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Opis
[0001] Vynález sa týka zariadenia a spôsobu balenia aspoň jednej jednotkovej dávky
liekov v pevnej delenej liekovej forme – najmä nie úplne práškovej, výhodne nepráškovej –,
ako sú napríklad tablety, škrobové tobolky, tvrdé tobolky, mäkké tobolky, pilulky, pastilky,
dražé... pre pacienta. Vynález sa týka taktiež zariadenia na skladovanie a distribúciu aspoň
jednej jednotkovej dávky takých liekov a spôsobu distribúcie aspoň jednej jednotkovej dávky
takých liekov s cieľom podať ju pacientovi.
[0002] Z dokumentu FR 2 913 333 je známy týždenný dávkovač liekov umožňujúci
skladovanie a výdaj pevných liekov pacientovi, pričom dávkovač liekov obsahuje 28 tepelne
tvárnených buniek na skladovanie liekov v nosiči z PVC, pričom každá bunka dávkovača
liekov je rozdelená do oddielov, dimenzovaná tak, aby prijala jednu jednotkovú dávku lieku(ov), a je oddeliteľná od týždenného dávkovača liekov. Každá bunka týždenného dávkovača
liekov je uzatvorená uzatváracou etiketou uloženou a nalepenou na nosič z PVC. Každá
uzatváracia etiketa je prispôsobená tak, aby sa mohla roztrhnúť a mohla umožniť užitie
liekov obsiahnutých v bunke. Bunky takého týždenného dávkovača liekov sú rozdelené do
štyroch stĺpcov po siedmich komôrkach, pričom každý stĺpec buniek zodpovedá jednej zo
štyroch denných jednotkových dávok, pričom každý riadok zodpovedá všetkým štyrom
jednotkovým dávkam toho istého dňa v týždni.
[0003] Každá bunka takého týždenného dávkovača liekov obsahuje väčší počet
oddielov tvorených nosičom z PVC, pričom každý oddiel je oddelený od susedných oddielov
stenou tvorenou nosičom z PVC tvoriacim dávkovač liekov. Taký týždenný dávkovač liekov
umožňuje skladovať väčší počet vzájomne oddelených liekov a umožňuje zabrániť tomu, aby
boli rôzne lieky, obsahujúce odlišné účinné látky, v kontakte v jednej bunke týždenného
dávkovača liekov počas ich skladovania.
[0004] Taký dávkovač liekov však vykazuje nevýhody. Na jednej strane umožňuje
pacientovi, tým, že sú jednotlivé lieky vzájomne oddelené, uskutočniť výber jednotlivých
individualizovaných liekov, keď je bunka otvorená, spočívajúci v tom, že určité lieky sú
vybrané a iné odmietnuté počas jednotkovej dávky liekov. Taký výber môže pacientovi
umožniť vyhnúť sa užitiu konkrétneho lieku. Toto odmietnutie je takej povahy, že povedie ku
škodlivým dôsledkom u pacienta: v najlepšom prípade stráca liečba svoju terapeutickú
účinnosť, v najhorším prípade neužitie tohto lieku vedie k rozvoju nežiaducich vedľajších
účinkov u pacienta.
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[0005] Na druhej strane taký týždenný dávkovač liekov vyžaduje prenos liekov
obsiahnutých v bunke do pripojenej nádoby odlišnej od dávkovača liekov s cieľom užiť lieky.
Taký dávkovač liekov totiž neumožňuje ručne odoberať lieky jeden po druhom z každého
oddielu bunky, lebo tomu vadí stena oddeľujúca dva susedné oddiely.
[0006] Z dokumentu US2015/0014203 je známe taktiež zariadenie na prezentáciu
liekov, v ktorom je blister, tvorený polotuhou plastovou fóliou tvoriacou väčší počet misiek
uzavretých hliníkovou fóliou priľnavou k polotuhej plastovej fólii, uložený na nosiči
obsahujúcom otvory na príjem misiek blistra, pričom zostava nosiča a blistra je umiestnená
do puzdra na prezentáciu lieku. Každá miska obsahuje jediný liek. Také zariadenie taktiež
vykazuje vyššie uvedené nevýhody.
[0007] Cieľom vynálezu je preto tieto nevýhody prekonať.
[0008]

Taktiež

v rámci

liečby

určitých

ochorení,

napríklad

v rámci

neurodegeneratívnych ochorení, je výhodné mať možnosť poskytnúť pacientovi jednotkovú
dávku pevného lieku v delenom stave a malé veľkosti častíc v zmesi s tekutou potravinovou
kompozíciou – najmä s kompótom alebo džemom –, aby mohol pacient zmes bez ťažkostí
požiť.
[0009] Týždenný dávkovač liekov z dokumentu FR 2 913 333 neumožňuje poskytnúť
takú zmes pacientovi bez toho, aby bol vyžadovaný prenos liekov jednotkovej dávky do
pripojenej nádoby odlišnej od dávkovača liekov, s cieľom uľahčiť požitie jednotkovej dávky
liekov.
[0010] Cieľom určitých aspektov vynálezu je teda taktiež prekonať tieto nevýhody.
[0011] Cieľom vynálezu je teda zariadenie a spôsob balenia, zariadenie na skladovanie
a distribúciu a spôsob distribúcie aspoň jednej jednotkovej dávky liekov v pevnej delenej
liekovej forme – najmä nie úplne práškovej, výhodne nepráškovej –, ako sú napríklad tablety,
škrobové tobolky, tvrdé tobolky, mäkké tobolky, pilulky, pastilky, dražé..., umožňujúce
obmedziť – a najmä úplne vylúčiť – riziko výberu liekov pacientom počas užitia liekov.
[0012] Cieľom vynálezu je teda také zariadenie na skladovanie a distribúciu a spôsob
distribúcie aspoň jednej jednotkovej dávky takých liekov, ktoré sú bezpečné.
[0013] Cieľom vynálezu je teda zariadenie a spôsob balenia, zariadenie na skladovanie
a distribúciu a spôsob distribúcie aspoň jednej jednotkovej dávky takých liekov, ktoré
umožňujú súčasne skladovanie vzájomne oddelených liekov, čo obmedzuje riziká interakcií
medzi jednotlivými liekmi počas skladovania, ale zároveň bezpečnú distribúciu liekov, t. j.
obmedzujúce riziká výberu liekov pacientom.
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[0014] Cieľom vynálezu je najmä také zariadenie na skladovanie a distribúciu aspoň
jednej jednotkovej dávky takých liekov, ktorého použitie pacientom je uľahčené. Cieľom
vynálezu je najmä také zariadenie na skladovanie a distribúciu aspoň jednej jednotkovej
dávky takých liekov, ktoré nevyžaduje použitie prídavnej nádoby, ako je téglik, odlišnej od
dávkovača liekov, na účel distribúcie jednotkovej dávky liekov pacientovi.
[0015] Určité aspekty vynálezu si zároveň kladú za cieľ, v kombinácii, poskytnúť
zariadenie a spôsob balenia, zariadenie na skladovanie a distribúciu a spôsob distribúcie
aspoň jednej jednotkovej dávky takých liekov, umožňujúce poskytnúť jednotkovú dávku
pevného lieku v delenom stave pacientovi s cieľom zmiešať ju s tekutou potravinovou
kompozíciou – najmä kompótom alebo džemom –, aby mohol pacient zmes bez ťažkostí
požiť.
[0016] Na tento účel sa vynález týka zariadenia na balenie aspoň jednej jednotkovej
dávky liekov v pevnej delenej liekovej forme – najmä nie úplne práškovej, výhodne
nepráškovej – tvoriaceho aspoň jednu bunku na skladovanie a distribúciu takej jednotkovej
dávky – t. j. určenej na podanie pacientovi v dopredu stanovenom okamihu –, pričom každá
bunka obsahuje:
- misku vymedzujúcu objem pre skladovanie takej jednotkovej dávky,
- veko prispôsobené na uzavretie skladovacieho objemu,
- priehradku prispôsobenú tak, aby sa mohla rozkladať v skladovacom objeme misky
a vymedzovať v nej väčší počet oddielov umožňujúcich udržiavať lieky jednotkovej
dávky vzájomne oddelené,
keď priehradka rozkladajúca sa v miske je odnímateľná voči miske, vyznačujúceho sa tým,
že odnímateľnou priehradkou je priehradka bez dna.
[0017] Vynález sa teda týka zariadenia na balenie aspoň jednej jednotkovej dávky
liekov v pevnej delenej liekovej forme, prispôsobeného na vytvorenie aspoň jednej bunky na
skladovanie a distribúciu takej jednotkovej dávky, pričom baliace zariadenie obsahuje:
- aspoň jednu misku, pričom každá miska vymedzuje objem na skladovanie takej
jednotkovej dávky,
- aspoň jedno veko, pričom každé veko je prispôsobené na uzavretie skladovacieho
objemu misky,
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- aspoň jednu priehradku, pričom každá priehradka je prispôsobená tak, aby sa mohla
rozkladať v skladovacom objeme misky a vymedzovať tu väčší počet oddielov
umožňujúcich udržiavať lieky jednotkovej dávky vzájomne oddelené,
kde každá priehradka je odnímateľná voči miske, vyznačujúceho sa tým, že odnímateľnou
priehradkou je priehradka bez dna.
[0018] V celom texte výraz „jednotková dávka liekov“ obvyklým spôsobom označuje
súbor liekov, ktoré sú určené na podanie pacientovi v podstate v jednej dávke v danom
okamihu, pričom uvedený súbor liekov je v súlade s dávkovaním podľa lekárskeho predpisu
určeného na liečbu aspoň jedného ochorenia postihujúceho tohto pacienta. Môže ísť o súbor
odlišných liekov tvorený liekmi odlišných liekových foriem a/alebo obsahujúcich odlišné
účinné látky a/alebo odlišné dávky účinných látok. Jednotková dávka liekov môže obsahovať
zároveň väčší počet totožných liekov, t. j. obsahovať väčší počet liekov obsahujúcich
rovnakú(-é) účinnú(-é) látku(-y), s rovnakou dávkou účinnej(-ých) látky(-ok) a v rovnakej(ých) liekovej(-ých) forme(-ách).
[0019] Akúkoľvek pevnú delenú liekovú formu, málo práškovú alebo nepráškovú, je
možné skladovať v zariadení podľa vynálezu a distribuovať z tohto zariadenia. Najmä je
možné nepráškovú pevnú liekovú formu zvoliť zo skupiny tvorenej tabletami, škrobovými
tobolkami, tvrdými tobolkami, mäkkými tobolkami, pilulkami, pastilkami, dražé atď.
[0020] Vynálezcovia zistili, že zariadenie na skladovanie a distribúciu aspoň jednej
jednotkovej dávky liekov podľa vynálezu, v ktorom je aspoň jedna priehradka odnímateľná
pri otvorení aspoň jednej bunky na skladovanie a distribúciu takých liekov, v skutočnosti
umožňuje bezpečné skladovanie aspoň jednej jednotkovej dávky liekov pred otvorením aspoň
jednej bunky obsahujúcej túto jednotkovú dávku liekov, pričom jednotlivé lieky jednotkovej
dávky liekov sú oddelené, keď je zodpovedajúca skladovacia a distribučná bunka uzatvorená.
Umožňuje teda skladovať jednotlivé lieky jednotkovej dávky liekov v stave, kde sú vzájomne
oddelené, čím sa zabráni akémukoľvek kontaktu medzi jednotlivými liekmi a zabráni sa
akémukoľvek vzájomnému pôsobeniu medzi týmito liekmi počas ich skladovania. Umožňuje
zároveň jednoduchšie zoskupiť a distribuovať lieky jednotkovej dávky liekov zmiešaných
v miske, keď je skladovacia bunka otvorená a odnímateľná priehradka je z misky odstránená.
Zároveň zistili, že zariadenie a spôsob balenia podľa vynálezu umožňujú vytvoriť zariadenie
na skladovanie a distribúciu aspoň jednej jednotkovej dávky liekov.
[0021] Podľa prvého variantu vynálezu baliace zariadenie neobsahuje lieky a obsahuje
aspoň jednu misku, aspoň jedno veko a aspoň jednu odnímateľnú priehradku v rozloženom
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stave (v podobe „súpravy“), pričom miska(-y), veko(-á) a odnímateľná(-é) priehradka(-y) sú
vzájomne oddelené a prispôsobené na to, aby mohli vytvoriť – po spojení s jednotkovou
dávkou liekov – aspoň jednu bunku na skladovanie a distribúciu aspoň jednej jednotkovej
dávky liekov, pričom aspoň jedna taká bunka obsahuje jednu jednotkovú dávku liekov.
[0022] Podľa druhého variantu vynálezu je baliace zariadenie v čiastočne zostavenom
stave, t. j. v stave, v ktorom odnímateľná(-é) priehradka(-y) je(sú) usporiadaná(-é)
v skladovacom(-ích) objeme(-och), pričom tvorí(-ia) s miskou(-ami) skladovacie oddiely,
pričom veko(-á) neuzatvára(-jú) otvor misky(-iek).
[0023] Baliace zariadenie podľa druhého variantu vynálezu sa používa počas procesu
prípravy zariadenia na skladovanie a distribúciu aspoň jednej jednotkovej dávky liekov.
Používa sa počas etapy rozdelenia aspoň jednej jednotkovej dávky liekov do oddielov
baliaceho zariadenia podľa vynálezu pred nasadením veka. V tejto konfigurácii baliaceho
zariadenia v čiastočne zostavenom stave sú miska(-y) a odnímateľná(-é) priehradka(-y)
usporiadané tak, aby prijímali lieky pred nasadením veka(viek), uzavretím misky(-iek)
a vytvorením bunky(-iek).
[0024] Výhodne a podľa jedného či druhého variantu vynálezu, prvého a druhého,
miska obsahuje obvodový lem vymedzujúci otvor misky, pričom veko je tvorené uzatváracím
filmom prispôsobeným tak, aby mohol priľnúť na obvodový lem misky.
[0025] Výhodne aspoň jedna miska – najmä každá miska – obsahuje obvodový lem
vymedzujúci otvor misky – najmä každej misky –, pričom aspoň jedno veko – najmä každé
veko – je tvorené uzatváracím filmom prispôsobeným tak, aby mohol priľnúť na obvodový
lem misky – najmä každej misky. Obvodový lem každej misky tvorí povrch – najmä
v podstate rovný povrch – na prijatie a priľnutie uzatváracieho filmu na miske, pričom miska
obsahuje odnímateľnú priehradku a jednotkovú dávku liekov, pričom priľnutie uzatváracieho
filmu na obvodový lem misky umožňuje uzavrieť misku a vytvoriť bunku na skladovanie
a distribúciu aspoň jednej jednotkovej dávky liekov.
[0026] Výhodne a podľa určitých spôsobov uskutočnenia vynálezu obsahuje uzatvárací
film hlavnú plochu, nazývanú priľnavá plocha, obsahujúcu aspoň jednu priľnavú zónu
usporiadanú tak, aby mohla priľnúť na obvodový lem misky. Výhodne a podľa určitých
spôsobov uskutočnenia vynálezu je uvedená priľnavá plocha uzatváracieho filmu potiahnutá
priľnavým materiálom. Výhodne a podľa vynálezu je uzatvárací film tvorený priľnavým
materiálom. Výhodne je uzatvárací film tvorený priľnavým celulózovým materiálom, najmä
lepiacim papierom. Výhodne uzatvárací film obsahuje odnímateľnú ochrannú fóliu
z priľnavého materiálu, pričom odnímateľná ochranná fólia je odnímateľná na aspoň časti
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povrchu uzatváracieho filmu. Je možné použiť akýkoľvek typ priľnavého materiálu, ak je
odnímateľná fólia kompatibilná s kontaktom s liekmi. Výhodne uzatvárací film obsahuje
predrez na následné otvorenie bunky roztrhnutím uzatváracieho filmu. Taký predrez
umožňuje na jednej strane následné otvorenie bunky obsahujúcej jednotkovú dávku liekov,
a na druhej strane vybratie odnímateľnej priehradky.
[0027] Výhodne je podľa určitých spôsobov uskutočnenia vynálezu uzatvárací film
tvorený v podstate celulózovým materiálom – najmä papierom –, ktorého uvedená priľnavá
plocha je samolepiaca a potiahnutá odnímateľnou ochrannou fóliou.
[0028] Výhodne podľa určitých spôsobov uskutočnenia vynálezu uvedená priľnavá
plocha obsahuje priľnavú obvodovú zónu pokrytú odnímateľnou ochrannou silikónovou
fóliou a je prispôsobená tak, aby sa dala nalepiť na obvodový lem misky, keď je silikónová
fólia odstránená, a strednú zónu, výhodne nepriľnavú, určenú na to, aby sa rozkladala naproti
skladovaciemu priestoru/objemu, pričom skladovací priestor/objem obsahuje odnímateľnú
priehradku a jednotkovú dávku liekov.
[0029] Nič však nebráni tomu, aby uvedená lepiaca priľnavá plocha obsahovala druhú
priľnavú zónu, rozkladajúcu sa smerom dovnútra obvodovej zóny, tiež pokrytú časťou
odnímateľnej fólie a prispôsobenú tak, aby sa dala nalepiť aspoň na jeden obvodový okraj
odnímateľnej priehradky, keď je uvedená časť odnímateľnej fólie odstránená. V tejto
konfigurácii roztrhnutie uzatváracieho filmu umožňuje súčasne otvoriť bunku a vybrať
odnímateľnú priehradku.
[0030] Výhodne a podľa vynálezu uzatvárací film obsahuje druhú hlavnú plochu,
nazývanú potlačená plocha, protiľahlú k uvedenej priľnavej ploche a obsahujúcu aspoň jeden
záznam.
[0031] Výhodne uvedená potlačená plocha obsahuje aspoň jeden záznam, ktorého
cieľom je identifikovať pacienta, identifikovať liek(-y), určiť dátum užitia lieku(-ov) a/alebo
určiť čas užitia lieku(-ov). Záznam môže mať akúkoľvek podobu identifikovateľnú
pacientom, predpisujúcim lekárom, ošetrujúcim personálom alebo pomocou čítačky
identifikátorov. Môže ísť napríklad o znaky písma, farebný kód, čiarový kód alebo QR kód.
U zrakovo postihnutých pacientov môže ísť o záznamy písané Braillovým písmom. Uvedená
potlačená plocha obsahuje záznamy týkajúce sa pacienta a/alebo lekárskeho predpisu.
[0032] Výhodne má, podľa určitých spôsobov uskutočnenia vynálezu, miska
podlhovastý tvar v hlavnom smere predĺženia a má:
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- väčší rozmer rovnobežný s hlavným smerom predĺženia misky – najmä s hodnotou
pohybujúcou sa v rozmedzí 60 mm až 150 mm – a
- šírku v smere kolmom na hlavný smer predĺženia s hodnotou pohybujúcou sa
v rozmedzí 20 mm až 50 mm.
[0033] Výhodne, podľa tohto spôsobu uskutočnenia vynálezu, má každá miska
podlhovastý tvar v hlavnom smere predĺženia a má:
- väčší rozmer rovnobežný s hlavným smerom predĺženia misky – najmä s hodnotou
pohybujúcou sa v rozmedzí 60 mm až 150 mm – a
- šírku v smere kolmom na hlavný smer predĺženia s hodnotou pohybujúcou sa
v rozmedzí 20 mm až 50 mm.
[0034] Výhodne a podľa vynálezu má miska hĺbku rozkladajúcu sa kolmo k hlavnému
smeru predĺženia, kolmo k šírke a s hodnotou menšou než šírka, najmä sa pohybujúcou
v rozmedzí 10 mm až 20 mm.
[0035] Výhodne a podľa určitých spôsobov uskutočnenia vynálezu má každá miska
hĺbku rozkladajúcu sa kolmo k hlavnému smeru predĺženia, kolmo k šírke a s hodnotou
menšou než šírka – najmä sa pohybujúcou v rozmedzí 10 mm až 20 mm. Nič však nebráni
tomu, aby podľa určitých ďalších spôsobov uskutočnenia vynálezu mala hĺbka hodnotu
väčšiu než šírka.
[0036] Rozmery každej misky baliaceho zariadenia môžu byť rovnaké. Nič však
nebráni tomu, aby aspoň dve misky baliaceho zariadenia mali rôzne rozmery a aby rozmery
každého uzatváracieho filmu a rozmery každej odnímateľnej priehradky boli prispôsobené
rozmerom každej misky.
[0037] Výhodne a podľa vynálezu je každá miska vytvorená z materiálu zvoleného zo
skupiny tvorenej termoplastickými materiálmi a teplom vytvrditeľnými materiálmi.
Termoplastický materiál je možné zvoliť zo skupiny tvorenej polystyrénom (PS),
polyetylénom (PE), polyetyléntereftalátom (PET), nízkohustotným polyetylénom (LDPE),
polypropylénom

(PP),

polykarbonátom

(PC),

akrylonitrilbutadiénstyrénom

(ABS),

polyvinylchloridom (PVC), polymetylmetakrylátom (PMMA), polystyrénom odolným proti
nárazu (SB) a ich zmesami. Každá miska je výhodne vytvorená z priehľadného materiálu.
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[0038] Výhodne je každá odnímateľná priehradka vytvorená z materiálu zvoleného zo
skupiny tvorenej termoplastickými materiálmi a teplom vytvrditeľnými materiálmi. Materiál,
z ktorého je vytvorená miska, môže byť rovnaký alebo odlišný od materiálu, z ktorého je
vytvorená priehradka.
[0039] Výhodne je, podľa určitých spôsobov uskutočnenia vynálezu, baliace zariadenie
prispôsobené tak, aby mohlo prijímať lieky a aby vytvorilo väčší počet buniek na skladovanie
a distribúciu väčšieho počtu jednotkových dávok takých liekov, pričom bunky väčšieho počtu
skladovacích a distribučných buniek sú vzájomne spojené v podobe plató buniek na
skladovanie a distribúciu liekov. Najmä je každá bunka väčšieho počtu buniek na skladovanie
a distribúciu liekov spojená so susednými bunkami rozbitnými spojmi obsahujúcimi predrezy
na ľahšie oddelenie každej bunky a susedných buniek. Každá bunka zariadenia na
skladovanie a distribúciu liekov vytvorená z baliaceho zariadenia je teda oddeliteľná od
zariadenia na skladovanie a distribúciu liekov a od susedných buniek.
[0040] Najmä je, podľa jedného výhodného spôsobu uskutočnenia vynálezu, baliace
zariadenie prispôsobené tak, aby bolo možné vytvoriť týždenný dávkovač liekov, pričom
počet buniek tvoriacich skladovacie plató je zvolený tak, aby umožňoval jednu, dve, tri alebo
štyri jednotkovú(-é) dávku(-y) liekov denne počas siedmich dní týždennej liečby. Také
baliace zariadenie podľa vynálezu výhodne obsahuje 28 buniek na skladovanie a distribúciu
28 jednotkových dávok liekov.
[0041] Výhodne je, podľa tohto výhodného spôsobu uskutočnenia vynálezu, baliacim
zariadením baliace zariadenie na väčší počet jednotkových dávok takých liekov, obsahujúce:
- väčší počet misiek vzájomne spojených v podobe plató na príjem liekov,
- fóliu na uzavretie väčšieho počtu misiek tvorenú väčším počtom uzatváracích filmov,
pričom každý uzatvárací film je prispôsobený tak, aby mohol uzavrieť jednu misku,
a
- väčší počet odnímateľných priehradiek – najmä vzájomne spojených v podobe plató
odnímateľných

priehradiek

–,

pričom

každá

priehradka

väčšieho

počtu

odnímateľných priehradiek je prispôsobená tak, aby:
 sa mohla rozkladať v skladovacom objeme misky vymedzujúc tu väčší počet
oddielov,
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 mohla vytvoriť – po prijatí jednotkovej dávky takých liekov a veka – bunku na
skladovanie a distribúciu jednotkovej dávky liekov, v ktorej sú vzájomne
oddelené najmenej dva lieky jednotkovej dávky liekov, a
 dala sa vybrať z misky tak, aby lieky v miske po vybratí priehradky neboli
vzájomne oddelené.
[0042] Výhodne a podľa vynálezu baliace zariadenie neobsahuje lieky. Baliace
zariadenie je v aspoň čiastočne rozloženom stave (v podobe „súpravy“), pričom väčší počet
misiek, väčší počet viek a väčší počet odnímateľných priehradiek netvorí väčší počet buniek
na skladovanie väčšieho počtu jednotkových dávok liekov.
[0043] Výhodne a podľa vynálezu uzatváracia fólia obsahuje väčší počet uzatváracích
filmov, pričom uzatváracia fólia a uzatváracie filmy sú dimenzované tak, aby každý film
väčšieho počtu filmov tvoriacich fóliu mohol uzavrieť otvor jednej misky baliaceho
zariadenia. Uzatváracia fólia obsahuje predrezy usporiadané tak, aby umožňovali oddeliť
uzatvárací film. Predrezy uzatváracej fólie sa rozkladajú zhodne s predrezmi väčšieho počtu
skladovacích misiek prijímacieho plató a umožňujú oddeliť jednu bunku od väčšieho počtu
buniek s cieľom distribuovať jednu jednotkovú dávku liekov pacientovi.
[0044] Výhodne, podľa určitých spôsobov uskutočnenia vynálezu, baliace zariadenie
obsahuje väčší počet odnímateľných priehradiek vzájomne spojených v podobe plató
priehradiek a tak, aby každá priehradka väčšieho počtu odnímateľných priehradiek mohla
spolupracovať s miskou väčšieho počtu misiek plató na príjem a skladovanie liekov
a vytvoriť v každej miske väčší počet oddielov. Výhodne je každá priehradka väčšieho počtu
odnímateľných priehradiek spojená so susednými odnímateľnými priehradkami pomocou
spoja obsahujúceho predrez. Nič však nebráni tomu, aby aspoň jedna priehradka – najmä
každá priehradka – mohla mať podobu odnímateľnej priehradky oddelenej od ostatných
priehradiek baliaceho zariadenia podľa vynálezu.
[0045] Výhodne a podľa vynálezu každá miska väčšieho počtu misiek plató na príjem
liekov obsahuje obvodový lem na nalepenie uzatváracieho filmu ohraničujúci otvor misky.
Výhodne a podľa vynálezu každá miska obsahuje obvodový lem na nalepenie uzatváracieho
filmu ohraničujúci otvor misky, pričom obvodové lemy väčšieho počtu misiek slúžiace
na nalepenie sú v podstate koplanárne. Väčší počet koplanárnych obvodových lemov
umožňuje aplikovať uzatváraciu fóliu na uzavretie väčšieho počtu misiek tak, aby bol
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uzavretý skladovací priestor/objem každej misky väčšieho počtu misiek a aby bolo vytvorené
zariadenie na skladovanie a distribúciu aspoň jednej jednotkovej dávky takých liekov.
[0046] Výhodne je väčší počet misiek plató na skladovanie jednotkovej dávky takých
liekov nádobou na lieky, v ktorej je každá miska nádoby spojená so susednými miskami
pomocou spoja obsahujúceho predrezy na ľahšie oddelenie bunky a susedných buniek.
Výhodne uzatváracia fólia na uzavretie väčšieho počtu misiek obsahuje zároveň predrezy na
oddelenie každého uzatváracieho filmu a každej bunky plató na príjem liekov, pričom
predrezy uzatváracej fólie sú komplementárne k predrezom prijímacieho plató. Výhodne
každý uzatvárací film uzatváracej fólie obsahuje zároveň predrezy na otvorenie každej
zodpovedajúcej bunky roztrhnutím uzatváracieho filmu.
[0047] Výhodne je plató na príjem liekov vytvorené z materiálu zvoleného zo skupiny
tvorenej termoplastickými materiálmi a teplom vytvrditeľnými materiálmi. Plató na
skladovanie liekov je možné získať tepelným tvárnením termoplastického materiálu,
vytvorením väčšieho počtu misiek a predrezov v jedinej etape.
[0048] Výhodne a podľa vynálezu baliace zariadenie obsahuje:
- predrezané plató na príjem liekov tvoriace väčší počet vedľa seba umiestnených
misiek,
- predrezanú fóliu uzatváracích filmov a
- predrezanú zostavu odnímateľných priehradiek.
[0049] Plató je predrezané tak, aby umožňovalo vzájomne oddeliť misky ručne
(roztrhnutím predrezov). Fólia je predrezaná tak, aby umožňovala vzájomne oddeliť
uzatváracie filmy ručne (roztrhnutím predrezov). Zostava odnímateľných priehradiek je
predrezaná tak, aby umožňovala vzájomne oddeliť priehradky ručne (roztrhnutím predrezov).
Okrem toho sú výhodne jednotlivé predrezy prispôsobené tak, aby umožňovali súčasné
oddelenie misky, uzatváracieho filmu aj odnímateľnej priehradky tej istej bunky ručne
(simultánnym roztrhnutím rôznych predrezov) jediným pohybom. Je možné teda oddeliť
jednu bunku skladovacieho a distribučného zariadenia podľa vynálezu získaného s takým
baliacim zariadením, pričom táto bunka obsahuje jednotkovú dávku takých liekov, s cieľom
distribuovať ju pacientovi.
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[0050] Výhodne a podľa vynálezu každá odnímateľná priehradka obsahuje väčší počet
priečok na oddelenie liekov a v spolupráci s dnom misky vytvára väčší počet oddielov na
skladovanie liekov v miske, v ktorej je umiestnená.
[0051] Výhodne a podľa vynálezu je aspoň jednou – najmä každou – odnímateľnou
priehradkou priehradka bez dna. Taká odnímateľná priehradka je konfigurovaná tak, aby
umožňovala bočné oddelenie liekov jednotkovej dávky liekov v miske, keď sa odnímateľná
priehradka rozkladá v skladovacom objeme misky a vymedzuje tu v spolupráci s miskou
väčší počet oddielov umožňujúcich udržiavať lieky jednotkovej dávky vzájomne oddelené.
Taká odnímateľná priehradka je zároveň konfigurovaná tak, aby umožňovala uvoľňovať
lieky vo forme, keď nie sú v miske vzájomne oddelené, prostým vybratím odnímateľnej
priehradky z misky.
[0052] Taká odnímateľná priehradka obsahuje medzi dvoma susednými priečkami
otvor na udržovanie liekov jednotkovej dávky liekov v kontakte s dnom misky. Taká
odnímateľná priehradka je prispôsobená tak, aby lieky jednotkovej dávky liekov zostali vo
forme, keď nie sú vzájomne oddelené v miske po vybratí odnímateľnej priehradky.
[0053] Odnímateľná priehradka výhodne obsahuje v rozmedzí 2 až 10 priečok
a vytvára v miske v rozmedzí 3 až 11 oddielov. Odnímateľná priehradka výhodne obsahuje 6
priečok a vytvára v miske 7 oddielov na skladovanie liekov. Samozrejme bez toho, aby došlo
k odchýleniu sa od rozsahu ochrany vynálezu, môže odnímateľná priehradka vytvárať
v miske viac než 7 oddielov na skladovanie liekov. Priečky odnímateľnej priehradky môžu
mať akýkoľvek tvar vhodný na to, aby bolo možné skladovať väčší počet liekov v oddelenom
stave. Priečky odnímateľnej priehradky sú dimenzované tak, aby mohli v spolupráci s dnom
misky vytvoriť väčší počet oddielov na skladovanie liekov vo forme, keď sú vzájomne
oddelené, keď je odnímateľná priehradka umiestnená v miske. Priečky odnímateľnej
priehradky sú dimenzované tak, aby sa mohli rozkladať v podstate v kontakte s dnom misky,
ale aby neboli neoddeliteľne spojené s dnom misky, a tak, aby vytvorili otvor na udržovanie
liekov v kontakte s dnom misky, najmä počas skladovania vzájomne oddelených liekov
a počas vyberania odnímateľnej priehradky.
[0054] Odnímateľná priehradka sama o sebe netvorí ani oddiel na skladovanie liekov,
ani misku na skladovanie liekov. Odnímateľnou priehradkou je najmä priehradka bez dna
obsahujúca priečne priečky (t. j. prispôsobené tak, aby sa rozkladali priečne v miske)
vytvárajúca otvor medzi dvoma susednými priečkami, pričom tento otvor umožňuje priechod
liekov. Vybratie odnímateľnej priehradky z misky obsahujúcej lieky tak nespôsobuje vybratie
liekov z misky, pričom lieky zostávajú uložené v miske.
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[0055] Výhodne a podľa vynálezu sa môžu priečky odnímateľnej priehradky nachádzať
v rovnakej vzdialenosti a vytvárať v miske oddiely rovnakej veľkosti. Je však zároveň možné,
aby priečky odnímateľnej priehradky vytvárali v miske oddiely rôznych veľkostí. Také
zariadenie umožňuje skladovanie a distribúciu aspoň jednej jednotkovej dávky liekov
obsahujúcej lieky rôznej veľkosti. Výhodne majú aspoň dva oddiely rôznu veľkosť.
[0056] Zároveň nič nebráni tomu, aby sa počet oddielov líšil od jednej odnímateľnej
priehradky k druhej. Priečky môžu mať akýkoľvek tvar, ak umožňujú vytvoriť oddiely
v miske, pričom dno každého oddielu je tvorené dnom misky. Každá priečka môže
obsahovať dve protiľahlé v podstate rovnobežné hlavné plochy. Zároveň môže obsahovať
dve protiľahlé nerovnobežné hlavné plochy tak, aby sa oddiely vytvorené v miske rozširovali
smerom nahor, t. j. smerom k ploche priehradky určenej na prijatie veka. Také, smerom
nahor sa rozširujúce oddiely umožňujú ľahšie plniť misku. Nič však nebráni tomu, aby sa
oddiely vytvorené v miske rozširovali smerom nadol, t. j. smerom ku dnu misky. Také
oddiely rozširujúce sa smerom nadol umožňujú uľahčiť rozloženie liekov na dne misky.
[0057] Výhodne a podľa vynálezu miska obsahuje dno, tzv. skladovacie dno, a bočnú
stenu, pričom uvedené skladovacie dno a bočná stena vymedzujú objem na skladovanie
jednotkovej dávky lieku. Výhodne je, podľa určitých spôsobov uskutočnenia vynálezu,
uvedené skladovacie dno v podstate rovné.
[0058] Výhodne, v kombinácii a podľa ďalšieho aspektu vynálezu, časť dna misky
tvorí priehlbeň na zber liekov jednotkovej dávky liekov prispôsobenú tak, aby mohla prijímať
lieky a obsahovať ich, a umožniť ich drvenie – najmä ich mletie – v priehlbni. Dno misky je
tvorené uvedeným skladovacím dnom a priehlbňou a rozkladá sa spojito medzi uvedeným
skladovacím dnom a priehlbňou.
[0059] Výhodne a podľa tohto ďalšieho aspektu vynálezu priehlbeň umožňuje zoskupiť
lieky jednotkovej dávky liekov v priehlbni po vybratí odnímateľnej priehradky, drvenie –
najmä mletie – liekov a vytvoriť jednotkovú dávku lieku v stave prášku udržiavaného
v priehlbni.
[0060] Priehlbeň je dimenzovaná tak, aby mohla obsahovať lieky jednotkovej dávky
liekov. Zároveň je dimenzovaná tak, aby mohla prijať zariadenie na drvenie liekov
v priehlbni a umožniť drviť – najmä mlieť – lieky v priehlbni. Výhodne a podľa tohto
ďalšieho aspektu vynálezu teda priehlbeň obsahuje bočnú stenu, nazývanú stena priehlbne,
v podstate rotačne symetrického tvaru – najmä tvaru rotačného valca. Výhodne môže mať
uvedená stena priehlbne tvar zrezaného kužeľa. Výhodne a podľa tohto ďalšieho aspektu
vynálezu priehlbeň obsahuje dno priehlbne. Dno priehlbne môže byť rovné. Môže byť
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zároveň v podstate zaobleného tvaru a prispôsobené tak, aby umožňovalo drviť lieky, najmä
pomocou drviaceho a/alebo mlecieho členu, ako je tĺčik. Dno priehlbne môže byť hladké.
Zároveň môže obsahovať nerovnosti dimenzované tak, aby mohli spolupracovať s drviacim
členom – najmä s tĺčikom – a umožniť drviť – najmä mlieť – lieky.
[0061] Materiál tvoriaci priehlbeň, jej tvar, hrúbka dna priehlbne a uvedené steny
priehlbne, nerovnosti tvoriace dno priehlbne sú zvolené tak, aby umožňovali účinne drviť –
najmä mlieť – lieky a tak, aby prijímala tekutú potravinu a jej zmes s rozdrvenými liekmi.
Rozdrvené lieky sú vo forme pevnej látky v delenom stave, malej veľkosti častíc, najmä vo
forme prášku.
[0062] Priehlbňou je výhodne, podľa určitých spôsobov uskutočnenia vynálezu,
priehlbeň deformovateľná medzi zatiahnutou formou, v ktorej priehlbeň neumožňuje drviť
lieky, a roztiahnutou formou, v ktorej má priehlbeň hĺbku prispôsobenú na prijatie liekov a na
umožnenie

drviť

ich.

Takou

deformovateľnou

priehlbňou

môže

byť

priehlbeň

zatiahnuteľná/roztiahnuteľná pozdĺž osi kolmej k uvedenému skladovaciemu dnu misky.
Taká deformovateľná priehlbeň umožňuje obmedziť veľkosť baliaceho zariadenia, keď je
deformovateľná priehlbeň v zatiahnutej polohe. Zároveň umožňuje zber liekov jednotkovej
dávky liekov a drvenie – najmä mletie – liekov, keď je deformovateľná priehlbeň
v roztiahnutej polohe a keď je distribučné zariadenie v drviacej polohe. Taká deformovateľná
priehlbeň môže obsahovať bočnú stenu tvoriacu postupné priečne záhyby usporiadané tak,
aby umožňovali deformáciu nazývanú harmoniková deformácia.
[0063] Uvedené skladovacie dno a priehlbeň umožňujú, po otvorení bunky a vybratí
odnímateľnej priehradky skladovacej misky, zber liekov jednotkovej dávky liekov v priehlbni
prostým posunom liekov medzi uvedeným skladovacím dnom a priehlbňou, v ktorej sú lieky
udržiavané s cieľom drviť ich alebo mlieť, zmiešať ich s tekutou potravinou v priehlbni
a uľahčiť ich užitie pacientom.
[0064] Podľa tohto aspektu vynálezu tvoria priehlbeň a uvedené skladovacie dno
spoločne dno misky, takže lieky jednotkovej dávky liekov môžu byť unášané, po vybratí
odnímateľnej priehradky, od uvedeného skladovacieho dna smerom k priehlbni posunom po
skladovacom dne účinkom prostého sklonu misky umožňujúceho liekom posun medzi
uvedeným skladovacím dnom a priehlbňou.
[0065] Výhodne a podľa tohto aspektu vynálezu tvorí priehlbeň malta na drvenie –
najmä na mletie – liekov jednotkovej dávky liekov.
[0066] Výhodne a podľa určitých aspektov vynálezu sú priehlbeň a uvedené
skladovacie dno vytvorené z rovnakého materiálu, pričom priehlbeň a uvedené skladovacie
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dno majú rôzne hrúbky, pričom hrúbka materiálu tvoriaceho priehlbeň je väčšia než hrúbka
materiálu tvoriaceho uvedené skladovacie dno. Nič však nebráni tomu, aby materiál tvoriaci
uvedené skladovacie dno misky a materiál tvoriaci priehlbeň mali rovnakú hrúbku.
[0067] Výhodne a podľa určitých aspektov vynálezu má priehlbeň ohybovú tuhosť
väčšiu, než je ohybová tuhosť uvedeného skladovacieho dna. Podľa určitých ďalších
aspektov vynálezu však má priehlbeň ohybovú tuhosť v podstate rovnú ohybovej tuhosti
uvedeného skladovacieho dna.
[0068] Výhodne a podľa tohto aspektu vynálezu je miska vytvorená tepelným
tvárnením termoplastického materiálu alebo teplom vytvrditeľného materiálu.
[0069] Podľa určitých aspektov vynálezu nič nebráni tomu, aby určité misky väčšieho
počtu misiek obsahovali takú priehlbeň a aby ostatné misky väčšieho počtu misiek takú
priehlbeň neobsahovali.
[0070] Vynález sa týka zároveň spôsobu balenia aspoň jednej jednotkovej dávky liekov
v pevnej delenej liekovej forme, v ktorom sa na získanie zariadenia na skladovanie
a distribúciu aspoň jednej jednotkovej dávky liekov podľa vynálezu, pripraveného na použitie,
použije baliace zariadenie podľa vynálezu. Vynález sa teda týka takého spôsobu výroby
zariadenia na skladovanie a distribúciu aspoň jednej jednotkovej dávky takých liekov,
v ktorom sa použije baliace zariadenie podľa vynálezu.
[0071] Vynález sa najmä týka spôsobu balenia aspoň jednej jednotkovej dávky liekov
v pevnej delenej liekovej forme – najmä nie úplne práškovej, výhodne nepráškové –,
v ktorom:
- je zvolené baliace zariadenie podľa vynálezu,
- odnímateľná priehradka je umiestnená do jednej – najmä do každej – misky
baliaceho zariadenia,
- lieky sú rozdelené v pevnej delenej liekovej forme – najmä nie úplne práškovej,
výhodne nepráškovej – do najmenej dvoch skladovacích oddielov tvorených
odnímateľnou priehradkou umiestnenou v miske – najmä v každej miske – (v súlade
s lekárskym predpisom určeným pre pacienta) a
- miska – najmä každá miska – zariadenia obsahujúceho lieky je uzatvorená
aplikáciou veka. Vytvorí sa tak zariadenie na skladovanie a distribúciu aspoň jednej
jednotkovej dávky liekov v pevnej delenej liekovej forme – najmä nie úplne
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práškovej, výhodne nepráškovej – pripravenej na distribúciu alebo na poskytnutie
pacientovi.
[0072] Také rozdelenie liekov sa uskutočňuje akýmkoľvek vhodným spôsobom. Môže
ísť o ručnú distribúciu uskutočňovanú operátorom. Zároveň môže ísť o automatizovanú
distribúciu podľa lekárskeho predpisu uskutočňovanú automatom. Zároveň môže ísť
o poloautomatickú distribúciu, pri ktorej operátorovi pomáha automat pri detekcii a potvrdení
rozdelenia liekov.
[0073] Výhodne a podľa vynálezu sa na veko vytlačia premenlivé záznamy – najmä
aspoň jeden osobný údaj týkajúci sa ošetrovaného pacienta a/alebo aspoň jeden údaj týkajúci
sa lekárskeho predpisu. Keďže vekom je uzatvárací film, pred aplikáciou uzatváracieho filmu
na misku je možné vytlačiť aspoň jeden osobný údaj týkajúci sa ošetrovaného pacienta
a/alebo aspoň jeden údaj týkajúci sa lekárskeho predpisu. Taká tlač prebieha napríklad
pomocou tlačiarne. Nič však nebráni uskutočneniu tlače aspoň jedného osobného údaja
týkajúceho sa ošetrovaného pacienta a/alebo aspoň jedného údaja týkajúceho sa lekárskeho
predpisu na plató na skladovanie liekov po aplikácii uzatváracieho filmu na misku.
[0074] Výhodne a podľa vynálezu je vekom uzatvárací film obsahujúci hlavnú plochu,
nazývanú priľnavá plocha, obsahujúcu aspoň jednu priľnavú zónu usporiadanú tak, aby
mohla priľnúť k obvodovému lemu misky, pričom uvedená priľnavá plocha je chránená
odnímateľnou ochrannou fóliou, odnímateľná ochranná fólia sa odstráni a uzatvárací film sa
aplikuje na misku(-y) obsahujúcu(-e) odnímateľnú(-é) priehradku(-y) a aspoň jednu
jednotkovú dávku liekov.
[0075] Vynález sa týka zároveň zariadenia na skladovanie a distribúciu aspoň jednej
jednotkovej dávky liekov v pevnej delenej liekovej forme – najmä nie úplne práškovej,
výhodne nepráškovej – získaného spôsobom balenia podľa vynálezu. Vynález sa týka
zároveň zariadenia na skladovanie a distribúciu aspoň jednej jednotkovej dávky liekov
získaného z baliaceho zariadenia podľa vynálezu.
[0076] Vynález sa teda týka zariadenia na skladovanie a distribúciu aspoň jednej
jednotkovej dávky liekov v pevnej delenej liekovej forme – najmä nie úplne práškovej,
výhodne nepráškovej –, pričom každá jednotková dávka je určená na podanie pacientovi
v dopredu určenom okamihu a je rozdelená v bunke na skladovanie a distribúciu takej
jednotkovej dávky, pričom každá bunka obsahuje:

16

- misku vymedzujúcu objem na skladovanie takej jednotkovej dávky a obsahujúcu
takú jednotkovú dávku,
- veko prispôsobené na uzavretie skladovacieho objemu,
- priehradku rozkladajúcu sa v skladovacom objeme a vymedzujúcu tu väčší počet
skladovacích oddielov udržujúcich lieky jednotkovej dávky vzájomne oddelené,
pričom priehradka sa rozkladá v miske,
keď priehradka rozkladajúca sa v miske je odnímateľná voči miske, vyznačujúceho sa tým,
že odnímateľnou priehradkou je priehradka bez dna. Vynález sa teda týka takého zariadenia
na skladovanie a distribúciu aspoň jednej jednotkovej dávky takých liekov, v ktorom je aspoň
jedna skladovacia bunka uzatvorená a obsahuje jednotkovú dávku liekov. Vynález sa teda
týka takého skladovacieho a distribučného zariadenia, ktoré je vybavené aspoň jednou
jednotkovou dávkou takých liekov a je pripravené na použitie pacientom alebo ho pacient
používa.
[0077] Výhodne a podľa vynálezu je odnímateľná priehradka prispôsobená tak, aby sa
dala vybrať z misky, pričom lieky potom už nie sú po vybratí odnímateľnej priehradky
vzájomne v miske oddelené.
[0078] Výhodne a podľa určitých konkrétnych spôsobov uskutočnenia vynálezu je
odnímateľná priehradka neoddeliteľne spojená s vekom tak, aby pri otvorení skladovacej
bunky umožnila súčasne vybratie odnímateľnej priehradky z misky a náhodné rozdelenie
liekov v miske. V tomto spôsobe uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu je operácia
distribúcie jednotkovej dávky liekov zjednodušená a umožňuje v miske vytvoriť, v jedinej
etape, jednotkovú dávku liekov, ktorej odobranie pacientom je uľahčené a nevyžaduje
použitie pripojenej nádoby.
[0079] Nič však nebráni tomu, aby sa, v iných spôsoboch uskutočnenia, odnímateľná
priehradka rozkladala v miske bez spojenia s vekom tak, aby otvor misky umožňoval vybrať
odnímateľnú priehradku z misky po otvorení misky a následne zmiešať lieky v miske.
[0080] Výhodne a podľa ďalších konkrétnych spôsobov uskutočnenia vynálezu je
odnímateľná priehradka oddelená od veka tak, že otvorenie skladovacej bunky vyžaduje
odložené vybratie (t. j. po odstránení veka) odnímateľnej priehradky z misky s cieľom
vytvoriť náhodné rozdelenie liekov v miske.
[0081] V týchto ďalších spôsoboch uskutočnenia odnímateľná priehradka výhodne
obsahuje uchopovacie prostriedky prispôsobené na uľahčenie vybratia odnímateľnej
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priehradky po otvorení bunky. Odnímateľná priehradka napríklad obsahuje jazýček na
uchopenie a vybratie odnímateľnej priehradky.
[0082] Výhodne, v kombinácii a podľa ďalšieho aspektu zariadenia na skladovanie
a distribúciu jednotkovej dávky liekov podľa vynálezu, tvorí spodnú časť misky priehlbeň na
zber liekov jednotkovej dávky liekov prispôsobenú tak, aby mohla prijímať lieky a obsahovať
ich, a aby umožnila ich drvenie – najmä ich mletie – v priehlbni.
[0083] Podľa tohto ďalšieho aspektu vynálezu sú lieky jednotkovej dávky liekov
obsiahnuté v bunke rozdelené do skladovacích oddielov vytvorených priehradkou
v skladovacom objeme. Najmä, lebo je dno misky tvorené priehlbňou a spodnou časťou,
nazývanou skladovacie dno, ktoré je v podstate rovné, sú lieky jednotkovej dávky liekov
obsiahnuté

v bunke

rozdelené

v skladovacích

oddieloch

vytvorených

priehradkou,

skladovacím dnom a vekom. Nič však nebráni tomu, aby bol jeden z liekov jednotkovej
dávky skladovaný v priehlbni. Jeden zo skladovacích oddielov je potom tvorený priehlbňou,
priehradkou a vekom.
[0084] Výhodne a podľa jedného výhodného variantu vynálezu obsahuje skladovacie
a distribučné zariadenie väčší počet skladovacích buniek vzájomne spojených v podobe plató
na skladovanie a distribúciu liekov (alebo dávkovača liekov). Aspoň jedna – najmä každá –
skladovacia bunka skladovacieho plató je tvorená odnímateľnou priehradkou, miskou
a vekom tvoriacimi skladovací objem obsahujúci jednotkovú dávku vzájomne oddelených
liekov. V tomto variante je vekom uzatváracia fólia na uzavretie väčšieho počtu buniek,
pričom uzatvárací film je tvorený väčším počtom uzatváracích filmov, pričom uzatváracia
fólia a uzatváracie filmy sú dimenzované tak, aby každý film väčšieho počtu uzatváracích
filmov uzatváral otvor jednej misky väčšieho počtu misiek.
[0085] Výhodne, podľa tohto konkrétneho aspektu zariadenia na skladovanie
a distribúciu jednotkovej dávky liekov podľa vynálezu, pretože aspoň jedna – najmä každá –
miska obsahuje dno, spodná časť aspoň jednej – najmä každej – misky tvorí priehlbeň
dimenzovanú tak, aby mohla obsahovať lieky a aby umožnila ich drvenie – najmä ich mletie
– v priehlbni.
[0086] Výhodne a podľa vynálezu obsahuje každá skladovacia bunka zariadenia na
skladovanie a distribúciu takých liekov jednotkovú dávku takých liekov zodpovedajúcu
lekárskemu predpisu.
[0087] Výhodne a podľa vynálezu sú skladovacie bunky vzájomne spojené predrezmi
prispôsobenými tak, aby umožňovali oddeliť každú bunku od susedných buniek ručným
roztrhnutím týchto predrezov.
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[0088] Uzatváracia fólia obsahuje predrezy usporiadané tak, aby umožňovali oddeliť
filmy uzatváracej fólie. Predrezy uzatváracej fólie sa rozkladajú zhodne s predrezmi väčšieho
počtu skladovacích misiek a s predrezmi väčšieho počtu odnímateľných priehradiek tak, aby
bolo možné oddeliť jednu jedinú bunku väčšieho počtu buniek s cieľom distribuovať jednu
jednotkovú dávku liekov pacientovi. Výhodne sú predrezy prispôsobené tak, aby umožňovali
oddeliť bunku súčasným roztrhnutím jednotlivých predrezov jediným pohybom, ručne.
[0089] Výhodne skladovacie a distribučné zariadenie podľa vynálezu v podobe plató
obsahuje väčší počet očiek na zavesenie a skladovanie plató vo zvislej polohe.
[0090] Vynález sa týka zároveň spôsobu poskytnutia jednotkovej dávky liekov v pevnej
delenej liekovej forme, v ktorom sa používa zariadenie podľa vynálezu. Vynález sa teda týka
zároveň spôsobu dodávky jednotkovej dávky liekov v pevnej delenej liekovej forme,
v ktorom sa používa zariadenie podľa vynálezu.
[0091] Vynález sa týka najmä spôsobu distribúcie aspoň jednej jednotkovej dávky
liekov v pevnej delenej liekovej forme – najmä nie úplne práškovej, výhodne nepráškovej –
pacientovi, v ktorom:
- je zvolené zariadenie (uvedené skladovacie a distribučné zariadenie zodpovedajúce
lekárskemu predpisu) na skladovanie a distribúciu aspoň jednej jednotkovej dávky
liekov v pevnej delenej liekovej forme – najmä nie úplne práškovej, výhodne
nepráškovej – podľa vynálezu,
- je odstránené veko bunky skladovacieho a distribučného zariadenia zodpovedajúcej
jednotkovej dávke liekov a
- odnímateľná priehradka je vybratá z bunky tak, aby lieky už neboli v miske
vzájomne oddelené, a
- jednotková dávka lieku je distribuovaná pacientovi.
[0092] Výhodne a podľa vynálezu:
- je zvolené zariadenie na skladovanie a distribúciu aspoň jednej jednotkovej dávky
liekov v pevnej delenej liekovej forme – najmä nie úplne práškovej, výhodne
nepráškovej – podľa vynálezu,
- bunka na skladovanie a distribúciu takej jednotkovej dávky je oddelená od
skladovacieho zariadenia, potom
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- je veko tejto bunky skladovacieho a distribučného zariadenia zodpovedajúcej
jednotkovej dávky liekov odstránené a
- odnímateľná priehradka je vybratá z tejto bunky tak, aby lieky už neboli v miske
vzájomne oddelené, a
- jednotková dávka liekov je distribuovaná pacientovi.
[0093] Výhodne a podľa vynálezu je veko odstránené a odnímateľná priehradka je
vybratá súčasne, pričom odnímateľná priehradka je neoddeliteľne spojená s vekom.
[0094] Výhodne, v kombinácii a podľa ďalšieho aspektu spôsobu distribúcie
jednotkovej dávky liekov podľa vynálezu, pretože spodná časť misky tvorí zbernú a drviacu
priehlbeň – najmä mleciu – liekov jednotkovej dávky liekov dimenzovanú tak, aby mohla
prijímať lieky a obsahovať ich, lieky sa po vybratí odnímateľnej priehradky presunú do
priehlbne a drvenie – najmä mletie – liekov jednotkovej dávky liekov sa uskutočňuje
v priehlbni.
[0095] Drvenie, najmä mletie, sa uskutočňuje akýmkoľvek vhodným spôsobom.
Výhodne sa drvenie a/alebo mletie uskutočňuje napríklad pomocou tĺčika, pričom priehlbeň
pôsobí ako malta na drvenie. Také drvenie sa uskutočňuje otáčaním tĺčika pozdĺž osi
v podstate kolmej k rovine otvárania misky, pričom tĺčik stláča lieky v priehlbni a drví ich.
Výhodne má priehlbeň v podstate rotačne symetrický tvar – najmä rotačne valcový –
a prispôsobený tak, aby umožňoval zoskupovať lieky v priehlbni a aby spolupracoval s takým
tĺčikom a umožňoval drviť lieky.
[0096] Nič nebráni tomu, aby sa drvenie – najmä mletie –uskutočňovalo akýmikoľvek
iným fyzickým prostriedkom na rozpad liekov. Je zvolený taký fyzický prostriedok na rozpad
liekov, ktorý nemení chemické zloženie – najmä chemické zloženie aktívnych látok –
jednotkovej dávky liekov.
[0097] Výhodne je miska umiestnená na konkávny nosič vytvorený z pevného
materiálu a majúci dutý tvar komplementárny ku konvexnej vonkajšej ploche misky. Taký
konkávny nosič umožňuje na jednej strane udržiavať tvar priehlbne a brániť otáčaniu misky
počas drvenia liekov.
[0098] Podľa tohto ďalšieho aspektu spôsobu distribúcie podľa vynálezu je
k jednotkovej dávke rozdrvených liekov pridaná tekutá potravina a zmes tekutej potraviny
a jednotkovej dávky liekov je distribuovaná pacientovi.
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[0099] Vynález sa týka zároveň zariadenia na balenie aspoň jednej jednotkovej dávky
liekov, spôsobu balenia aspoň jednej jednotkovej dávky liekov, v ktorom je zvolené baliace
zariadenie podľa vynálezu, zariadenie na skladovanie a distribúciu aspoň jednej jednotkovej
dávky liekov a spôsobu distribúcie aspoň jednej jednotkovej dávky liekov pacientovi,
vyznačujúcich sa, v kombinácii, všetkými alebo časťou vyššie alebo nižšie uvedených
znakov.
[0100] Ďalšie ciele, znaky a výhody vynálezu budú zrejmé pri čítaní nasledujúceho
opisu, ktorý je uvedený ako neobmedzujúci a ktorý odkazuje na pripojené obrázky, na
ktorých:
- obrázok 1 je perspektívnym pohľadom na baliace zariadenie podľa prvého variantu
vynálezu prispôsobené na vytvorenie jedinej bunky a znázornené v rozloženom
stave pred balením jednotkovej dávky liekov,
- obrázok 2 je perspektívnym pohľadom na baliace zariadenie podľa druhého variantu
vynálezu prispôsobené na vytvorenie väčšieho počtu buniek a znázornené
v rozloženom stave pred balením väčšieho počtu jednotkových dávok liekov,
- obrázok 3 je pohľadom v pozdĺžnom reze kolmom k strednej rovine misky podľa
prvého variantu baliaceho zariadenia podľa vynálezu, ako je znázornené na obrázku
1,
- obrázok 4 je perspektívnym pohľadom s výrezom na skladovacie a distribučné
zariadenie podľa vynálezu získané zostavením baliaceho zariadenia, ako je
znázornené na obrázku 1, a jednotkovej dávky liekov,
- obrázok 5 je pohľadom v pozdĺžnom reze kolmom k strednej rovine misky na bunku
zariadenia na skladovanie a distribúciu jednotkovej dávky lieku podľa vynálezu
v stave distribúcie jednotkovej dávky liekov,
- obrázok 6 je perspektívnym pohľadom na baliace zariadenie podľa jedného
konkrétneho aspektu vynálezu prispôsobené na vytvorenie jedinej bunky
a znázornené v rozloženom stave pred balením jednotkovej dávky liekov;
- obrázok 7 je pohľadom v pozdĺžnom reze kolmom k strednej rovine misky na bunku
podľa jedného konkrétneho aspektu zariadenia na skladovanie a distribúciu
jednotkovej dávky lieku podľa vynálezu a
- obrázok 8 je znázornením jedného konkrétneho aspektu spôsobu distribúcie
jednotkovej dávky liekov podľa vynálezu.
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[0101] Baliace zariadenia a zariadenia na skladovanie a distribúciu aspoň jednej
jednotkovej dávky liekov podľa vynálezu znázornené na obrázkoch 1 až 8 sú uvedené iba ako
neobmedzujúce príklady. Na týchto obrázkoch nemusia byť nutne dodržané mierky
a relatívne rozmery.
[0102] Baliace zariadenie 1 podľa vynálezu znázornené na obrázku 1 obsahuje misku
11 na skladovanie jednotkovej dávky liekov. Miska 11 znázornená na obrázku 1 neobsahuje
lieky. Miska 11 je vytvorená z kompatibilného materiálu tak, aby mohla byť uvedená do
kontaktu s liekmi jednotkovej dávky. Miska 11 je výhodne vytvorená z jedného kusu
termoplastického materiálu, napríklad polyvinylchloridu (PVC) alebo teplom vytvrditeľného
materiálu. Misku 11 je možné získať napríklad tepelným tvárnením termoplastického
materiálu. Termoplastický materiál je výhodne priehľadný a umožňuje vizualizáciu
jednotkovej dávky liekov zabalenej v zariadení 1 v zostavenom stave, vybavenom liekmi
a pripravenom na použitie pacientom.
[0103] Miska 11 obsahuje objem 15 na skladovanie jednotkovej dávky liekov
ohraničený v podstate rovnými bočnými stenami 14 a taktiež v podstate rovným dnom 16.
Bočné steny 14 a dno 16 vytvárajú otvorený otvor misky 11 a skladovacieho objemu 15.
Miska 11 znázornená na obrázku 1 má v podstate tvar pravouhlého rovnobežnostena, otvor
misky 11 má obdĺžnikový tvar a obsahuje vnútorný okraj 17 na prijatie a vycentrovanie
odnímateľnej priehradky 13 a obvodový lem 18 na nalepenie veka 12 na v podstate rovnú
hornú plochu obvodového lemu 18. Vnútorný okraj 17 obsahuje v podstate rovnú hornú
plochu a prispôsobenú na spoluprácu s komplementárnou spodnou plochou obvodového
okraja 19 odnímateľnej priehradky 13. Obvodový lem 18 môže obsahovať diskontinuitu 3
prispôsobenú a dimenzovanú tak, aby mohla prijať jazýček 2 na uchopenie odnímateľnej
priehradky 13. Obvodový lem 18 otvoru misky 11 má obdĺžnikový tvar, diskontinuita 3 sa
výhodne rozkladá na jednom z pozdĺžnych koncov misky 11. Je možné, aby obvodový lem
18 obsahoval aspoň jednu ďalšiu bočnú diskontinuitu 4, rozkladajúcu sa v dĺžke misky
a prispôsobenú(-é) na prijatie rozbitného spojovacieho jazýčka 5 rozkladajúceho sa medzi
dvoma susednými odnímateľnými priehradkami 13.
[0104] Zariadenie znázornené na obrázku 1 obsahuje odnímateľnú priehradku 13
prispôsobenú a dimenzovanú tak, aby mohla byť umiestnená v skladovacom priestore 15
misky 11. Odnímateľná priehradka 13 obsahuje väčší počet priečnych priečok 6
prispôsobených na vytvorenie, spolu s miskou 11 a vekom 12, väčšieho počtu oddielov 20 na
skladovanie liekov jednotkovej dávky liekov. Lieky jednotkovej dávky liekov sú potom
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počas ich skladovania vzájomne oddelené priečnymi priečkami 6. Každá priečna priečka 6
znázornená na obrázku 1 obsahuje dve nerovnobežné hlavné plochy vytvárajúce v miske 11
oddiely 20 rozširujúce sa smerom ku dnu 16 misky zväčšujúc plochu dna misky prístupnej
pre lieky jednotkovej dávky a zlepšujúc rozloženie týchto liekov na dne misky. Je však
možné, lebo každá priečna priečka obsahuje dve nerovnobežné hlavné plochy, aby tieto
vytvárali v miske oddiely rozširujúce sa smerom nahor, t. j. oddiely, v ktorých má otvor
povrch väčší, než je povrch dna. Také oddiely rozširujúce sa smerom nahor umožňujú ľahší
prístup k oddielom počas ich plnenia. Kombináciou týchto dvoch výhod nič nebráni tomu,
aby každá priečna priečka obsahovala dve rovnobežné hlavné plochy.
[0105] Odnímateľná priehradka 13 obsahuje obvodový okraj 19 odnímateľnej
priehradky prispôsobený na spoluprácu s vnútorným okrajom 17 misky 11, a to tak, že
v podstate rovná horná plocha obvodového lemu 18 a horná plocha obvodového okraja 19
odnímateľnej priehradky sú koplanárne a môžu prípadne spoločne vytvárať povrch na
nalepenie veka 12.
[0106] Zariadenie znázornené na obrázku 1 obsahuje veko 12 dimenzované na
uzavretie skladovacieho priestoru 15. Toto veko 12 môže byť vytvorené z priľnavého
materiálu iba na jednej zo svojich hlavných plôch, nazývanej priľnavá plocha. Môže ísť
o priľnavý celulózový materiál, najmä lepiaci papier. Jedna z hlavných plôch veka 12 je
prispôsobená na umiestnenie naproti skladovaciemu priestoru 15 a disponuje vrstvou
priľnavého materiálu chránenou ochrannou fóliou po celom povrchu veka 12, keď je
zariadenie 1 podľa vynálezu v rozloženom stave (v podobe „súpravy“), pričom miska 11,
veko 12 a odnímateľná priehradka 13 sú prispôsobené tak, aby mohli vytvoriť uzatvorenú
bunku na skladovanie jednotkovej dávky liekov, obsahujúcu jednotkovú dávku liekov, alebo,
keď je zariadenie 1 podľa vynálezu v čiastočne zostavenom stave, t. j. v ktorom je
odnímateľná priehradka 13 usporiadaná v skladovacom priestore 15 vytvorením, v spolupráci
s miskou 11, oddielov 20 na skladovanie liekov, pričom veko 12 neblokuje otvor misky 11.
[0107] Obvodovú časť ochrannej fólie veka 12 je možné odstrániť tak, aby
zodpovedajúcu obvodovú časť veka 12 bolo možné nalepiť na obvodový lem 18 otvoru
misky 11, pričom jednotková dávka liekov je rozdelená do oddielov na skladovanie liekov 20.
Po nalepení veka 12 na misku 11 obsahujúcu odnímateľnú priehradku 13 a jednotkovú dávku
liekov je zariadením 1 zariadenie na skladovanie jednotkovej dávky liekov, disponujúce
liekmi a pripravené na použitie pacientom.
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[0108] Obvodovú časť ochrannej fólie veka 12 je možné odstrániť, takže
zodpovedajúcu obvodovú časť veka 12 je možné nalepiť na obvodový lem 18 otvoru misky
11, pričom jednotková dávka liekov je rozdelená do oddielov 20 na skladovanie liekov.
[0109] Veko obsahuje zároveň hlavnú plochu naproti priľnavej ploche, ktorá obsahuje
záznamy 9, ktoré môže prečítať pacient, lekársky personál alebo čítačka čiarových kódov
alebo QR kódov. Záznamy 9 sa môžu týkať totožnosti pacienta a/alebo dátumu a času
jednotkovej dávky liekov a/alebo lekárskeho predpisu, najmä povahy, dávky a dávkovania
lieku(-ov).
[0110] Veko 12 obsahuje predrez 8 prispôsobený tak, aby umožňoval otvoriť bunku 10
na skladovanie jednotkovej dávky liekov. Veko 12 obsahuje zároveň jazýček 7 na otvorenie
bunky 10 prispôsobený tak, aby pacientovi umožňoval uchopiť koniec veka 12, roztrhnúť
veko 12 podľa predrezu 8, odstrániť odnímateľnú priehradku 13 z misky 11 a vytvoriť
jednotkovú dávku liekov.
[0111] V prvom konkrétnom spôsobe uskutočnenia vynálezu je veko 12 nalepené iba
na obvodovom leme 18 misky 11 a prípadne na konci jazýčka 2 na uchopenie odnímateľnej
priehradky 13. V tomto spôsobe uskutočnenia nie je otvorenie bunky 10 roztrhnutím veka 12
podľa predrezu 8 sprevádzané súčasným vybratím odnímateľnej priehradky 13. V tomto
spôsobe uskutočnenia je nutná následná etapa vybratia odnímateľnej priehradky 13 na
vytvorenie jednotkovej dávky liekov v miske 11. Samozrejme, predrez 8 je zvolený tak, aby
umožňoval následnú etapu vybratia odnímateľnej priehradky 13 bez nutnosti ďalšieho
roztrhnutie veka 12.
[0112] V druhom konkrétnom spôsobe uskutočnenia vynálezu je veko 12 nalepené na
obvodovom leme 18 misky 11 a na obvodovom okraji 19 odnímateľnej priehradky 13.
V tomto druhom spôsobe uskutočnenia je roztrhnutie veka 12 podľa predrezu 8 umiestneného
medzi zlepovacou zónou obvodového lemu 18 misky 11 a zlepovacou zónou obvodového
okraja 19 odnímateľnej priehradky 13 sprevádzané otvorením skladovacej bunky 10, ale
zároveň a súčasne vybratím odnímateľnej priehradky 13.
[0113] Druhý variant zariadenia 1 podľa vynálezu znázornený na obrázku 2 obsahuje
väčší počet vzájomne spojených skladovacích misiek 21. V tomto druhom znázornenom
variante skladovacie misky 21 neobsahujú lieky. Väčší počet skladovacích misiek 21 je
usporiadaný v podobe stĺpca so 7 miskami 11, pričom každá miska 11 zodpovedá jednej
dennej dávke liekov. Zariadenie 1 podľa vynálezu znázornené na obrázku 2 teda umožňuje
jednotkovú a dennú dávku liekov, raz denne, počas 7 dní. Samozrejme nič nebráni tomu, aby
zariadenie 1 podľa vynálezu obsahovalo 4 stĺpce so 7 miskami 11, pričom každý stĺpec so 7
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miskami 11 zodpovedá jednej zo 4 denných dávok (raňajky, obed, večera a čas pred spaním)
liekov. Zariadením 1 podľa vynálezu teda môže byť týždenný dávkovač liekov.
[0114] Každá miska 11 väčšieho počtu misiek 21 na skladovanie liekov je oddelená od
susedných misiek 11 spojom majúcim predrez 24 na oddelenie misiek 11. Každá
odnímateľná priehradka 13 väčšieho počtu odnímateľných priehradiek 23 je oddelená od
susedných odnímateľných priehradiek 13 jazýčkom 5 na rozbitné spojenie a oddelenie
odnímateľných priehradiek 13. Každé veko 12 väčšieho počtu viek 22 je oddelené od
susedných viek 12 predrezom 27 na oddelenie viek 12. Každú bunku vytvorenú z jednej
misky 11, jednej odnímateľnej priehradky 13, jedného veka 12 a obsahujúcu jednotkovú
dávku liekov je možné oddeliť od ostatných buniek väčšieho počtu buniek prostým
odtrhnutím s využitím kombinovaného účinku predrezu 24 oddeľujúceho misky 11, jazýčka 5
na rozbitné spojenie a predrezu 27 veka 12.
[0115] Rozložený pohľad v pozdĺžnom reze v strednej rovine na skladovaciu bunku 10
neobsahujúcu lieky je znázornený na obrázku 3. Skladovacia bunka 10 obsahuje misku 11
vymedzujúcu objem 15 vyhradený na skladovanie liekov, ohraničený rovnými bočnými
stenami 14 a dnom 16, ktoré je zároveň rovné. Miska 11 obsahuje vnútorný okraj 17
tvarovaný tak, aby, v kombinácii s lemom 18, mohol niesť a vycentrovať odnímateľnú
priehradku 13 v miske 11. Miska 11 obsahuje zároveň obvodový lem 18 na nalepenie veka 12
na rovnú hornú plochu obvodového lemu 18. Odnímateľná priehradka 13 obsahuje väčší
počet priečnych priečok 6 prispôsobených na to, aby, v spolupráci s miskou 11, keď
obvodový okraj 19 odnímateľnej priehradky 13 spočíva na vnútornom okraji 17 misky 11,
mohli vytvoriť väčší počet oddielov 20 na skladovanie liekov jednotkovej dávky liekov,
pričom tieto lieky sú v stave, keď sú vzájomne oddelené.
[0116] Obvodovú časť ochrannej fólie veka 12 je možné odstrániť tak, aby
zodpovedajúci obvodová časť veka 12 vytvorila zlepovací okraj 25 a mohla byť nalepená na
obvodový lem 18 otvoru misky 11, pričom jednotková dávka liekov je rozdelená do oddielov
20 na skladovanie liekov. V tomto spôsobe uskutočnenia odstrániteľná priehradka 13
nepriľne k veku 12, takže sa nevyberie z misky pri otvorení bunky 10.
[0117] Obrázok 4 znázorňuje zariadenie podľa prvého variantu vynálezu tvorené
jedinou bunkou 10 v stave, keď disponuje jednotkovou dávkou liekov. Bunka 10 obsahuje
skladovaciu misku 11, odnímateľnú priehradku 13 usporiadanú v objeme tvorenom miskou
11 a vekom 12 nalepeným na obvodovom leme 18 misky 11. Lieky 26 v pevnej delenej
liekovej forme – najmä nie úplne práškovej, výhodne nepráškovej – sú usporiadané v aspoň
dvoch skladovacích oddieloch 20. Lieky 26 môžu byť v kontakte s ochrannou fóliou
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priľnavej vrstvy po celom povrchu veka 12 bez toho, aby priľnuli k veku, a bez toho, aby boli
zhoršené vlastnosti liekov 26. Lieky 26 nemôžu byť v kontakte s časťou priľnavej vrstvy
veka 12 neobsahujúcou ochrannú fóliu a nalepenou na obvodovom leme 18 misky 11.
[0118] Zariadenie 1 podľa vynálezu v stave poskytnutia jednotkovej dávky lieku
pacientovi je znázornené v pozdĺžnom reze v strednej rovine na obrázku 5. Toto zariadenie 1
je tvorené jednou bunkou 10, ako je znázornená na obrázku 4, a obsahujúcou jednotkovú
dávku liekov. V tomto stave distribúcie je veko 12 spojené obvodovým lepením
s odnímateľnou priehradkou 13, takže otvorenie bunky odtrhnutím veka 12 podľa predrezov
na otvorenie veka 12 je sprevádzané vybratím odnímateľnej priehradky 13 z misky 11
a uvoľnením liekov jednotkovej dávky liekov do misky 11.
[0119] Jeden konkrétny aspekt baliaceho zariadenia 1 podľa vynálezu je znázornený na
obrázku 6. V takom baliacom zariadení 1 sú veko 12 a odnímateľná priehradka 13 také, ako
sú opísané na obrázku 1. Baliace zariadenie 1 znázornené na obrázku 6 obsahuje misku 11
neobsahujúcu lieky. Miska 11 je vytvorená z jedného kusu termoplastického materiálu,
napríklad polyvinylchloridu (PVC). Misku 11 je možné získať napríklad tepelným tvárnením
termoplastického materiálu.
[0120] Miska 11 vymedzuje objem 15 na skladovanie jednotkovej dávky liekov
ohraničený v podstate rovnými bočnými stenami 14 a dnom 16, ktoré je zároveň v podstate
rovné. Miska 11 znázornená na obrázku 6 obsahuje dno 16 obsahujúce dno 30 na skladovanie
liekov. Dno 30 na skladovanie liekov je v podstate rovné a rozkladá sa, keď je odnímateľná
priehradka 13 umiestnená v skladovacom objeme misky 11, naproti priečnym priečkam 6
priehradky a vytvorí s týmito priečnymi priečkami 6 oddiely 20 na skladovanie liekov
jednotkovej dávky, ktoré sú vzájomne oddelené.
[0121] Dno 16 misky 11 znázornené na obrázku 6 obsahuje priehlbeň 31 tvoriacu
nádobu na lieky jednotkovej dávky liekov. Priehlbeň 31 môže mať akýkoľvek tvar. Výhodne
má priehlbeň 31 rotačne symetrický tvar. Priehlbeň 31 vykazuje mechanickú odolnosť
zvolenú tak, aby umožňovala drviť a/alebo mlieť lieky obsiahnuté v priehlbni. Priehlbeň 31 je
vytvorená z materiálu, ktorého mechanická odolnosť, najmä mechanická odolnosť proti
oderu, a hrúbka sú zvolené tak, aby umožňovali drvenie a/alebo mletie. Materiál tvoriaci
priehlbeň 31 je zvolený tak, aby mohol byť v kontakte s potravinou a aby umožňoval zmiešať
rozdrvené/rozomleté lieky s tekutou potravinou a užiť vytvorenú zmes pacientom. Priehlbeň
31 tvorí malta na drvenie a/alebo mletie liekov jednotkovej dávky liekov. Povaha a hrúbka
materiálu tvoriaceho priehlbeň sú prispôsobené tak, aby umožňovali drviť lieky. Povaha
a hrúbka tohto materiálu sú prispôsobené podľa spôsobu drvenia liekov buď pomocou tĺčika,
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alebo externého elektrického drviaceho zariadenia. Priehlbeň môže mať v podstate hladký
vnútorný povrch. Nič však nebráni tomu, aby aspoň časť vnútorného povrchu priehlbne
obsahovala nerovnosti (alebo „zuby“) spolupracujúce s tĺčikom s cieľom drviť lieky.
[0122] Dno 16 misky 11 je rovné, hladké a umožňuje liekom jednotkovej dávky liekov
posunúť sa zo dna 30 na skladovanie liekov do priehlbne 31 prostým naklonením misky.
[0123] Zariadenie 1 podľa jedného konkrétneho aspektu vynálezu v stave poskytnutia
jednotkovej dávky lieku pacientovi je znázornené v pozdĺžnom reze v strednej rovine na
obrázku 7. Toto zariadenie 1 je vytvorené z jednej bunky 10, ako je znázornená na obrázku 5.
V tomto stave distribúcie je veko 12 spojené obvodovým lepením s odnímateľnou
priehradkou 13, takže otvorenie bunky odtrhnutím veka 12 podľa predrezov na otvorenie
veka 12 je sprevádzané vybratím odnímateľnej priehradky 13 z misky 11 a uvoľnením liekov
jednotkovej dávky liekov do misky 11 a posunutím liekov jednotkovej dávky liekov zo dna
30 na skladovanie liekov do priehlbne 31 prostým naklonením misky 11. Lieky jednotkovej
dávky liekov uzavreté v priehlbni 31 sa môžu drviť v priehlbni 31 tak, aby sa vytvoril prášok,
pričom tento prášok sa potom zmieša s tekutou potravinou, ako je marmeláda alebo kompót,
aby ho pacient mohol ľahšie užiť.
[0124] Drvenie a/alebo mletie väčšieho počtu liekov sa uskutočňuje akýmkoľvek
vhodným spôsobom, napríklad pomocou tĺčika 40, ako je znázornené na obrázku 8, pričom
priehlbeň 31 slúži ako malta na drvenie. Tĺčik 40 sa používa obvyklým spôsobom vyvíjaním
tlaku tĺčikom 40 na lieky udržiavané medzi priehlbňou 31 a tĺčikom 40 a udeľovaním
rotačného pohybu tĺčika spôsobujúceho drvenia/mletie liekov. Čas drvenia/mletia je upravený
podľa požadovanej veľkosti častíc pre jednotkovú dávku drvených liekov.
[0125] V jednom neznázornenom variante zariadenia podľa vynálezu, v ktorom veko
nie je spojené obvodovým lepením s odnímateľnou priehradkou, nie je otvorenie bunky
odtrhnutím veka podľa predrezov na otvorenie veka sprevádzané súčasným vybratím
odnímateľnej priehradky z misky. V tomto variante je nutné vybrať odnímateľnú priehradku
pomocou uchopovacieho jazýčka odnímateľnej priehradky, aby sa dosiahlo uvoľnenie liekov
jednotkovej dávky liekov do misky.
[0126] Vynález sa týka zároveň spôsobu balenia aspoň jednej jednotkovej dávky liekov
v pevnej delenej liekovej forme s cieľom skladovať ju a distribuovať. V takom spôsobe je
zvolené zariadenie podľa vynálezu obsahujúce aspoň jednu misku na skladovanie jednotnej
dávky liekov, aspoň jednu odnímateľnú priehradku a aspoň jedno veko. Každá odnímateľná
priehradka je umiestnená v miske tak, aby v každej miske vytvorila väčší počet oddielov
prispôsobených tak, aby mohli udržiavať lieky jednotkovej dávky vzájomne oddelené. Lieky
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zodpovedajúce lekárskemu predpisu sa potom umiestnia do každého oddielu každej bunky,
potom sa bunka(-y) uzavrie(-ú) aplikáciou veka na otvor každej bunky. Jednotková dávka
lieku a zariadenie podľa vynálezu disponujúce jednotkovou dávkou liekov sú potom
pripravené na distribúciu pacientovi.
[0127] Najmä je možné vyrobiť také balenie jednotkovej dávky liekov v zariadení
podľa vynálezu spôsobom prispôsobeným spôsobu opísanému v skoršom dokumente FR 2
942 132. Je zvolené plató, nazývané týždenné plató, misiek vzájomne spojených
oddeliteľnými spojmi a rozdelených do 4 stĺpcov a 7 riadkov zodpovedajúcich štyrom
denným dávkam (raňajky, obed, večera, čas pred spaním) počas 7 dní. Do každej misky je
umiestnená odnímateľná priehradka. Môže ísť o väčší počet odnímateľných priehradiek
vzájomne spojených rozbitnými spojmi podľa konfigurácie zvolenej tak, aby každá
odnímateľná priehradka väčšieho počtu odnímateľných priehradiek bola usporiadaná
v objeme misky. Plató misiek, disponujúce odnímateľnými priehradkami, sa priloží na
monitor počítačového systému vybaveného softvérom na analýzu lekárskeho predpisu,
zobrazenie distribúcie liekov tohto lekárskeho predpisu vo dvoch dimenziách v každom
oddiele každej misky plató misiek a pomoc pri distribúcii liekov podľa lekárskeho predpisu.
Týmto spôsobom sú oddiely, do ktorých majú byť umiestnené lieky jednotkovej dávky liekov,
vizualizované priehľadom cez misku(-y).
[0128] Tento opis je, samozrejme, uvedený iba ako ilustratívny príklad a odborník
v tomto odbore dokáže uskutočniť rad jeho modifikácií. Je samozrejmé, že vynález môže byť
predmetom mnohých variantov uskutočnenia a aplikácií. Najmä veľkosť, počet a tvar misiek,
viek

a buniek,

povaha

materiálov

konštitutívnych

prvkov

baliaceho

zariadenia

a skladovacieho a distribučného zariadenia sa môžu líšiť bez toho, aby došlo k odchýleniu od
rozsahu ochrany vynálezu.
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Patentové nároky
1. Zariadenie (1) na balenie aspoň jednej jednotkovej dávky liekov v pevnej delenej
liekovej forme tvoriace aspoň jednu bunku (10) na skladovanie a distribúciu takej
jednotkovej dávky, pričom každá bunka obsahuje:
- misku (11) vymedzujúcu objem (15) na skladovanie takej jednotkovej dávky,
- veko (12) prispôsobené na uzavretie skladovacieho objemu,
- priehradku (13) prispôsobenú tak, aby sa mohla rozkladať v skladovacom objeme
misky a vymedzovať v nej väčší počet oddielov (20) umožňujúcich udržiavať lieky
jednotkovej dávky vzájomne oddelené,
pričom priehradka (13) rozkladajúca sa v miske (11) je odnímateľná voči miske (11),
vyznačujúca sa tým, že odnímateľnou priehradkou (13) je priehradka bez dna.
2. Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že miska (11) obsahuje obvodový
lem (18) vymedzujúci otvor misky (11), pričom veko (12) je tvorené uzatváracím filmom
prispôsobeným tak, aby mohol priľnúť na obvodový lem misky (11).
3. Zariadenie podľa nároku 2, vyznačujúce sa tým, že uzatvárací film obsahuje hlavnú
plochu, nazývanú priľnavá plocha, obsahujúcu aspoň jednu priľnavú zónu usporiadanú tak,
aby mohla priľnúť na obvodový lem misky.
4. Zariadenie podľa nároku 3, vyznačujúce sa tým, že uzatvárací film obsahuje druhú
priľnavú zónu, nazývanú potlačená plocha, protiľahlú k uvedenej priľnavej ploche
a obsahujúcu aspoň jeden záznam.
5. Zariadenie podľa jedného z nárokov 1 až 4, vyznačujúce sa tým, že miska (11) má
podlhovastý tvar v hlavnom smere predĺženia a má:
- väčší rozmer rovnobežný s hlavným smerom predĺženia misky s hodnotou
pohybujúcou sa v rozmedzí 60 mm až 150 mm a
- šírku v smere kolmom na hlavný smer predĺženia s hodnotou pohybujúcou sa
v rozmedzí 20 mm až 50 mm.
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6. Zariadenie podľa nároku 5, vyznačujúce sa tým, že miska má hĺbku rozkladajúcu sa
kolmo k hlavnému smeru predĺženia, kolmo k šírke a s hodnotou menšou než šírka, najmä sa
pohybujúcou v rozmedzí 10 mm až 20 mm.
7. Zariadenie podľa jedného z nárokov 1 až 6, vyznačujúce sa tým, že je prispôsobené
tak, aby vytvorilo väčší počet buniek (10) na skladovanie väčšieho počtu jednotkových dávok
takých liekov, pričom bunky väčšieho počtu skladovacích buniek (10) sú vzájomne spojené
v podobe plató na skladovanie a distribúciu liekov.
8. Zariadenie podľa jedného z nárokov 1 až 7, vyznačujúce sa tým, že obsahuje:
- predrezané plató na príjem liekov tvoriace väčší počet vedľa seba umiestnených
misiek (11),
- predrezanú fóliu uzatváracích filmov a
- predrezanú zostavu odnímateľných priehradiek (13).
9. Zariadenie podľa jedného z nárokov 1 až 8, vyznačujúce sa tým, že spodná časť (16)
misky (11) tvorí priehlbeň (31) na zber liekov jednotkovej dávky liekov prispôsobenú tak,
aby mohla prijímať lieky a obsahovať ich, a aby umožnila ich drvenie v priehlbni (31).
10. Zariadenie podľa nároku 9, vyznačujúce sa tým, že priehlbňou (31) je priehlbeň
deformovateľná medzi zatiahnutou formou, v ktorej priehlbeň neumožňuje drviť lieky,
a roztiahnutou formou, v ktorej má priehlbeň hĺbku prispôsobenú na prijatie liekov a na
umožnenie ich drvenia.
11. Spôsob balenia aspoň jednej jednotkovej dávky liekov v pevnej delenej liekovej
forme, v ktorom:
- je zvolené baliace zariadenie (1) podľa jedného z nárokov 1 až 10,
- odnímateľná priehradka (13) je umiestnená do misky (11) baliaceho zariadenia (1),
- lieky sú rozdelené v pevnej delenej liekovej forme do najmenej dvoch skladovacích
oddielov (20) tvorených odnímateľnou priehradkou (13) umiestnenou v miske (11) a
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- miska (11) zariadenia obsahujúceho lieky je uzatvorená aplikáciou veka (12).
12. Spôsob podľa nároku 11, vyznačujúci sa tým, že:
- odnímateľná priehradka (13) je umiestnená do každej misky (11) baliaceho
zariadenia (1),
- lieky sú rozdelené v pevnej delenej liekovej forme do najmenej dvoch skladovacích
oddielov (20) tvorených odnímateľnou priehradkou (13) umiestnenou v každej
miske (11) a
- každá miska (11) zariadenia obsahujúceho lieky je uzatvorená aplikáciou veka (12).
13. Zariadenie na skladovanie a distribúciu aspoň jednej jednotkovej dávky liekov
v pevnej delenej liekovej forme, obsahujúce zariadenie podľa jedného z nárokov 1 až 10,
v ktorom je každá jednotková dávka určená na podanie pacientovi v dopredu určenom
okamihu a je rozdelená v bunke (10) na skladovanie a distribúciu takej jednotkovej dávky,
pričom každá bunka obsahuje:
- misku (11) obsahujúcu takú jednotkovú dávku,
- priehradku (13) rozkladajúcu sa v skladovacom objeme misky (11) a vymedzujúcu
tu väčší počet skladovacích oddielov (20) udržujúcich lieky jednotkovej dávky
vzájomne oddelené.
14. Zariadenie podľa nároku 13, vyznačujúce sa tým, že odnímateľná priehradka (13)
je neoddeliteľne spojená s vekom tak, aby pri otvorení skladovacej bunky (10) umožnila
súčasne vybratie odnímateľnej priehradky (13) z misky (11) a náhodné rozdelenie liekov
v miske (11).
15. Zariadenie podľa nároku 13, vyznačujúce sa tým, že odnímateľná priehradka (13)
je oddelená od veka tak, že otvorenie skladovacej bunky (10) vyžaduje odložené vybratie
odnímateľnej priehradky (13) z misky (11) s cieľom vytvoriť náhodné rozdelenie liekov
v miske (11).
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16. Zariadenie podľa jedného z nárokov 13 až 15, vyznačujúce sa tým, že spodná časť
(16) misky (11) tvorí priehlbeň (31) na zber liekov jednotkovej dávky liekov prispôsobenú
tak, aby mohla prijímať lieky a obsahovať ich, a aby umožnila ich drvenie v priehlbni (31).
17. Spôsob distribúcie aspoň jednej jednotkovej dávky liekov v pevnej delenej liekovej
forme pacientovi, v ktorom:
- je zvolené zariadenie na skladovanie a distribúciu aspoň jednej jednotkovej dávky
liekov v pevnej delenej liekovej forme podľa jedného z nárokov 13 až 16,
- bunka (10) na skladovanie a distribúciu takej jednotkovej dávky je oddelená od
skladovacieho zariadenia,
- je odstránené veko tejto bunky (10) skladovacieho a distribučného zariadenia
zodpovedajúcej jednotkovej dávke liekov a
- odnímateľná priehradka (13) je vybratá z bunky (10) tak, aby lieky už neboli
v miske (11) vzájomne oddelené, a
- jednotková dávka lieku je distribuovaná pacientovi.
18. Spôsob podľa nároku 17, vyznačujúci sa tým, že veko (12) je odstránené
a odnímateľná priehradka (13) je vybratá súčasne, pričom odnímateľná priehradka (13) je
neoddeliteľne spojená s vekom (12).
19. Spôsob podľa jedného z nárokov 17 alebo 18, vyznačujúci sa tým, že spodná časť
(16) misky (11) tvorí priehlbeň (31) na zber a drvenie liekov jednotkovej dávky liekov
dimenzovanú tak, aby mohla prijímať lieky a obsahovať ich, lieky sa po vybratí odnímateľnej
priehradky (13) presunú do priehlbne (31) a drvenie liekov jednotkovej dávky liekov sa
uskutočňuje v priehlbni (31).
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