zber moču, ktoré zahŕňa vrchný
okrajový lem, spodný okrajový lem a bočné okrajové lemy, uvedené lemy vymedzujú vnútorný
priestor vrecka, uvedené vrchné okrajové lemy sú umiestnené pri vrchnom okrajovom leme
spojenom s pomôckami mimo vrecka, a uvedený spodný okrajový lem zahŕňa ventilovú
jednotku obsahujúcu prítokovú časť a výtokovú časť, ktoré sú od seba oddelené posúvacím
ventilom, uvedený posúvací ventil obsahuje samičiu časť priamo spojenú s prítokovou a
výtokovou časťou, a samčiu časť, ktorá sa pohybuje v smere osi paralelne so samičou časťou a
je s ňou vo vodotesnom kontakte, uvedená samčia časť je zostrojená tak, aby zaujímala dve
krajné polohy, zatvorenú polohu a otvorenú polohu, pričom v zatvorenej polohe časť samčej
časti vyčnieva von zo samičej časti; a pričom vonkajšie povrchy samčej časti v zatvorenej
polohe a v priestore, kde sa prítoková časť a odtoková časť spájajú so samičou časťou,
vytvárajú vodotesný uzáver medzi prítokovou a výtokovou časťou prostredníctvom spojovacej
časti; kde prítoková časť je spojená s vnútorným priestorom vrecka; a odtoková časť je
umiestnená z vonkajšej strany okrajových lemov vrecka.
[0003] Nakoniec sa vynález týka použitia ventilovej jednotky.
[0004] Regulovanie prietoku moču súvisí s používaním urinálnych vreciek, teda so zberom
moču do vrecka a jeho následným vyprázdnením. Takisto sa môže týkať aj regulácie prietoku
moču pri používaní katétra; pričom ventilová jednotka môže byť dodatočne namontovaná na
výtokový koniec katétra a tým umožniť reguláciu vyprázdňovania.
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[0005] Z hľadiska používania urinálnych vreciek sa vrecko skladá z vrchnej časti, vybavenej
zvyčajne jednosmerným ventilom, na ktorý je pripojená hadička spojená na druhom konci s
katétrom. Moč sa zberá cez hadičku katétra, pričom jednosmerný ventil zabezpečuje, že cez
hadičku a katéter nedôjde k pretečeniu, keď sa vrecko naplní a obráti vrchnou časťou smerom
nadol. Z hľadiska výroby jednorazových urinálnych vreciek je toto vrecko na ostatných
stranách zvyčajne úplne uzavreté a preto sa spojenie s vonkajškom uskutočňuje len cez uvedenú
hadičku.
[0006] Keď sa vrecko naplní, roh vrecka sa zvyčajne odtrhne, vrecko sa a následne sa
vyprázdni, a jednorazové vrecko sa môže zlikvidovať. Pri tejto činnosti však jestvuje veľké
riziko, že používateľ si znečistí prsty močom a tým aj riziko krížovej kontaminácie pri ďalšej
manipulácii, a navyše, takéto znečistenie močom je nehygienické.
[0007] Príklad jednorazového vrecka je známy napríklad z US 5087251, pričom vrecko
obsahuje vstupný otvor na prítok moču, oproti vstupnému otvoru je namontovaný ventil na
vypúšťanie kvapaliny. Tento ventil je však otvárací/zatvárací a sám o sebe vyžaduje pomerne
veľkú silu v prstoch, a tiež jeho výroba je pomerne zložitá a jeho konštrukcia výrazne zvyšuje
náklady v prípade, ak sa vrecko používa ako jednorazové.
[0008] Takisto sú známe posúvacie ventily, ktoré obsahujú samičiu časť a samčiu časť, ktorá sa
v nej pohybuje, pričom kvapalina môže pretekať, keď samčia časť je v otvorenej polohe, takže
moč sa môže vypúšťať, a pričom ventil zabezpečuje, že moč zostane vo vrecku alebo v katétri,
keď samčia časť je v zatvorenej polohe. Ventil sa používa na zberové vrecko, a ventil sa môže
otvárať a zatvárať podľa potreby.
[0009] Ventilová jednotka podľa úvodnej časti patentového nároku 1 je opísaná v US
4,306,705.
[0010] Predmetom predloženého vynálezu je teda poskytnúť ventilovú jednotku a jednorazové
urinálne vrecko, ktoré nie sú zaťažené nedostatkami predchádzajúcich systémov a pri ktorých je
možné jednoduchým spôsobom prerušiť tesnenie ventilovej jednotky bez použitia väčšej sily v
prstoch a bez rizika, že sa používateľ znečistí močom, pričom ventil je jednorazový a je veľmi
podobný opakovane použiteľnému ventilu, takže je pri výrobe možné použiť s menšou úpravou
existujúce nástroje. Konštrukcia tiež zabezpečuje, že jednorazový ventil sa nemôže používať
opakovane.
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[0011] Tento predmet vynálezu sa dosiahne ventilovou jednotkou podľa patentového nároku 1.
[0012] Predmet vynálezu sa dosiahne aj jednorazovým urinálnym vreckom podľa patentového
nároku 6.
[0013] EP-A-1 473 001 predstavuje uskutočnenie stavu techniky podľa článku 54(3)EPC.
Predložený vynález sa odlišuje od tohto predchádzajúceho uskutočnenia tým, že samičia časť je
otvorená na oboch koncoch.
[0014] Keď sa vrecko naplní močom a má sa vyprázdniť, odpojí sa od katétra. Potom sa
prevráti vrchnou časťou smerom nadol a používateľ uchopí ventilovú jednotku.
[0015] Keď je zatvorená, nijaká kvapalina nevyteká von, kým sa samčia časť nezatlačí do
otvorenej polohy.
[0016] Určitá časť samčej časti v zatvorenej polohe vyčnieva von zo samičej časti a je možné ju
aktivovať tlakom a zasunutím. Keď sa táto samčia časť zatlačí do samičej časti, nie je možné
pohybovať so samčou časťou, kým sa nepoužije náradie alebo podobne na vytiahnutie samčej
časti späť, samčia časť je teraz celá zasunutá do samičej časti, pričom jeden prvok samčej časti
sa pri otvorení vytlačí von z prítokovej a odtokovej časti a v samičej časti nie sú nijaké
aktivačné prvky, ktoré by umožnili zmenu polohy samčej časti.
[0017] Týmto sa docieli jednorazový ventil, ktorý zabezpečuje, že vrecko sa nedá opätovne
použiť a že neexistuje riziko znečistenia používateľa močom a riziko kontaminácie. V tejto
súvislosti treba spomenúť, že zatvorená poloha sa vyznačuje tým, že kvapalina nemôže
preniknúť cez spojovaciu časť, zatiaľ čo v otvorenej polohe môže kvapalina cez spojovaciu
časť voľne pretekať.
[0018] Spojovacia časť môže mať rôzne fyzické tvary, napríklad ak samčia časť má tvar valca,
bude to zvyčajne valcovito priečne vyvŕtaný otvor cez samčiu časť, a v ostatných prípadoch
môže byť zostrojená tak, že samčia časť sa skladá z dvoch valcovitých elementov, prvej
a druhej časti, ktoré sú navzájom spojené aspoň jedným rebrom, ktorých však môže byť aj
viacero a tým sa na tomto mieste vytvorí spojovací priestor, ktorí umožňuje prietok kvapaliny.
[0019] Zhotovením ventilovej jednotky podľa vynálezu tak, ako sa ďalej uvádza v patentových
nárokoch 3 a 4, sa vytvárajú vhodné príkladné uskutočnenia spojovacej časti.
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[0020] Zhotovením ventilovej jednotky podľa vynálezu tak, ako sa ďalej uvádza v patentovom
nároku 5, vytvorí sa vhodný tvar prítokovej a výtokovej časti, ktoré zvyčajne tvoria rúrkové
elementy zhotovené z vhodného plastu.
[0021] Vynález sa tiež týka použitia ventilovej jednotky tak, ako sa uvádza v patentovom
nároku 7.
[0022] Ďalej sa vynález podrobne vysvetľuje s odkazom na výkresy, na ktorých
Obrázok 1 znázorňuje jednorazové urinálne vrecko obsahujúce jednosmerný ventil pripojený na
rúrkový element a oproti nemu ventilovú jednotku namontovanú do vrecka;
Obrázok 2A znázorňuje prvé príkladné uskutočnenie ventilovej jednotky, ktorá nie je súčasťou
vynálezu;
Obrázok 2B je pohľad v reze pozdĺž stredovej roviny ventilovej jednotky znázornenej na
obrázku 2, pričom samčia časť je v zatvorenej polohe;
Obrázok 2C je pohľad v reze pozdĺž stredovej roviny ventilovej jednotky znázornenej na
obrázku 2, pričom samčia časť je v otvorenej polohe;
Obrázok 3A znázorňuje uskutočnenie ventilovej jednotky podľa vynálezu;
Obrázok 3B je pohľad v reze pozdĺž stredovej roviny ventilovej jednotky znázornenej na
obrázku 3A, pričom samčia časť je v zatvorenej polohe;
Obrázok 3C je pohľad v reze pozdĺž stredovej roviny ventilovej jednotky znázornenej na
obrázku 3A, pričom samčia časť je v otvorenej polohe.
[0023] Obrázok 1 znázorňuje jednorazové urinálne vrecko (1) vyrobené z dvoch v podstate
priehľadných plastových fólií, ktoré sú po obvode utesnené a spojené navzájom, najlepšie
zváraním, aby sa vytvoril vnútorný priestor (5), v ktorom sa moč zhromažďuje. Zvary takto
zahŕňajú vrchný okrajový lem (2), spodný okrajový lem (3) a bočné okrajové lemy (4), ktoré
predstavujú súvislý pás, ale tak, aby bol možný prietok navrchu a na dne, ako sa opisuje ďalej.
Vrecko môže mať aj iné tvary: môže byť okrúhle, elipsovité, apod.
[0024] Vo vrchnom vymedzenom priestore (30) a vnútri vrecka je jednosmerný ventil (6), ktorý
zabezpečuje, že kvapalina môže vtekať do vrecka, keď je vrecko rovno zavesené tak, že
ventilová jednotka (10) smeruje nadol; pričom jednosmerný ventil zabráni vytekaniu kvapaliny,
ak sa vrecko prevráti vrchnou časťou smerom nadol tak, že ventilová jednotka (10) smeruje
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nahor. Jednosmerný ventil (6) je pripojený na plastovú hadičku, ktorá sa tu uvádza aj ako
pomôcka (9), umiestnená zvonka vrecka. Táto plastová hadička je zvyčajne spojená s katétrom
na zber moču. Oproti vrchnému vymedzenému priestoru (30) je na druhom konci umiestnená
ventilová jednotka (10), ktorá sa skladá z prítokovej časti (102) vo forme norkového člena z
plastu umiestneného vnútri vrecka tak, že vytvára priechod cez spodný okrajový lem, na ktorý
je vodotesné pripojená; pričom je spojená s vnútorným priestorom (5).
[0025] Po prvé, obrázok 2A znázorňuje ventilovú jednotku (101) zloženú z samičej časti (105),
ktorá je v podstate kruhová, na jednom konci uzavretá plošným uzáverom (121), na druhom
valcovitom konci je otvorená na zasunutie samčej časti (106), kde vonkajší tvar samčej časti je
zhodný s vnútorným tvarom samičej časti a tým sa vytvára klzavé spojenie týchto dvoch častí
tak, že sa navzájom dotýkajú a neprepúšťajú kvapalinu. Samčia časť kĺže v samičej časti a tým
vytvára posúvací ventil (104) schopný regulovať prietok kvapaliny, v tomto prípade moču.
Kvapalina vteká do prítokovej časti (102) a preteká cez ventil v spojovacej časti, ak je v
otvorenej polohe a ďalej von cez výtokovú časť (103). Obe časti, prítoková aj výtoková, sú v
podstate kruhové rúrkové členy vyrobené z plastického materiálu vstrekovaním súčasne so
samičou časťou (105) tak, že sa navzájom pretínajú, že prítoková a odtoková časť sú
usporiadané rovnobežne a súmerne pozdĺž osi, ktorá je kolmá na pozdĺžnu os samčej časti
(105). Výtoková časť (103) býva zvyčajne šikmo zrezaná, aby sa zamedzilo riziku
odkvapkávania pri vypúšťaní kvapaliny.
[0026] Obrázok 2B je pohľad v reze pozdĺž stredovej roviny ventilovej jednotky znázornenej na
obrázku 2A, zloženej z prítokovej časti (102) a výtokovej časti (103), pričom ventil je v
zatvorenej polohe (108). V tomto prípade samčia časť (106) je zložená z dvoch častí v tvare
valca: prvá časť (117) a druhá časť (113) pri pohľade zboku sú nasmerované proti sebe a
spojené navzájom aspoň jedným rebrom (119), môže ich však byť aj niekoľko. V oboch
prípadoch je rebro kolmé k uzavretým koncom oboch častí (113 a 117) a v ich strede. V
zatvorenej polohe druhá časť (113) bude umiestnená medzi prítokovou (102) a výtokovou (103)
časťou tak, že kvapalina nemôže medzi nimi pretekať. Prvá časť (117) vyčnieva von zo samičej
časti tak, že je možné posunúť samčiu časť dovnútra samičej časti tlakom a zasunutím tejto
časti, pričom sa druhá časť (113) vytlačí von z prítokovej časti (102) a odtokovej časti (103) a
už viac nevytvára uzáver. Obrázok 2B znázorňuje prvú, zatvorenú polohu, a situáciu, keď
samčia časť je úplne zatlačená do otvorenej polohy, opisuje obrázok 2C.
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[0027] Tento obrázok znázorňuje, že druhá časť (113) je teraz vysunutá von z prítokovej a
výtokovej časti, čím sa vytvorí spojovacia časť (112) z priestoru, v ktorom je rebrp (119). Inými
slovami, kvapalina teraz môže pretekať z prítokovej časti (102) a cez výtokovú časť (103),
jedinou prekážkou je teraz rebro (119), ktoré samé o sebe len pozmení tokové vlastnosti
vytekajúcej kvapaliny, ale nezabráni jej prietoku. Táto spojovacia časť (112) sa skladá zo
spojovacieho valca, ktorý je rovnobežný a súmerný pozdĺž osi prvej a druhej časti a zároveň je
prerušený rebrom. Druhá časť (113) je celá zasunutá a svojim koncom, ktorý je oproti koncu,
na ktorý je pripojená spojka v tvare rebra, tesne prilieha k plošnému uzáveru (121) a nie je
možné ju posunúť a tým uzavrieť ventilovú jednotku (101). Podobne prvá časť (117) je
usporiadaná tak, že táto časť je zasunutá do samičej časti (105) a tým je celá samčia časť úplne
zasunutá do samičej časti.
[0028] Obrázok 3A znázorňuje ventilovú jednotku (101) podľa vynálezu, ktorá je v podstate
rovnaká, ako jednotka znázornená na obrázkoch 2A až C, v ktorej však v tomto prípade samičia
časť (105) nemá plošný uzáver (121), ale v ktorej samičia časť je rúrkovým členom otvoreným
na oboch koncoch a v ktorej samčia časť, podobne ako samčia časť znázornená na obrázkoch
2A až C, môže kĺzať a obrázky 3B až C znázorňujú samčiu časť v zatvorenej a otvorenej
polohe.
[0029] Obrázky 3B až C znázorňujú, že samčia časť v tomto prípade má iný tvar; samčia časť
je aj v tomto prípade zložená z prvej časti (117) a druhej časti (113) so spojovacou oblasťou
(118) vytvorenou v spojovacej časti (112), samčia časť (106) je v podstate celá v tvare valca, v
ktorom v strede je vyvŕtaná diera kolmo na pozdĺžnu os samčej Časti, čím sa vytvorí otvor
priečne cez samčiu časť. Ako bolo spomenuté, ten sa nachádza v spojovacej časti (112).
[0030] Obrázok 3C znázorňuje situáciu, keď sa pri otváraní druhá časť (113) vysúva von z
priestoru medzi prítokovou časťou (102) a výtokovou časťou (103) a keď pozdĺžna os
spojovacej časti (112) je paralelná a totožná s osou prítokovej časti (102) a výtokovej časti
(103). Tým sa vytvorí nebránený priechod pre kvapalinu cez prítokovú časť, výtokovú časť a
spojovaciu časť. V otvorenej polohe je samčia časť celá zasunutá do samičej časti, pretože
samčia časť má menší vonkajší obvod ako je vnútorný obvod samičej časti. Okrem toho samčia
časť má tvar valca vzhľadom na to, že v oboch polohách, v otvorenej, aj v uzavretej polohe je
celá zasunutá do valcovitej samičej časti a netvorí súčasť spojovacej časti. V tomto prípade je
samičia časť (105), ako už bolo spomenuté, otvorená na oboch koncoch. Treba poznamenať, že
vzhľadom na to, že uskutočnenia znázornené na obrázkoch 2A až C a obrázkoch 3A až C spolu
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súvisia, samičia časť (105) môže mať plošný uzáver (121) na vytvorenie uzatvoreného dna
(122) a takisto je možné, aby samičia časť bola otvorená na oboch koncoch.
[0031] Znázornené uskutočnenia vysvetľujú princíp vynálezu, ktorý však môže mať niekoľko
ďalších uskutočnení, napríklad také, že samčia Časť a samičia Časť môžu byť štvorcové,
trojuholníkové. Spojovacia časť môže byť zostrojená iným spôsobom; buď s niekoľkými
rôznymi rebrami a voliteľne s niekoľkými dierami kolmými na pozdĺžnu os samčej časti, a
podobne spojovacie časti môžu mať kruhový, štvorcový alebo trojuholníkový prierez, podľa
príslušnej situácie.
[0032] Ventilová jednotka je vyrobená vstrekovaním vhodného plastu, napr. PVC, PP, ABS.
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Patentové nároky

1.

Ventilová (101) jednotka na regulovanie prietoku moču, pričom uvedená ventilová
jednotka zahŕňa prítokovú časť (102) a výtokovú časť (103), ktoré sú od seba oddelené
posúvacím ventilom (104), uvedený posúvací ventil sa skladá zo samičej časti (105), ktorá
je napevno spojená s prítokovou časťou a výtokovou časťou, a zo samčej časti (106),
ktorá sa dá posúvať rovnobežne so samičou časťou a je s ňou vo vodotesnom kontakte,
uvedená samčia časť je zostrojená tak, že môže zaujímať dve krajné polohy, zatvorenú a
otvorenú, pričom v zatvorenej polohe samčia časť vyčnieva von zo samičej časti; pričom
v zatvorenej polohe a v oblasti, kde prítoková a výtoková časť je spojená so samičou
časťou, vonkajší povrch samčej Časti vytvára vodotesný uzáver medzi prítokovou a
výtokovou časťou; a pričom v otvorenej polohe samčia časť umožní kvapaline pretekať
medzi prítokovou a výtokovou časťou prostredníctvom spojovacej časti (112);
vyznačujúca sa tým, že samičia časť je rúrkový člen otvorený na oboch koncoch, ktorý
má valcovitú stenu obklopujúcu v uvedenej otvorenej polohe po celej dĺžke uvedenú
samčiu časť, aby nedošlo k posunutiu samčej časti do zatvorenej polohy.

2.

Ventilová jednotka podľa patentového nároku 1, kde uvedená otvorená poloha a zatvorená
poloha sú dve krajné polohy uvedenej samčej časti.

3.

Ventilová jednotka podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich patentových nárokov,
vyznačujúca sa tým, že spojovacia časť (112) je vybavená otvorom naprieč samčou
časťou a kolmým na jej pozdĺžnu os.

4.

Ventilová jednotka podľa niektorého z patentových nárokov 1 až 3, vyznačujúca sa tým,
že spojovacia časť (112) má taký tvar, že samčia časť je rozdelená na dve časti, prvú časť
a druhú časť, a v spojovacej oblasti má aspoň jedno rebro (119), ktoré spája navzájom obe
časti.

5.

Ventilová jednotka podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich patentových nárokov,
vyznačujúca sa tým, že obe, prítoková aj výtoková časť, zahŕňajú rúrkový člen.
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6.

Jednorazové urinálne vrecko (1) na zber moču, pričom uvedené vrecko (1) má vrchný
okrajový lem (2), spodný okrajový lem (3), a bočné okrajové lemy (4), uvedené lemy
vymedzujú vnútorný priestor (5) vrecka, pričom uvedený vrchný vymedzujúci priestor pri
vrchnom okrajovom leme je spojený s pomôckami (9) zvonku vrecka (1) a uvedený
spodný okrajový lem (3) obsahuje ventilovú jednotku (10) podľa patentového nároku 1,
pričom prítoková časť je spojená s vnútorným priestorom (5) vrecka; a výtoková časť je
umiestnená z vonkajšej strany okrajového lemu (3) vrecka.

7.

Použitie ventilovej jednotky podľa niektorého z patentových nárokov 1 až 5 pre
jednorazové urinálne vrecko podľa patentového nároku 6.
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