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FĽAŠKA NA BALENIE KVAPALINY

Tento vynález sa týka flašky na dávkovanie kvapaliny, konkrétnejšie fľašky na
dávkovanie vybavenej čerpacím systémom pre iniciáciu dávkovania kvapaliny.
Tento vynález je najmä vhodný pre fľašky s očnými kvapkami, aleje zrejmé, že
môže byť použitý na dávkovanie akéhokoľvek typu kvapaliny.
V tomto type fliaš sa používa známy čerpací mechanizmus, ktorý je do činnosti
uvedený stlačením jeho pohyblivej časti. Aby bola vytvorená fľaška s optimálnou
ergonómiou, ktorú je ľahké uchopiť a používať aplikáciou potrebného tlaku na
pohyblivý piest, sa v doterajšom stave techniky používa krytka, ktorá pomáha
uvádzať piest a teda aj čerpadlo do činnosti. Uvedená krytka zahŕňa valcovú časť,
ktorá zakrýva aspoň časť nádržky kvapaliny fľaštičky a ktorá má navrchu rovinný
horný povrch s centrálnym otvorom, ktorým môže prechádzať hrot dávkovača.
Akje krytka umiestnená na fľaške, potom jej horný povrch leží na pieste čerpadla.
Tým sa zvyšuje veľkosť plochy, ktorá musí byť stlačená na uvedenie čerpadla do
činnosti a uľahčuje dlhodobá prevádzka.
Je možné použiť rôzne varianty krytiek fľašiek na uľahčenie uvedenia čerpadla
do činnosti, aké sú napr. nárokované v patente WO 2010/139883 podanom
prihlasovateľom, ktorý popisuje krytku skladajúcu sa z dvoch častí určených na
kĺzanie sa smerom k sebe rovnobežne s osou čerpadla, z ktorých každá má plôšku
pre palec, ktorá ďalej uľahčuje uvedenie oboch častí čerpacieho systému do
činnosti.
Fľašky na dávkovanie kvapaliny sa bežne používajú na dávkovanie očného
roztoku alebo iných látok pre starostlivosť o oči. Je bežné, najmä vzhľadom na
množstvo fľašiek predávaných spoločne v rovnakom obale, že pre používateľa je
súčasne k dispozícii niekoľko fľašiek, avšak je dôležité, aby neboli otvárané

všetky súčasne, ale skôr jedna po druhej. Ako príklad môže byť odporúčané
skladovať flašky, ktoré sa plnia za sterilných podmienok, pri určitej teplote pred
otvorením a, akonáhle sú otvorené, skladovať ich pri teplote okolia počas
niekoľkých týždňov. Pri uskutočnení tohto vynálezu sa preto zdalo vhodné
zlepšiť vyššie spomínané dávkovacie fľašky tak, že ich predchádzajúce použitie
môže byť jasne identifikované, pretože akonáhle sa fľaša používa po prvýkrát,
môže byť zachovaná len pre predpísané časové obdobie.
V tomto kontexte sa tento vynález týka fľašky na dávkovanie kvapaliny
zahŕňajúcej krytku poskytujúcu jednoduchý, efektívny spôsob informovania
používateľov o tom, že fľaška je použitá prvýkrát.
V tomto ohľade sa tento vynález týka fľašky na balenie kvapaliny zahŕňajúcej
nádržku (2) kvapaliny a na nej namontovanú distribučnú hlavu, pričom táto
distribučná hlava zahŕňa axiálne pohyblivú časť piestu čerpacieho systému na
čerpanie kvapaliny a hrot dávkovača, ktorý sa pohybuje pevne s uvedeným
piestom a cez ktorý je uvedená kvapalina vypúšťaná, uvedená pohyblivá piestová
časť má lem s horným povrchom, na ktorý je uvedený hrot dávkovača uchytený.
Podľa charakteristík tohto vynálezu je táto krytka vytvorená na jednej strane
objímkou zakrývajúcou piest určený na uvedenie čerpadla do činnosti a na druhej
strane pohyblivou časťou, ktorá fľaštičku zakrýva. Táto krycia objímka tvorí
valcovú bočnú stenu, ktorej horný koniec je rozšírený priečnou stenou určenou
na uloženie na uvedenom hornom povrchu lemu a ktorá má centrálny otvor na
umožnenie priechodu hrotu dávkovača, zatiaľ čo uvedená snímateľná krycia časť
je uchytená k priečnej stene objímky upevňovacími prostriedkami, ktoré sa
zlomia pri prvom použití fľašky. Týmto spôsobom snímateľná krycia časť
zakrýva centrálny otvor, ktorý leží oproti bočnej stene, ak je fixovaná k uvedenej
priečnej stene objímky a centrálny otvor a hrot dávkovača sú odokryté vtedy, keď
je táto snímateľná časť odložená po zlomení upevňovacích prostriedkov.

Používateľ teda môže ľahko vidieť či bola daná flaška už otvorená, vizuálnym
pozorovaním toho, či boli alebo neboli prostriedky upevňujúce snímateľnú časti
zlomené. Tým je používateľovi zabránené, aby otváral všetky fľaštičky súčasne,
a v dôsledku toho môže byť každá z fľašiek skladovaná podľa odporúčania pre
použitie.
Keď je lem piestu zakrytý objímkou, potom je priečna stena určená na uloženie
na hornom povrchu lemu a centrálny otvor umožňuje, aby cez neho prechádzal
hrot dávkovača. Okrem toho, krytka nielenže indikuje či už fľaška bola použitá,
ale tiež uvádza do činnosti čerpadlo cez časť, ktorá zakrýva lem piestu.
Podľa znaku tohto vynálezu sú na vnútornom povrchu bočnej steny umiestnené
spojovacie kolíky tak, že lem je zafixovaný medzi uvedenými spojovacími
kolíkmi a priečnou stenou. Krytka teda nemôže byť z fľašky odobratá bez
úmyselnej akcie zo strany používateľa. Krytka ostáva na mieste na fľaštičke a
odobratá môže byť iba jej snímateľná časť. Je teda zabezpečené, že indikácia
toho, či fľaštička už bola použitá, bude závisieť od prítomnosti alebo absencie
snímateľnej časti, alebo na tom, či už boli alebo neboli zlomené upevňovacie
prostriedky.
Vo výhodných uskutočneniach tohto vynálezu priečna časť objímky je rozšírená
radiálne plôškou, ktorá sa rozširuje smerom k vonkajšku objímky a valcová bočná
stena uvedenej objímky sa rozširuje axiálne na zakrytie lemu a aspoň časti
nádržky kvapaliny. Uvedená bočná stena krycej objímky sa výhodne rozširuje
axiálne pozdĺž nádržky pod uvedenú plôšku. Plôška je určená na uľahčenie
pôsobenia axiálneho tlaku na objímku s cieľom uvedenia piestu čerpadla do
činnosti a bočná stena je určená na uľahčenie kĺzania uvedenej objímky pozdĺž
fľašky, s jej výhodnou polohou pod plôškou redukujúcou sklápací efekt a trenie,
ktoré môže byť spôsobené kĺzaním objímky pozdĺž fľašky.

Podľa znaku tohto vynálezu, s cieľom zaistenia relatívnej uhlovej polohy krytky,
je poskytnutý prostriedok na zabránenie otáčania krytky vzhľadom na fľašku. V
uvedenej zaistenej uhlovej polohe krytky sa bočná stena krycej objímky rozširuje
pozdĺž nádržky, pod plôškou a na boku fľašky naproti boku rezervovanému na
označenie štítkom.
Snímateľná časť j e teda určená na zakrytie hrotu dávkovača. Uvedená snímateľná
časť je vyrobená pevne s priečnou stenou pomocou prídržných kolíkov, ktoré
môžu byť zlomené otáčaním snímateľnej časti vzhľadom na objímku vtedy, keď
je fľaška použitá prvýkrát. Uvedené kolíky sú výhodne umiestnené priečne medzi
koniec snímateľnej časti a okraj centrálneho otvoru, v rovine lemu. Ich
usporiadanie v rozšírení lemu preto uľahčuje demontáž zostavy.
Snímateľná krycia časť môže mať potom kuželový profil,

ktorý je

komplementárny k profilu hrotu dávkovača, s cieľom zakrytia uvedeného hrotu,
a môže mať na vnútornej strane steny, vymedzujúcej uvedený kuželový tvar,
blistre. Vnútorný prierez snímateľnej časti je teda redukovaný na umožnenie
toho, aby bola snímateľná časť hrotu dávkovača alebo viečka vopred pridaného
k uvedenému hrotu, daná na miesto, keď je krytka umiestnená v svojej polohe.
Manipulácia a odstránenie viečka je teda uľahčené použitím snímateľnej časti na
uchopenie viečka.
Podľa znaku tohto vynálezu môže mať na umožnenie priechodu viečka kuželový
hrot, ktorý tvorí snímateľnú časť krytky, profil kužeľa zrezaného na konci oproti
priečnej stene objímky. Kuželová časť má na vonkajšej strane axiálne výstužné
rebrá, aby bolo používateľovi uľahčené udržať uchopenie a vynaložiť silu.
Tento typ snímateľnej časti umiestnenej nad priečnou stenou je zaujímavý pre
konkrétne uskutočnenie tohto vynálezu, v ktorom má krycia objímka dve časti,
ktoré sa kĺžu jedna pozdĺž druhej. Horná časť zakrýva pohyblivú časť piestu na
uvedenie čerpadla do činnosti a dolná časť zakrýva spodok nádržky a obom

častiam j e zabránené, aby sa mohli otáčať jedna voči druhej. Čerpadlo sa uvádza
do činnosti pohybom týchto dvoch častí smerom k sebe a každá z týchto dvoch
častí má radiálnu plôšku, takže flaška môže byť ľahko uchopená s cieľom
vykonania uvedeného pohybu. Keď chce používateľ upevňovacie prostriedky
zlomiť pri prvom použití fľašky, je zabránené tomu, aby sa krycia objímka otáčala
pôsobením krútiaceho momentu aplikovaného na piest, bez ohľadu na to, kde je
uchopená používateľom. Ak používateľ drží hornú časť, je ľahké upevňovacie
prostriedky zlomiť. Ak naopak drží dolnú časť, potom je otáčaniu hornej časti
zabránené kombinovanou akciou uchopenia používateľom a prostriedkom
použitým na zabránenie tomu, aby sa tieto dve časti otáčali navzájom.
Tento vynález sa tiež týka spôsobu výroby fľašky na obsiahnutie kvapaliny, v
ktorej je, za sterilných podmienok, nádržka najprv naplnená kvapalinou a potom
je uvedená nádržka zostavená s distribučnou hlavou zahŕňajúcou čerpací systém,
axiálny piest na uvedenie systému do činnosti, hrot dávkovača, ktorý sa posunutý
pozdĺžne spolu s pohyblivou časťou piestu a cez ktorý je kvapalina vypúšťaná a
viečko, ktoré zakrýva hrot. Podľa tohto spôsobu, v druhom kroku a za
podmienok, ktoré nie sú nevyhnutne sterilné, je krytka vytvorená objímkou
zakrývajúcou uvedenú pohyblivú časť piestu na uvedenie čerpadla do činnosti a
snímateľnou

časťou

zafixovanou

k

uvedenej

objímke

zlomíte ľnými

upevňovacími prostriedkami, s uvedenou snímateľnou časťou umiestnenou tak,
že zakrýva viečko umiestnené na distribučnej hlave. Zostava teda môže byť
vyrobená a zmontovaná na rôznych miestach, pričom sú rešpektované sterilné
výrobné požiadavky. Krytka môže byť montovaná až na konci tohto spôsobu, za
nesterilných podmienok, po tom, ako bola fľaška naplnená a hermeticky utesnená
viečkom za sterilných podmienok.
Kvôli tomu má krytka taký vnútorný rozmer, že môže zakryť hrot dávkovača, aj
keď je tento hrot už zakrytý svojim vlastným viečkom. Implementácia zariadenia
je teda uľahčená, pričom sú rešpektované sterilné podmienky požadované pre

použitie flašky na dávkovanie očných kvapiek, však bez požiadavky sterilných
podmienok v priebehu výroby a implementácie plôšky pre stlačenie palcom.
Fľaška so svojim hrotom dávkovača a viečkom môže byť vyrobená za sterilných
podmienok a následne potom môže byť fľaštička vybavená krytkou, ktorá viečko
hrotu zakrýva.
Tento vynález a z neho vyplývajúce výhody budú podrobnejšie opísané v nižšie
uvedených uskutočneniach, založených na nasledujúcich obrázkoch:
- Obrázok 1 je rozvinutý perspektívny pohľad na fľašku na obsiahnutie kvapaliny
vybavenú krytkou použitou na indikáciu toho, či už bola fľaška otvorená, podľa
prvého uskutočnenia tohto vynálezu;

- Obrázok 2 je pohľad v reze na zostavenú fľašku zobrazenú na obrázku 1;
- Obrázok 3 je perspektívny pohľad na fľašku na obsiahnutie kvapaliny, vybavenú
krytkou použitou na indikáciu toho, či už bola fľaštička otvorená, podľa druhého
uskutočnenia tohto vynálezu;
- Obrázok 4 je predný pohľad na fľašku podľa tretieho uskutočnenia tohto
vynálezu;
- Obrázok 5 je bočný pohľad na fľašku zobrazenú na obrázku 4;
- Obrázok 6 je perspektívny pohľad na prvý prvok tvoriaci krytku fľašky
zobrazenej na obrázkoch 4 a 5; a
- Obrázok 7 je perspektívny pohľad na druhý prvok tvoriaci krytku fľašky
zobrazenej na obrázkoch 4 a 5.
Ako bolo znázornené na obrázkoch, fľaška na obsiahnutie kvapaliny podľa tohto
vynálezu zahŕňa nádržku 2, distribučnú hlavu 4 namontovanú na nádržke a krytku
6.

Nádržka má bočnú stenu 8 , ktorá má viac-menej valcový v profil a spodnú stenu
10. Kvapalina, ktorá má byť dávkovaná vo forme kvapiek, je uložená v nádržke
a vypúšťaná cez distribučnú hlavu.
Pre tento účel má distribučná hlava čerpacie zariadenie a hrot 12 dávkovača
umiestnený na výstupe z čerpacieho zariadenia, takže kvapalina odobraná z
nádržky čerpacím zariadením bude prechádzať cez hrot cez centrálny kanál, ktorý
nie je zobrazený, do koncového ústia 14 dávkovania kvapaliny. Vo viditeľnej
časti čerpacieho zariadenia zobrazeného na obrázkoch je piest 16 určený pre
axiálny pohyb vzhľadom na nádržku na vytvorenie podtlaku a vytiahnutia
kvapaliny. Pohyblivá časť piestu sa posúva vynaložením axiálneho tlaku na lem
18, ktorý j e súčasťou pohyblivej časti piestu. Lem, ktorý má priemer aspoň rovný
priemeru nádržky, prechádza axiálne hrotom dávkovača, cez ktorý sú kvapky
dávkované.
Krytka má kryciu objímku 20, snímateľnú kryciu časť 22 a upevňovacie
prostriedky 24, určené na zlomenie a uvoľnenie snímateľnej časti tak, že môže
byť z objímky odobraná.
Upevňovacie prostriedky sú tu vytvorené zlomiteľnými kolíkmi 25 (zobrazenými
na obrázku 2), určenými na to, aby boli počiatočné pevne spojené so snímateľnou
časťou a krycou objímkou a môžu byť následne oddelené zlomením kolíkov v
dôsledku otáčania vykonanom používateľom.
Krycia objímka 20 má bočnú stenu 26 v tvare valca, ktorej jeden axiálny koniec
vystupuje priečne do stredu objímky na vytvorenie priečnej steny 28, ktorá má
centrálny otvor 30. Krycia objímka je na druhom opačnom konci otvorená.
Keď je objímka umiestnená na fľaške, priečna stena 28 leží na hornom povrchu
lemu 18. Uvedená priečna stena zväčšuje nosný povrch, ktorý má používateľ k
dispozícii na aplikovanie tlaku na lem. Radiálna plôška 32, ktorá uľahčuje
uchopenie krytky, radiálne rozširuje uvedenú priečnu stenu smerom k vonkajšej

strane objímky, ďalším zväčšovaním dostupného nosného povrchu. Plôška je
výhodne zakrivená na uľahčenie umiestnenia palca používateľa.
Keď je objímka umiestnená na fľaške, bočná stena krycej objímky prechádza
axiálne na zakrytie pohyblivej časti piestu a aspoň časti nádržky. Mohol by byť
vyvinutý určiý variant (nie je zobrazený) tak, že bočná stena prechádza axiálne
nerovnomerným spôsobom okolo fľaštičky a axiálna vôľa umožňuje, aby bol na
nádržke nalepený informačný štítok dobre čitateľný. Fľaška potom môže zahŕňať
prostriedky na zabránenie otáčania krytky vzhľadom na fľašu na zaistenie toho,
že keď je krytka uzamknutá v uhlovej polohe, tak štítok nie je prekrytý a je teda
viditeľný. Pri tejto variante bude zabezpečené, aby bočná stena krycej objímky,
ktorá nezahŕňa vôľu, teda najrozšírenejšia, bola umiestnená pozdĺž nádržky pod
plôškou.
Krytka má spojovacie kolíky 34 na vnútornej strane uvedenej bočnej steny
uvedenej objímky tak, že lem je uzavretý medzi uvedené spojovacie kolíky a
priečnu stenu krytky. Ako ukazuje obrázok 2, uvedené spojovacie kolíky môžu
byť v tvare naklonenej roviny redukujúcej vnútorný priemer objímky tak, že keď
je objímka vložená na flašku, lem sklzne do uzamknutej polohy medzi priečnu
stenu a pravé rameno spojovacích kolíkov vytvorených na konci naklonenej
roviny.
Snímateľná krycia časť 22 je v tvare kuželového hrotu 50 umiestneného na
hornom povrchu 52 priečnej steny, naproti bočnej stene 26 krycej objímky.
Uvedená snímateľná časť je umiestnená približne v strede priečnej steny 28 tak,
aby zakrývala centrálny otvor a je držaná proti hornej stene zlomíte ľnými kolíkmi
25, ktoré tvoria upevňovacie prostriedky 24. Tieto zlomiteľné kolíky sú tu
umiestnené v rovine lemu priečne medzi koniec snímateľnej časti a hranu
centrálneho otvoru. Toto usporiadanie uľahčuje demontáž zostavy.

Kuželový profil snímateľnej krycej časti je komplementárny k profilu hrotu
dávkovača a výhodne komplementárny k profilu a rozmerom viečka 36
umiestneného na hrot dávkovača pred konečným zostavením fľaštičky.
Akje krytka umiestnená na fľaštičku, cez otvorený koniec bočnej steny objímky,
priečna stena prichádza do kontaktu s horným povrchom lemu, pričom je
umožnený priechod hrotu dávkovača cez centrálny otvor a snímateľná časť
krytky j e umiestnená okolo hrotu 12 dávkovača a viečko 36 je na hrot umiestnené
v predchádzajúcom kroku.
Stena vymedzujúca kuželový profil snímateľnej krycej časti má na vnútornej
strane blistre 56. Keď je krytka vkladaná cez fľaštičku a snímateľná krycia časť
kryje viečko na hrote dávkovača, potom blistre, ktoré lokálne redukujú vnútorný
priemer snímateľnej krycej časti, viečko stláčajú. V dôsledku toho, keď je krytka
odobraná prvýkrát a upevňovacie prostriedky sú zlomené otáčaním snímateľnej
krycej časti vzhľadom na kryciu objímku, viečko je ťahané do vnútra snímateľnej
krycej časti trením, takže keď je snímateľná krycia časť odobraná, viečko
zakrývajúce hrot je odobrané tiež a zostáva len vnútorná krytka. Aj na vonkajšom
povrchu snímateľnej krycej časti by mohli byť poskytnuté upevňovacie
prostriedky, ako sú rebrá 58 zobrazené formou príkladu na obrázku 3, aby bola
manipulácia s viečkom hrotu pomocou uvedenej snímateľnej krycej časti
uľahčená.
Krytkaje montovaná vložením fľašky cez voľný otvorený koniec objímky 30, až
kým nebude priečna stena 28 objímky proti lemu čerpadla tak, ako to ukazuje
obrázok 3. Hrot 12 dávkovača fľašky a, v prípade potreby, viečko 36 umiestnené
na hrote prejdú cez centrálny otvor priečnej steny. Fľaška je držaná axiálne
spojovacími kolíkmi 34.

Obrázky 1 a 2 ukazujú flašku s konkrétnou krytkou, v ktorej je objímka
vytvorená z jedného kusu a ktorá, podľa každého uskutočnenia tohto vynálezu,
má horný povrch, ku ktorému je pridaná snímateľná krycia časť.
Teraz bude popísané druhé uskutočnenie zobrazené na obrázku 3. Pretože fľaška
má konštrukciu podobnú vyššie opísanej fľaške, v nasledujúcom opise budú k
rovnakým prvkom priradené rovnaké čísla s pridaním 100.
Fľaška má nádržku 102, distribučnú hlavu 104 namontovanú na nádržke a krytku
106. V tomto uskutočnení má krytka 106 špecifickú kryciu objímku.
Krycia objímka sa skladá z dvoch častí 40, 42 určených na vzájomné kĺzanie
axiálne pozdĺž nádržky smerom jedna k druhej vtedy, keď sú stláčané radiálne
plôšky 132 na každej časti tak, ako v predchádzajúcom uskutočnení. Keď sa tieto
dve časti pohybujú jedna smerom k druhej, čerpací systém je uvádzaný do
činnosti a je dávkovaná kvapka. Rozumie sa, že radiálne plôšky sú zakrivené na
dobré uchytenie a že krivky sú obrátené v rôznych smeroch, pretože na to, aby sa
dve časti pohybovali smerom k sebe, musia kĺzať v opačných smeroch.
Tu sú horná časť 40 a dolná časť 42 krycej objímky definované ich vzájomnými
polohami, keď je fľaška umiestnená vertikálne tak, ako je to zobrazené na
obrázku 2.
Horná časť krycej objímky 40 zahŕňa bočnú stenu 43, ktorej horný koniec
prechádza priečne priečnou stenou 128 a ktorej nižší koniec prechádza axiálne
prstencom 44 tak, že jeho vonkajší priemer je väčší, než je vonkajší priemer
zvyšku hornej časti. Tento prstenec je dutý na ponechanie priechodu pre bočnú
stenu nižšej časti krycej objímky 42 medzi stenou a fľaštičkou.
V prstenci hornej časti je axiálne vytvorená drážka 46 a na bočnej stene dolnej
časti je axiálne vytvorený výstupok 48 na vytvorenie axiálneho vedenia pre dve
časti krycej objímky, keď sa kĺžu vzhľadom na seba. Bolo pozorované, že tiež

poskytujú prostriedky na zabránenie otáčania hornej časti vzhľadom na dolnú
časť.
Ako je znázornené na obrázku 3, snímateľná krycia časť 122 je v tvare
kužeľového hrotu 150, umiestneného na priečnej stene 128 hornej časti 40 krycej
objímky tak, že zakrýva hrot dávkovača ako predtým a výhodne viečko 136
umiestnené na hrote dávkovača pred konečným zostavením flašky.
Snímateľná krycia časť sa môže líšiť od vyššie opísanej časti, ale bude užitočné,
ak bude mať opäť na vonkajšom povrchu rebrá 158 a aspoň jeden blister na
vnútornej strane.
Kombinácia krycej objímky z dvoch častí a snímateľnej časti zakrývajúcej hrot
dávkovača má za následok dobré uchytenie, keď je snímateľná časť odobraná,
ako je tomu aj v predchádzajúcom uskutočnení.
Snímateľná časť môže byť odstránená len vtedy, keď je otočená, zatiaľ čo
objímka zakrývajúca krytku je držaná na mieste. V prvom uskutočnení bude
používateľ rozumieť tomu, že s cieľom odobratia krytky musí byť jedna ruka
umiestnená na snímateľnú časť a druhá ruka na kryciu objímku a nie na nádržku
fľašky, keď je prístupná. V druhom uskutočnení, bez ohľadu na to, kde má
používateľ druhú ruku, sa fľaštička nebude otáčať nezávisle od krytky kvôli
výstupku, ktorý bráni tomu, aby sa jedna časť krytky otáčala vzhľadom na druhú,
takže sú vedené iba axiálne.
Teraz bude opísané tretie uskutočnenie zobrazené na obrázkoch 4 až 7. Pretože
fľaška v treťom uskutočnení má konštrukciu podobnú vyššie opísaným fľaškám,
v nasledujúcom opise budú k rovnakým prvkom priradené rovnaké čísla s
pridaním 200.
Fľaška podľa tohto uskutočnenia sa od predchádzajúcich uskutočnení líši hlavne
tvarom snímateľnej časti 222. Uvedená snímateľná časť má opäť kuželový hrot
250, ktorý je tu špecifický hlavne tým, že je otvorený na konci 60 oproti objímke

tak, aby vytváral iba jednu kužeľovú časť. Ak sa krytka umiestňuje na fľaštičku,
potom koniec 236 vyčnieva za kužeľový hrot.
Snímateľná časť 222 sa taktiež líši v tom, že hrot má výstužné rebrá 62, ktoré
prechádzajú axiálne okolo hrotu. Uvedené rebrá zaisťujú, že snímateľná časť je
ľahšia na uchopenie a uľahčujú prenos sily požadovanej od používateľa na
zlomenie prídržných kolíkov, ktoré na obrázkoch 4 až 7 nie sú viditeľné. Okrem
toho má axiálne usporiadanie rebier tendenciu naviesť používateľa na otáčanie
kuželového hrotu a skutočnosť, že uvedené rebrá prechádzajú len pozdĺž časti
kužeľa a teda iba pozdĺž určitej časti výšky viečka, núti používateľa cieliť akciu
otáčania na základňu hrotu, vedľa upevňovacích prostriedkov, čo uľahčuje
zlomenie kolíkov vytvárajúcich uvedené upevňovacie prostriedky.
Bude chápané, že hoci boli opísané rôzne uskutočnenia s hrotom v tvare kužeľa,
či už čiastočne alebo nie, môžu byť tiež navrhnuté aj iné externé tvary bez
odchýlenia sa od rozsahu tohto vynálezu, pričom sa rozumie, že vnútorný tvar
musí nevyhnutne zakrývať hrot dávkovača a pripojené viečko.
Môže byť tiež pozorované, že axiálne vedenia pre dve časti krycej objímky 240,
242 sa líšia od predchádzajúceho uskutočnenia v tom, že horná časť 240 má, na
rozdiel od drážky 46 v predchádzajúcom uskutočnení, štrbinu 64 na svojej dolnej
hrane. Výstupok 248 podopretý dolnou časťou 242 krycej objímky je dostatočne
elastický na to, aby zmenil tvar, aby prešiel cez dolnú hranu hornej časti, keď sa
dve časti pohybujú smerom k sebe, a na zasunutie do uvedeného otvoru. Je
pozorované, že axiálne upevňovacie prostriedky sú teda vytvorené pre dve časti
zakrývajúce jedna druhú.
Fľaška na obsiahnutie kvapaliny, ktorá bola práve opísaná v každom z vyššie
uvedených uskutočnení, má tú výhodu, že môže byť vyrobená v zreteľne po sebe
nasledujúcich etapách. Prvá etapa zahŕňa výrobu a zostavovanie nádržky a
distribučnej hlavy vrátane čerpacieho systému, axiálneho piestu na uvedenie do

činnosti a hrotu dávkovača, ktorý sa pohybuje súčasne s časťou pohyblivého
piestu a cez ktorý j e kvapalina dávkovaná. V priebehu druhej etapy, za sterilných
podmienok, je hrot dávkovača uzavretý vzduchotesným viečkom a nádržka je
naplnená kvapalinou pred vzduchotesným uzavretím uvedenej nádržky.
S výhodou môžu byť následné etapy, v priebehu ktorých je montovaná krytka,
vyrábaná inde, vykonávané za podmienok, ktoré nie sú nevyhnutne sterilné.
Krytka sa umiestni na fľaštičku. Snímateľná krycia časť, uchytená ku krycej
objímke zlomiteľnými upevňovacími prostriedkami, je súčasne umiestnená na
fľaštičku, pripravená na odobratie zlomením upevňovacích prostriedkov
predtým, než je fľaštička použitá prvýkrát. Ako bolo opísané, uvedená
snímateľná časť poskytuje indikátor toho, že fľaška už bola použitá. Používateľ
potom vie, že uvažovaná flaška už bola použitá, ak bola snímateľná časť
odstránená alebo ak už snímateľná časť nie je uchytená zlomiteľnými
prostriedkami.

Nároky

1. Fľaška na balenie kvapaliny zahŕňajúca nádržku (2; 102) kvapaliny s na nej
namontovanou distribučnou hlavou (4; 104), ktorá zahŕňa axiálne pohyblivú
časť (16) piestu čerpacieho systému na vyčerpávanie kvapaliny a hrot (12)
dávkovača, ktorý sa pohybuje pevne s uvedenou pohyblivou časťou piestu a
cez ktorý je uvedená kvapalina dodávaná, uvedený piest má lem (18) s
horným povrchom, ku ktorému je uvedený hrot dávkovača uchytený,
vyznačujúca sa tým, že zahŕňa krytku (6; 106) tvorenú krycou objímkou (20;
40,42; 140,142) zakrývajúcou uvedenú časť piestu uvádzajúcu čerpadlo do
činnosti a snímateľnú kryciu časť (22; 122; 222) na zakrytie fľaštičky,
uvedená krycia objímka zahrnuje valcovú bočnú stenu (26; 126), ktorej horný
koniec je rozšírený priečnou stenou (28; 128), ktorá je vhodná na uloženie na
uvedenom hornom povrchu uvedeného lemu a ktorá má centrálny otvor (30)
umožňujúci priechod hrotu dávkovača, uvedená snímateľná krycia časť je
uchytená

k priečnej

stene uvedenej

krycej

objímky upevňovacími

prostriedkami (24; 124), ktoré môžu byť zlomené, keď je fľaštička použitá
prvýkrát tak, že uvedená snímateľná krycia časť zakrýva centrálny otvor,
ktorý je oproti uvedenej priečnej stene (26; 126) objímky, keď je uchytená k
uvedenej priečnej stene (28; 128) objímky a tak, že centrálny otvor a hrot
dávkovača sú uvoľnené, keď je snímateľná krycia časť (22, 122, 222)
odstránená

po

zlomení

uvedených

upevňovacích

prostriedkov.

2. Fľaška podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že uvedené prostriedky na
uchytenie uvedenej snímateľnej krycej časti k uvedenej priečnej stene (28;
128) krycej objímky sú tvorené spojovacími kolíkmi (25), ktoré môžu byť
zlomené otáčaním snímateľnej krycej časti (22, 122, 222) vzhľadom na
kryciu objímku, keď je fľaša použitá prvýkrát.

3. Fľaška podľa nároku 2, vyznačujúca sa tým, že spojovacie kolíky (25) sú
uložené naprieč medzi koncom uvedenej snímateľnej krycej časti a okrajom
krytky vymedzujúcim centrálny otvor v rovine lemu uvádzajúceho čerpadlo
do činnosti.

4. Fľaška podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca sa
tým, že snímateľná časť krytky má kuželový tvar (50; 150), ktorý je
komplementárny k tvaru hrotu (12) dávkovača a viečku (36) hrotu, ktorý ho
zakrýva, uvedená krycia snímateľná časť zahŕňa blistre (56) poskytnuté na
vnútornom

povrchu

steny

vymedzujúcej

jej

kuželový

tvar.

5. Fľaška podľa predchádzajúceho nároku, vyznačujúca sa tým, že kuželová
horná časť vytvárajúca kryciu snímateľnú časť má tvar zrezaného kužeľa
(250), za ktorú vyčnieva uvedené viečko (36) hrotu pri jeho hornom konci
(60) oproti uvedenej priečnej stene uvedenej krycej objímky.

6. Fľaška podľa predchádzajúceho nároku, vyznačujúca sa tým, že uvedený
zrezaný kužeľ (250) má na svojom vonkajšom povrchu axiálne výstužné rebrá
(62).

7. Fľaška podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca sa
tým, že uvedená krytka (6; 106) zahŕňa spojovacie kolíky (34) uložené na
vnútornom povrchu uvedenej priečnej steny (26; 126) objímky uvedenej
krytky na uzavretie uvedeného lemu (18) časti piestu medzi uvedenými

spojovacími kolíkmi a uvedenou priečnou stenu (28; 128) objímky.

8. Fľaška podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca sa
tým, že priečna stena (28; 128) objímky j e radiálne rozšírená pomocou, mimo
krytky, plôšky (32; 132).

9. Fľaška podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca sa
tým, že priečna stena (26; 126) uvedenej krycej časti sa rozširuje axiálne na
zakrytie uvedeného lemu (18) piestu a aspoň časti nádržky (2; 102).

10. Fľaška podľa nároku 9, vyznačujúca sa tým, že priečna stena (28; 128)
objímky j e radiálne rozšírená pomocou, mimo krytky, plôšky (32; 132) a tým,
že priečna stena (26; 126) objímky sa rozširuje axiálne pozdĺž nádržky ( 2;
102) pod uvedenú plôškou, flaška zahrnujúca prostriedok na zabránenie
otáčania uvedenej krytky vzhľadom na uvedenú fľašku, takže keď j e uvedená
krytka uzamknutá v uhlovej polohe, priečna stena objímky sa rozširuje pozdĺž
nádržky pod uvedenou plôškou na boku fľašky oproti boku rezervovanému
na označenie štítkom.

11.Fľaška podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v ktorej uvedená
krytka zahŕňa dve časti kĺzajúce vzhľadom na seba, hornú kryciu časť (40; 240)
zakrývajúcu uvedenú časť piestu na uvedenie čerpadla do činnosti a dolnú
kryciu časť (42; 242) zakrývajúcu dno nádržky, obe krycie časti majú radiálne
plôšky (132) na uchopenie fľaštičky a pričom tieto dve klzné krycie časti sú
uzamknuté proti vzájomnému otáčaniu, snímateľná krycia časť je uchytená k
hornej časti krycej objímky upevňovacími prostriedkami (24), ktoré môžu byť

zlomené, keď je snímateľná krycia časť otočená vzhľadom na objímku, keď je
fľaštička použitá prvýkrát.

12. Fľaška podľa nároku 11, vyznačujúca sa tým, že zahrnuje prostriedky (64248) na axiálne uchytenie dvoch krycích častí vzhľadom na seba.

13.Spôsob výroby flašky na balenie kvapaliny podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1
až 12 zahrnujúci:
- plnenie nádržky (2; 102) kvapalinou za sterilných podmienok, potom pevné
zostavenie nádržky (2; 102) a distribučnej hlavy (4; 104), uvedená hlava
zahŕňa čerpací systém na vyčerpanie kvapaliny, axiálne pohyblivý piest (16)
na uvedenie čerpacieho systému do činnosti, hrot (12) dávkovača, ktorý sa
pevne pohybuje s uvedenou časťou piestu na vypúšťanie kvapaliny a viečko
(36; 136; 236) hrotu zakrývajúce hrot dávkovača; a

- po druhé, za podmienok, ktoré nie sú nevyhnutne sterilné, umiestnenie
krytky (6; 106) tvorenej krycou objímkou zakrývajúcou uvedený piest na
uvedenie uvedeného čerpacieho systému do činnosti a snímateľnú kryciu časť
uchytenú

k

uvedenej

krycej

objímke

zlomiteľnými

upevňovacími

prostriedkami (24), zakrývajúcu fľašu a uvedené viečko (36; 136; 236)
zakrývajúce hrot.
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