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PRÍSTROJ NA MUŽSKÚ ANTIKONCEPCIU

OBLASŤ VYNÁLEZU

Tento vynález sa vo všeobecnosti týka prístroja na mužskú antikoncepciu, ktorý
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funguje tak, že uzatvára cievy počas kontrolovaného obdobia.
DOTERAJŠÍ STAV
Bežným spôsobom mužskej antikoncepcie je oklúzia vas deference (kanála na prenos
spermií). Vasektómia je chirurgický zákrok na prerušenie vas deference a

najčastejšie je obmedzením na trvalú sterilitu. V poslednom čase sú k dispozícii aj
10

iné alternatívy, a to prostredníctvom pomôcok, ktoré sa zavádzajú do vas deference a
dosahujú tesniaci účinok. Jedna z takýchto techník je opísaná v patente USA č.

6513528, ktorý sa týka súpravy silikónových zátok na zavedenie do cievneho
riečiska. Avšak aj keď táto technológia predstavuje možnosť zvrátiť jedinca k

plodnosti, je spojená aj s vedľajšími účinkami, ako je napríklad tvorba spermatických
15

protilátok. Je preto potrebné nájsť šetrnejšiu techniku na získanie kontrolovanej
mužskej antikoncepcie, ktorá pripúšťa reverzibilitu s minimálnym postihnutím

telesných funkcií. V dokumente EP1586283 A2 sa uvádza prístroj na liečbu
inkontinencie pomocou elektrickej stimulácie. US2006/247722 A1 uvádza
nastaviteľnú žalúdočnú bandáž. Predmetom tohto vynálezu, ako sa uvádza ďalej, je
20

poskytnúť prístroj a metodiku, ktoré poskytujú väčšiu bezpečnosť a pohodlie pri

mužskej antikoncepcii založenej na oklúzii cievneho riečiska.
PODSTATA VYNÁLEZU

Vynález je definovaný v nezávislom nároku. Vo všeobecnosti sa tento vynález týka
mužského antikoncepčného prístroja na dosiahnutie časovo obmedzenej sterility

25

samčieho cicavčieho jedinca, ktorý obsahuje implantovateľné obmedzovacie

zariadenie prispôsobené na obmedzenie odtoku ciev počas kontrolovaného obdobia a

riadiacu jednotku na ovládanie činnosti obmedzovacieho zariadenia. V tomto kontexte
obmedzenie cievnej spojky znamená, že táto spojka je uzavretá tak, aby sa zabránilo
spermiám dostať sa do močovej trubice pôsobením na cievnu spojku zvonku. Výraz

"vas deference" môže zahŕňať jednu vas deference alebo obe vasa deferentia. Pri
vysvetľovaní riadeného obmedzenia vas deference podľa vynálezu sa používajú aj iné

pojmy, ako napríklad "lúmen" alebo "časť tkaniva", ale tieto pojmy sa považujú za

funkčné synonymá.

5

Ako bude vysvetlené ďalej v tomto všeobecnom opise vynálezu, súčasný vynález

obsahuje tri principiálne spôsoby obmedzenia deferencie ciev, zúženie alebo
stimuláciu, prípadne kombináciu zúženia a stimulácie.
V jednom z dôležitých prevedení sa vynález týka prístroja, v ktorom reštrikčné

zariadenie pozostáva z implantovateľného zužovacieho zariadenia na jemné zúženie
10

aspoň jednej časti tkanivovej steny cievneho riečiska s cieľom ovplyvniť prietok v
cievnom riečisku a stimulačného zariadenia na stimuláciu časti steny tkanivového

riečiska. Ovládač obsahuje riadiace zariadenie na ovládanie stimulačného zariadenia
na stimuláciu časti steny, keď zužovacie zariadenie zužuje časť steny, aby spôsobilo

kontrakciu časti steny na ďalšie ovplyvnenie prietoku v cievnom riečisku, výhodne
15

tak, aby sa prietok aspoň ďalej obmedzil.

Konstrikčné zariadenie a stimulačné

zariadenie tvoria jednotku na dosiahnutie obmedzenia prietoku v cievach a prístroj
ďalej obsahuje zdroj energie a ovládacie zariadenie je výhodne ovládateľné zvonku

tela pacienta na ovládanie zdroja energie na uvoľnenie energie na použitie v súvislosti
s prevádzkou konstrikčnej/stimulačnej jednotky.

20

Tento vynález poskytuje výhodnú kombináciu konstrikčných a stimulačných
zariadení, ktorá vedie k dvojstupňovému ovplyvňovaniu cievneho riečiska.

Konstrikčné zariadenie tak môže jemne zúžiť stenu tkaniva pôsobením relatívne slabej

sily proti časti steny a stimulačné zariadenie môže stimulovať zúženú časť steny, aby
sa dosiahlo požadované konečné ovplyvnenie prietoku v tomto lúmene. Výraz "jemné
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zúženie časti steny tkaniva" sa má chápať ako zúženie časti steny bez toho, aby sa
podstatne obmedzil krvný obeh v stene tkaniva.
Prednostne je stimulačné zariadenie prispôsobené na stimuláciu rôznych oblastí časti

steny, keď zužovacie zariadenie zužuje časť steny, a riadiace zariadenie ovláda
stimulačné zariadenie na prerušovanú a individuálnu stimuláciu oblastí časti steny.

30

Táto prerušovaná a individuálna stimulácia rôznych oblastí časti steny orgánu

umožňuje tkanivu časti steny zachovať v podstate normálny krvný obeh počas

prevádzky prístroja podľa vynálezu.

Podľa alternatív tohto prevedenia je zužovacie zariadenie nastaviteľné, aby bolo
možné nastaviť zúženie časti steny podľa potreby, pričom ovládacie zariadenie ovláda
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zužovacie zariadenie na nastavenie zúženia časti steny. Ovládacie zariadenie môže

ovládať zužovacie a stimulačné zariadenie nezávisle od seba a súčasne. Voliteľne
môže riadiace zariadenie ovládať stimulačné zariadenie tak, aby stimulovalo alebo
nestimulovalo časť steny, zatiaľ čo riadiace zariadenie ovláda konstrikčné zariadenie

na zmenu zúženia časti steny.
10

Prístroj podľa tohto vynálezu navyše obsahuje alternatívy, v ktorých sa transpiračný
tok spermií riadi prispôsobením výkonu zužovacieho a stimulačného zariadenia na

transport, a nie na obmedzenie.
Na začiatku sa môže zužovacie zariadenie kalibrovať pomocou ovládacieho zariadenia
na ovládanie stimulačného zariadenia na stimuláciu časti steny a zároveň na ovládanie
15

zužovacieho zariadenia na úpravu zúženia časti steny, kým sa nedosiahne požadované

obmedzenie prietoku v lúmene.

1. V inom prevedení, ktoré nie je súčasťou tohto vynálezu a je vhodné na dočasnejšie
obmedzenie cievnej spojky, prístroj pracuje len so zúžením na obmedzenie cievnej
spojky na zablokovanie transportu spermií. Na tento účel prístroj obsahuje
20

nastaviteľné reštrikčné zariadenie a ovládacie zariadenie na mechanické alebo
hydraulické ovládanie nastaviteľného reštrikčného zariadenia na zmenu reštrikcie časti
steny vas deference. Obslužné zariadenie prednostne ovláda reštrikčné zariadenie

nemagnetickým a/alebo nemanuálnym spôsobom. Obslužné zariadenie sa prednostne
skladá z elektricky poháňaného obslužného zariadenia, napríklad motora alebo
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servosystému. Podľa jednej alternatívy reštrikčné zariadenie obsahuje zužovacie
zariadenie, ktoré obsahuje aspoň dva podlhovasté zvieracie prvky tiahnuce sa pozdĺž

orgánu v smere toku v cievnom riečisku pacienta na rôznych stranách orgánu, pričom
ovládacie zariadenie ovláda zvieracie prvky na zovretie časti steny medzi zvieracími

prvkami na zúženie časti steny. Prevádzkové zariadenie môže alternatívne obsahovať

hydraulické prostriedky na hydraulické nastavenie obmedzovacieho zariadenia a
reverzný servopohon operatívne pripojený k hydraulickým prostriedkom. Alternatívne

sa obmedzovacie zariadenie skladá z nenafukovacieho mechanického zužovacieho
zariadenia a ovládacie zariadenie obsahuje hydraulické prostriedky, ktoré hydraulicky
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nastavujú mechanické zužovacie zariadenie.

2. V ďalšom prevedení, ktoré je vhodné aj na dočasnejšie obmedzenie odtoku ciev,
prístroj pracuje len so stimuláciou na obmedzenie odtoku ciev na zablokovanie
transportu spermií. Stimulácia sa potom môže načrtnúť v súlade s princípmi všeobecne

diskutovanými vyššie pre kombináciu zúženia a stimulácie s cieľom dosiahnuť
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obmedzenie. V tomto prevedení teda reštrikčné zariadenie obsahuje stimulačné

zariadenie na stimuláciu časti steny tkanivovej steny vas deference, pričom ovládač

obsahuje riadiace zariadenie na ovládanie stimulačného zariadenia na stimuláciu časti
steny s cieľom spôsobiť kontrakciu časti steny na obmedzenie vas deference.

Obmedzenie prietoku
15

Prístroj podľa tohto vynálezu je vhodný na obmedzenie prietoku tekutín v lúmene
cievy. V hlavnom prevedení vynálezu je teda zužovacie zariadenie prispôsobené na

zúženie časti steny, aby sa aspoň obmedzil prietok v lúmene, a riadiace zariadenie

ovláda stimulačné zariadenie, aby spôsobilo kontrakciu zúženej časti steny, takže
prietok v lúmene sa aspoň ďalej obmedzí. Konkrétne je zužovacie zariadenie
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prispôsobené na zúženie časti steny cievneho riečiska do zúženého stavu, v ktorom je

krvný obeh v zúženej časti steny v podstate neobmedzený a prietok v lúmene je aspoň
obmedzený, a riadiace zariadenie ovláda stimulačné zariadenie, aby spôsobilo

kontrakciu časti steny, takže prietok v lúmene je aspoň ďalej obmedzený, keď je časť
steny udržiavaná zužovacím zariadením v zúženom stave.
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Zužovacie a stimulačné zariadenia možno ovládať tak, aby zužovali, resp. stimulovali
v rozsahu, ktorý závisí od obmedzenia prietoku, ktoré sa má dosiahnuť pri konkrétnom
použití prístroja podľa vynálezu. V súlade s prvou možnosťou obmedzenia prietoku

riadiace zariadenie ovláda zužovacie zariadenie tak, aby zúžilo časť steny, čím sa
obmedzí prietok v lúmene, ale nezastaví, a ovláda stimulačné zariadenie tak, aby

stimulovalo zúženú časť steny a spôsobilo jej kontrakciu, čím sa prietok v lúmene
ďalej obmedzí, ale nezastaví. Presnejšie, riadiace zariadenie môže v prvom režime

ovládať stimulačné zariadenie tak, aby stimulovalo zúženú časť steny, čím sa ďalej
obmedzí, ale nezastaví prietok v lúmene, a aby:
a) ovládať stimulačné zariadenie v druhom režime, aby prestalo
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stimulovať stenovú časť s cieľom zvýšiť prietok v lúmene, alebo
b) ovládanie stimulačných a konstrikčných zariadení v druhom režime

na ukončenie stimulácie časti steny a uvoľnenie časti steny na obnovenie prietoku v

lúmene.
10

V súlade s druhou možnosťou obmedzenia prietoku riadiace zariadenie ovláda

zužovacie zariadenie, aby zúžilo časť steny tak, že prietok v lúmene je obmedzený, ale
nie zastavený, a ovláda stimulačné zariadenie, aby stimulovalo zúženú časť steny a

spôsobilo jej kontrakciu tak, že prietok v lúmene je zastavený. Presnejšie povedané,

riadiace zariadenie môže v prvom režime ovládať stimulačné zariadenie tak, aby
15

stimulovalo zúženú časť steny, čím sa ďalej obmedzí, ale nezastaví prietok v lúmene,

a aby:

a) ovládanie stimulačného zariadenia v druhom režime, aby sa zastavila

stimulácia časti steny a umožnil sa prietok v lúmene, alebo
b) ovládanie stimulačných a konstrikčných zariadení v druhom režime
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na ukončenie stimulácie časti steny a uvoľnenie časti steny na obnovenie prietoku v

lúmene.
V súlade s treťou možnosťou obmedzenia prietoku riadiace zariadenie ovláda
zužovacie zariadenie, aby zúžilo časť steny tak, že prietok v lúmene je v podstate

zastavený, a ovláda stimulačné zariadenie, aby stimulovalo zúženú časť steny a
25

spôsobilo jej kontrakciu tak, že prietok v lúmene je úplne zastavený. Presnejšie,
riadiace zariadenie môže v prvom režime ovládať stimulačné zariadenie tak, aby
stimulovalo zúženú časť steny, čím sa úplne zastaví prietok v lúmene a:

a) ovládanie stimulačného zariadenia v druhom režime, aby sa zastavila

stimulácia časti steny a umožnil sa prietok v lúmene, alebo
b) ovládanie stimulačných a konstrikčných zariadení v druhom režime

na ukončenie stimulácie časti steny a uvoľnenie časti steny na obnovenie prietoku v
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lúmene.
Ak stimulačné zariadenie stimuluje zúženú časť steny, aby sa stiahla, takže prietok v

lúmene sa zastaví, riadiace zariadenie vhodne ovláda stimulačné zariadenie tak, aby
súčasne a cyklicky stimulovalo prvú dĺžku zúženej časti steny a druhú dĺžku zúženej

časti steny, ktorá sa nachádza za prvou dĺžkou, pričom riadiace zariadenie ovláda
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stimulačné zariadenie tak, aby postupne stimulovalo prvú dĺžku v smere proti prúdu

lúmenu a postupne stimulovalo druhú dĺžku v smere po prúde lúmenu.
Riadiace zariadenie môže ovládať stimulačné zariadenie tak, aby zmenilo stimuláciu

časti steny v reakcii na snímaný fyzikálny parameter pacienta alebo funkčný parameter
prístroja. Riadiace zariadenie môže napríklad ovládať stimulačné zariadenie tak, aby
15

zvýšilo intenzitu stimulácie časti steny v reakcii na zaznamenané zvýšenie tlaku v
lúmene, takže prietok v lúmene zostane zastavený. Môže byť k dispozícii akýkoľvek

snímač na snímanie fyzikálneho parametra pacienta, napríklad tlaku v tele pacienta,
ktorý súvisí s tlakom v lúmene, pričom riadiace zariadenie ovláda stimulačné

zariadenie v reakcii na signály zo snímača. Takýto snímač môže napríklad snímať tlak
20

v bruchu pacienta, tlak proti implantovanému zužovaciemu zariadeniu alebo tlak na

tkanivovú stenu cievneho riečiska.

V súlade so štvrtou možnosťou obmedzenia prietoku riadiace zariadenie ovláda

zužovacie zariadenie tak, aby zúžilo časť steny, čím sa zastaví prietok v lúmene.
Presnejšie, riadiace zariadenie môže ovládať zužovacie zariadenie v prvom režime,
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aby zúžilo zúženú časť steny, čím sa zastaví prietok v lúmene, a v druhom režime, aby

sa zastavilo zúženie časti steny, čím sa obnoví prietok v lúmene. V tomto prípade

riadiace zariadenie ovláda stimulačné zariadenie na stimuláciu časti steny len v prípade
potreby. Môže byť k dispozícii senzor na snímanie fyzikálneho parametra tela

pacienta, ktorý súvisí s tlakom v lúmene, pričom riadiace zariadenie ovláda stimulačné

zariadenie v reakcii na signály zo senzora. Takýmto fyzikálnym parametrom môže byť
tlak v bruchu pacienta a snímačom môže byť’ snímač tlaku.
V niektorých aplikáciách vynálezu môže byť implantované zužovacie zariadenie

navrhnuté tak, aby bežne udržiavalo stenovú časť orgánu pacienta v zúženom stave.
5

V takom prípade sa môže ovládacie zariadenie použiť v prípade potreby, pohodlne pre

pacienta, na ovládanie stimulačného zariadenia na stimuláciu zúženej časti steny
tkaniva, výhodne pri súčasnom nastavení intenzity stimulácie, na vyvolanie kontrakcie

časti steny, aby sa prietok v lúmene aspoň ďalej obmedzil alebo zastavil, a na
ovládanie stimulačného zariadenia na ukončenie stimulácie. Presnejšie, riadiace
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zariadenie môže:
a) ovládanie stimulačného zariadenia v prvom režime na stimuláciu

zúženej časti steny na ďalšie obmedzenie prietoku v lúmene a ovládanie stimulačného
zariadenia v druhom režime na zastavenie stimulácie časti steny na zvýšenie prietoku

v lúmene alebo
15

b) ovládanie stimulačného zariadenia v prvom režime na stimuláciu
zúženej časti steny na zastavenie prietoku v lúmene a ovládanie stimulačného
zariadenia v druhom režime na zastavenie stimulácie časti steny na umožnenie

prietoku v lúmene.
Prvý alebo druhý režim môže byť dočasný.
20

Zužovacie zariadenie môže obsahovať množstvo samostatných zužovacích prvkov

prispôsobených na zúženie ktorejkoľvek časti steny zo série častí steny tkaniva orgánu.
Riadiace zariadenie môže ovládať zužovacie zariadenie tak, aby aktivovalo zužovacie
prvky náhodne alebo v súlade s vopred určeným poradím. V tomto prípade stimulačné

zariadenie obsahuje stimulačné prvky umiestnené na zužujúcich prvkoch, pričom
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riadiace zariadenie ovláda stimulačné zariadenie tak, aby aktivovalo stimulačné prvky
na stimuláciu ľubovoľných častí steny série častí steny zúžených uvedenými

zužujúcimi prvkami na stiahnutie orgánu s cieľom uzavrieť lúmen cievnej spojky.

Alternatívne riadiace zariadenie ovláda konstrikčné zariadenie, aby aktivovalo

konstrikčné prvky na zúženie všetkých častí steny série častí steny, a ovláda
stimulačné zariadenie, aby aktivovalo stimulačné prvky na stimuláciu všetkých

zúžených častí steny náhodne alebo v súlade s vopred určeným poradím na uzavretie
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lúmenu cievnej spojky. Konštrukcia zužovacieho zariadenia v podobe množstva
samostatných zužovacích prvkov umožňuje pôsobiť proti rastu tvrdej fibrózy v mieste,

kde je zužovacie zariadenie implantované.

Pohyb tekutín a/alebo iných telesných látok v lúmene
Prístroj podľa vynálezu možno použiť na aktívny pohyb tekutiny v lúmene cievneho
10

riečiska pacienta, ako je opísané v nižšie uvedených prevedeniach vynálezu.
1) Riadiace zariadenie ovláda zužovacie zariadenie, aby uzavrelo lúmen, buď na

hornom konci alebo na dolnom konci časti steny, a potom ovláda zužovacie zariadenie,
aby zúžilo zostávajúcu časť časti steny na pohyb tekutiny a/alebo inej telesnej látky v

lúmene.
15

1a) V súlade s prvou alternatívou vyššie uvedeného prevedenia (1) riadiace zariadenie

ovláda stimulačné zariadenie, aby stimulovalo časť steny, keď zužovacie zariadenie
zužuje zvyšnú časť časti steny.
1b) V súlade s druhou alternatívou je zužovacie zariadenie prispôsobené na zúženie

časti steny, aby obmedzilo, ale nezastavilo prietok v lúmene. Riadiace zariadenie
20

ovláda stimulačné zariadenie, aby stimulovalo časť steny zúženú zužovacím
zariadením na uzavretie lúmenu, a to buď na hornom konci steny, alebo na dolnom
konci steny, a súčasne ovláda zužovacie zariadenie, aby zvýšilo zúženie časti steny na

pohyb tekutiny a/alebo inej telesnej látky v lúmene.
2) Zužovacie zariadenie je prispôsobené na zúženie časti steny na obmedzenie alebo
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zmenu prietoku v lúmene a riadiace zariadenie ovláda stimulačné zariadenie na
postupnú stimuláciu zúženej časti steny v smere po prúde alebo proti prúdu lúmenu,
aby spôsobilo postupnú kontrakciu časti steny na pohyb tekutiny a/alebo iných

telesných látok v lúmene.

3) Riadiace zariadenie ovláda zužovacie zariadenie tak, aby sa menilo zúženie

rôznych oblastí časti steny, aby sa časť steny postupne zužovala v smere po prúde
alebo proti prúdu lúmenu s cieľom premiestniť tekutinu a/alebo iné telesné látky v
lúmene. Zužovacie zariadenie môže obsahovať aspoň jeden podlhovastý zužovací

5

prvok, ktorý sa tiahne pozdĺž časti steny, pričom riadiace zariadenie ovláda

podlhovastý zužovací prvok tak, aby postupne zužoval časť steny v smere toku alebo
proti toku lúmenu.

3a) V súlade s uprednostňovanou alternatívou vyššie uvedeného prevedenia (3)
riadiace zariadenie ovláda stimulačné zariadenie tak, aby postupne stimulovalo zúženú
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časť steny a spôsobilo jej postupnú kontrakciu v súlade s postupným zužovaním časti
steny vykonávaným zužovacím zariadením. Ak zužovacie zariadenie obsahuje aspoň
jeden podlhovastý zužovací prvok, riadiace zariadenie ovláda podlhovastý zužovací
prvok tak, aby postupne zužoval časť steny v smere po prúde alebo proti prúdu lúmenu.

Podlhovastý zužujúci prvok obsahuje kontaktné plochy dimenzované tak, aby sa
15

dotýkali dĺžky časti steny, keď zužujúce zariadenie zužuje časť steny, a stimulačné
zariadenie obsahuje množstvo stimulačných prvkov rozmiestnených pozdĺž

kontaktných plôch tak, aby stimulačné prvky stimulovali rôzne oblasti časti steny
pozdĺž dĺžky časti steny, keď riadiace zariadenie ovláda stimulačné zariadenie, aby

stimulovalo časť steny.
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4) Zužovacie zariadenie je prispôsobené na zúženie niektorej zo série častí steny
tkaniva, aby sa aspoň obmedzil prietok v lúmene. Riadiace zariadenie ovláda

zužovacie zariadenie tak, aby postupne zužovalo časti steny série častí steny s cieľom
peristalticky pohybovať tekutinou a/alebo inou telesnou látkou v lúmene.

4a) V súlade s prvou alternatívou prevedenia (4) obsahuje zužovacie zariadenie
25

množstvo zužovacích prvkov prispôsobených na zúženie častí steny tkaniva, resp.
Ovládacie zariadenie ovláda konstrikčné zariadenie tak, aby sa konstrikčné prvky

aktivovali jeden po druhom, takže časti steny série častí steny sa postupne zužujú

pozdĺž cievneho riečiska, čím sa tekutina a/alebo iná telesná hmota v lúmene presúva.

4b) V súlade s druhou alternatívou vyhotovenia (4) obsahuje zužovacie zariadenie
aspoň jeden zužovací prvok, ktorý sa pohybuje pozdĺž steny cievneho otvoru, aby

postupne zužoval časti steny série častí steny, pričom riadiace zariadenie ovláda
zužovacie zariadenie tak, aby cyklicky pohybovalo zužovacím prvkom pozdĺž častí
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steny série častí steny. Prednostne sa konstrikčné zariadenie skladá z množstva

konstrikčných prvkov, z ktorých každý je pohyblivý pozdĺž steny cievneho riečiska,
aby postupne zužoval časti steny série častí steny, pričom riadiace zariadenie ovláda

konstrikčné zariadenie tak, aby cyklicky posúvalo konstrikčné prvky jeden po druhom
pozdĺž častí steny série častí steny. Konkrétne, zužovacie zariadenie obsahuje rotor
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nesúci zužovacie prvky a riadiace zariadenie ovláda rotor tak, aby sa otáčal a aby každý

zužovací prvok cyklicky zužoval časti steny série častí steny. Každý zužujúci prvok

vhodne obsahuje valček, ktorý sa valí po stene cievneho odtoku, aby ho zúžil.

4c) V súlade s uprednostňovanou alternatívou vyššie uvedeného prevedenia (4)

stimulačné zariadenie stimuluje ktorúkoľvek časť steny zo série častí steny zúžených
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zužovacím zariadením, aby sa lúmen uzavrel. Ak zužovacie zariadenie obsahuje

aspoň jeden zužovací prvok, stimulačné zariadenie vhodne obsahuje aspoň jeden
stimulačný prvok umiestnený na zužovacom prvku na stimuláciu časti steny zúženej

zužovacím prvkom s cieľom uzavrieť lúmen.
Ak zužovacie zariadenie obsahuje množstvo zužovacích prvkov, stimulačné
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zariadenie vhodne obsahuje stimulačné prvky umiestnené na zužovacích prvkoch na
stimuláciu častí steny zúžených zužovacími prvkami na uzavretie lúmenu.

5) Konstrikčné zariadenie je prispôsobené na zúženie niektorej zo série častí steny

tkanivovej steny na obmedzenie prietoku v lúmene, pričom konstrikčné zariadenie

obsahuje množstvo konstrikčných prvkov prispôsobených na zúženie častí steny
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tkanivovej steny, resp. stimulačné zariadenie obsahuje stimulačné prvky umiestnené
na konstrikčných prvkoch na stimuláciu častí steny zúžených konstrikčnými prvkami
na uzavretie lúmenu. Riadiace zariadenie ovláda konstrikčné zariadenie na aktiváciu

konstrikčných prvkov na zúženie častí steny série častí steny bez úplného uzavretia

lúmenu cievneho riečiska a ovláda stimulačné zariadenie na aktiváciu stimulačných

prvkov na stimuláciu častí steny jednej po druhej tak, aby sa časti steny série častí
steny postupne kontrahovali pozdĺž cievneho riečiska na presun tekutiny a/alebo inej
telesnej hmoty v lúmene cievneho riečiska pacienta.
6) Zužovacie zariadenie obsahuje prvý zužovací prvok na zúženie časti steny na jej
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hornom konci, druhý zužovací prvok na zúženie časti steny na jej dolnom konci a tretí
zužovací prvok na zúženie časti steny medzi jej horným a dolným koncom. Ovládacie

zariadenie ovláda prvý, druhý a tretí zužujúci prvok tak, aby zužovali a uvoľňovali

časť steny nezávisle od seba. Presnejšie, riadiace zariadenie ovláda prvý alebo druhý
zužujúci prvok na zúženie časti steny na jej hornom alebo dolnom konci s cieľom
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uzavrieť lúmen a ovláda tretí zužujúci prvok na zúženie časti steny medzi jej horným
a dolným koncom, čím sa tekutina a/alebo iné telesné látky obsiahnuté v časti steny

medzi jej horným a dolným koncom posúvajú v lúmene po prúde alebo proti prúdu.

Voliteľne riadiace zariadenie ovláda stimulačné zariadenie, aby stimulovalo časť steny

medzi jej horným a dolným koncom, keď tretí zužujúci prvok zužuje časť steny.
15

6a) V súlade s prvou alternatívou riadiace zariadenie ovláda prvý zužovací prvok, aby
zúžil časť steny na jeho hornom konci, čím sa obmedzí prietok v lúmene, a ovláda

stimulačné zariadenie, aby stimulovalo zúženú časť steny na hornom konci, čím sa

lúmen uzavrie. Keď je lúmen uzavretý na hornom konci zúženej časti steny, riadiace
zariadenie ovláda tretí zužujúci prvok, aby zúžil časť steny medzi jej horným a dolným
20

koncom, a voliteľne ovláda stimulačné zariadenie, aby súčasne stimulovalo časť steny,
keď je táto zúžená tretím zužujúcim prvkom. V dôsledku toho sa tekutina a/alebo iné
telesné látky obsiahnuté v časti steny medzi jej horným a dolným koncom posúvajú v

lúmene po prúde.
6b) V súlade s druhou alternatívou riadiace zariadenie ovláda druhý zužujúci prvok,
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aby zúžil časť steny na jeho dolnom konci a obmedzil tak prietok v lúmene, a ovláda
stimulačné zariadenie, aby stimulovalo zúženú časť steny na dolnom konci a uzavrelo

lúmen. Keď je lúmen uzavretý na konci zúženej časti steny po prúde, riadiace

zariadenie ovláda tretí zužujúci prvok, aby zúžil časť steny medzi jej koncom proti

prúdu a koncom po prúde, a voliteľne ovláda stimulačné zariadenie, aby súčasne

stimulovalo časť steny, keď je zúžená tretím zužujúcim prvkom. V dôsledku toho sa

tekutina a/alebo iné telesné látky obsiahnuté v časti steny medzi jej horným a dolným
koncom posúvajú v lúmene proti prúdu.

V ktoromkoľvek z vyššie uvedených prevedení (1) až (6b) môže stimulačné zariadenie
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stimulovať časť steny elektrickými impulzmi.
Obzvlášť dlhá časť steny cievneho riečiska môže byť chirurgicky upravená tak, aby sa

tiahla cik-cak so susednými stenami zošitými dvoma paralelnými radmi stehov a so
susednými stenami prerezanými medzi týmito dvoma radmi stehov. V dôsledku toho

sa môže lúmen tejto dlhej steny cievneho riečiska výrazne rozšíriť. V tomto prípade je

10

zužovacie zariadenie prístroja podľa vynálezu schopné premiestniť podstatne väčší

objem tekutiny pri každom zúžení dlhej steny cievneho riečiska.
Rôzne riešenia opísané vyššie pod nadpisom: "Obmedzenie prietoku" na zastavenie

prietoku v lúmene cievneho riečiska sa môže použiť aj v ktoromkoľvek z vyššie
uvedených riešení (1a), (1b), (4a), (5), (6), (6a) a (6b).
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Stimulácia
Pri stimulácii nervového alebo svalového tkaniva hrozí riziko poškodenia alebo
zhoršenia stavu tkaniva v priebehu času, ak sa stimulácia nevykonáva správne. Prístroj

tohto vynálezu je navrhnutý tak, aby toto riziko znížil alebo dokonca eliminoval. V

súlade s týmto vynálezom teda riadiace zariadenie ovláda stimulačný prístroj tak, aby
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prerušovane stimuloval rôzne oblasti stenovej časti cievneho riečiska, a to tak, že
aspoň dve z týchto oblastí sú stimulované v rôznych časových bodoch, to znamená, že

stimulácia sa v priebehu času presúva z jednej oblasti na inú oblasť. Okrem toho
riadiace zariadenie ovláda stimulačné zariadenie tak, že oblasť z rôznych oblastí, ktorá
momentálne nie je stimulovaná, má čas na obnovenie v podstate normálneho krvného
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obehu, kým stimulačné zariadenie túto oblasť opäť stimuluje. Okrem toho riadiace

zariadenie ovláda stimulačné zariadenie tak, aby stimulovalo každú oblasť počas po

sebe nasledujúcich časových úsekov, pričom každý časový úsek je dostatočne krátky
na to, aby sa v danej oblasti udržal uspokojivý krvný obeh až do uplynutia časového

úseku. To prináša výhodu, že prístroj podľa tohto vynálezu umožňuje nepretržitú
stimuláciu stenovej časti cievneho riečiska na dosiahnutie požadovanej regulácie

prietoku, pričom sa v podstate zachovávajú v priebehu času prirodzené fyzikálne

vlastnosti cievneho riečiska bez rizika poškodenia cievneho riečiska.
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Fyzickou zmenou miest stimulácie na cievnej spojke v priebehu času, ako je opísané

vyššie, je možné vytvoriť výhodný meniaci sa vzor stimulácie na cievnej spojke, aby
sa dosiahla požadovaná regulácia prietoku.
Riadiace zariadenie môže ovládať stimulačné zariadenie tak, aby stimulovalo jednu

alebo viacero oblastí časti steny naraz, napríklad postupnou stimuláciou rôznych
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oblastí. Okrem toho môže riadiace zariadenie ovládať stimulačné zariadenie tak, aby
cyklicky šírilo stimuláciu oblastí pozdĺž časti steny, výhodne v súlade s určeným

vzorom stimulácie. Na dosiahnutie požadovanej reakcie steny tkaniva počas jej

stimulácie môže riadiace zariadenie ovládať stimulačné zariadenie tak, aby, výhodne
cyklicky, menilo intenzitu stimulácie časti steny.
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V uprednostňovanom prevedení vynálezu riadiace zariadenie ovláda stimulačné

zariadenie tak, aby prerušovane stimulovalo oblasti časti steny pomocou impulzov,

ktoré prednostne vytvárajú pulzné vlaky. Najmenej prvá oblasť a druhá oblasť oblastí
časti steny sa môžu opakovane stimulovať prvým, resp. druhým súborom impulzov
tak, že prvý a druhý súbor impulzov sa v priebehu času voči sebe posúvajú. Napríklad
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prvá oblasť môže byť stimulovaná prvým pulzným vlakom, zatiaľ čo druhá oblasť nie
je stimulovaná uvedeným druhým pulzným vlakom a naopak. Prípadne môžu byť prvý
a druhý pulzný vlak voči sebe posunuté tak, že sa prvý a druhý pulzný vlak aspoň

čiastočne prekrývajú.
Impulzné vlaky sa dajú konfigurovať rôznymi spôsobmi. Riadiace zariadenie tak môže
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ovládať stimulačné zariadenie tak, aby menilo amplitúdy impulzov v sústavách
impulzov, pracovný cyklus jednotlivých impulzov každej sústavy impulzov, šírku

každého impulzu sústavy impulzov, dĺžku každej sústavy impulzov, opakovaciu
frekvenciu impulzov sústavy impulzov, opakovaciu frekvenciu sústavy impulzov,
počet impulzov každej sústavy impulzov a/alebo časové intervaly vypnutia medzi

sústavami impulzov. Na dosiahnutie požadovaného účinku sa môže použiť niekoľko
pulzných sústav rôznych konfigurácií.
V prípade, že riadiace zariadenie ovláda stimulačné zariadenie tak, aby menilo časové

úseky vypnutia medzi impulzmi, ktoré stimulujú príslušnú oblasť časti steny, je tiež
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možné riadiť každý časový úsek vypnutia medzi impulzmi tak, aby trval dostatočne

dlho na obnovenie v podstate normálneho krvného obehu v oblasti, ktorá nie je

stimulovaná počas časových úsekov vypnutia.
Elektrická stimulácia

V súlade s preferovaným prevedením vynálezu je stimulačné zariadenie elektricky
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napájané stimulačné zariadenie, ktoré elektricky stimuluje časť steny cievneho riečiska

pacienta, výhodne elektrickými impulzmi. Toto prevedenie je vhodné najmä na

aplikácie, pri ktorých časť steny obsahuje svalové vlákna, ktoré reagujú na elektrickú
stimuláciu. V tomto prevedení riadiace zariadenie ovláda stimulačné zariadenie tak,

aby stimulovalo stenovú časť elektrickými impulzmi, výhodne vo forme elektrických
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impulzných vlakov, keď je stenová časť v zúženom stave, aby spôsobilo kontrakciu
stenovej časti. Samozrejme, konfigurácia elektrických impulzných vlakov môže byť

podobná vyššie opísaným impulzným vlakom a riadiace zariadenie môže ovládať

stimulačné zariadenie tak, aby elektricky stimulovalo rôzne oblasti steny cievneho
riečiska rovnakým spôsobom, ako je opísané vyššie.
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Elektrostimulačné zariadenie vhodne obsahuje aspoň jeden, najlepšie viacero

elektrických prvkov, ako sú elektródy, na zapojenie a stimuláciu časti steny
elektrickými impulzmi. Elektrické prvky môžu byť voliteľne umiestnené v pevnej

vzájomnej orientácii. Riadiace zariadenie ovláda zariadenie na elektrickú stimuláciu,
aby elektricky napájal elektrické prvky, jeden po druhom alebo skupiny elektrických
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prvkov naraz. Prednostne riadiace zariadenie ovláda zariadenie na elektrickú
stimuláciu tak, aby cyklicky dodávalo elektrickú energiu každému prvku pomocou
elektrických impulzov. Voliteľne môže riadiace zariadenie ovládať stimulačné

zariadenie na elektrické napájanie prvkov tak, že elektrické prvky sú napájané
postupne po jednom alebo tak, že určitý počet alebo skupiny elektrických prvkov sú

napájané súčasne. Aj skupiny elektrických prvkov môžu byt’ napájané postupne, a to
buď náhodne, alebo podľa vopred určeného vzoru.
Elektrické prvky môžu tvoriť ľubovoľný vzor elektrických prvkov. Prednostne

elektrické prvky tvoria podlhovastý vzor elektrických prvkov, pričom elektrické prvky
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sú aplikovateľné na stenu cievneho riečiska pacienta tak, že podlhovastý vzor
elektrických prvkov sa tiahne pozdĺžne pozdĺž steny cievneho riečiska a prvky sa

dotýkajú príslušných oblastí časti steny. Podlhovastý vzor elektrických prvkov môže

zahŕňať jeden alebo viac radov elektrických prvkov, ktoré sa tiahnu pozdĺž steny
cievneho riečiska. Každý rad elektrických prvkov môže tvorit priamu, špirálovú alebo
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cik-cakovú dráhu elektrických prvkov alebo akúkoľvek formu dráhy. Riadiace
zariadenie môže ovládat stimulačné zariadenie tak, aby postupne dodávalo elektrickú
energiu elektrickým prvkom pozdĺž pozdĺžneho vzoru elektrických prvkov v smere

opačnom alebo v rovnakom smere, ako je smer toku v lúmene pacienta.
Voliteľne môže riadiace zariadenie ovládat stimulačné zariadenie tak, aby postupne
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dodávalo energiu elektrickým prvkom od polohy v podstate v strede zúženej časti

steny smerom k obom koncom podlhovastého vzoru elektrických prvkov. Ak sa má

lúmen cievneho riečiska udržiavat uzavretý relatívne dlhý čas, riadiace zariadenie
môže ovládat stimulačné zariadenie tak, aby sa elektrické prvky napájali energiou a
aby napájané elektrické prvky vytvorili dve vlny napájaných elektrických prvkov,
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ktoré súčasne postupujú od stredu zúženej časti steny v dvoch protiľahlých smeroch

smerom k obom koncom podlhovastého obrazca elektrických prvkov. Takéto vlny
elektrických prvkov pod napätím sa môžu opakovat znova a znova bez poškodenia

cievneho riečiska a bez pohybu tekutiny v lúmene cievneho riečiska v akomkoľvek

smere.
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Riadiace zariadenie vhodným spôsobom ovláda stimulačné zariadenie tak, aby
elektrické prvky, ktoré sú práve pod napätím, tvorili aspoň jednu skupinu susedných

elektrických prvkov, ktoré sú pod napätím. V súlade s prvou alternatívou tvoria prvky
v skupine napájaných elektrických prvkov jednu cestu napájaných elektrických
prvkov. Dráha elektrických prvkov pod napätím sa môže aspoň čiastočne tiahnut

okolo cievneho riečiska pacienta. Podľa druhej alternatívy môžu prvky skupiny

elektrických prvkov pod napätím tvoriť dve dráhy elektrických prvkov pod napätím,
ktoré sa tiahnu po vzájomných stranách cievneho riečiska pacienta, výhodne v podstate

priečne na smer toku v lúmene cievneho riečiska. V tretej alternatíve môžu prvky
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skupiny elektrických prvkov pod napätím tvoriť viac ako dve dráhy elektrických
prvkov pod napätím, ktoré sa rozprestierajú na rôznych stranách cievneho riečiska

pacienta, výhodne v podstate priečne na smer toku v lúmene ciev pacienta.
V súlade s uprednostňovaným vyhotovením vynálezu tvoria elektrické prvky
množstvo skupín prvkov, pričom skupiny tvoria sériu skupín tiahnucich sa pozdĺž
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cievneho riečiska pacienta v smere toku v lúmene pacienta. Elektrické prvky každej

skupiny elektrických prvkov môžu tvoriť dráhu prvkov, ktorá sa aspoň čiastočne
tiahne okolo cievneho riečiska pacienta. V prvej alternatíve môžu elektrické prvky

každej skupiny elektrických prvkov tvoriť viac ako dve dráhy prvkov, ktoré sa tiahnu
po rôznych stranách cievneho riečiska pacienta, výhodne v podstate priečne na smer
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toku v lúmene pacienta. Riadiace zariadenie môže ovládať stimulačné zariadenie tak,
aby skupiny elektrických prvkov v sérii skupín napájalo náhodne alebo podľa vopred

určeného vzoru. Alternatívne môže riadiace zariadenie ovládať stimulačné zariadenie

tak, aby postupne dodávalo energiu skupinám elektrických prvkov v sérii skupín v

smere opačnom alebo v rovnakom smere, ako je smer toku v lúmene pacienta, alebo v
20

oboch uvedených smeroch počnúc polohou v podstate v strede zúženej časti steny.

Napríklad skupiny napájaných elektrických prvkov môžu tvoriť postupujúce vlny
napájaných elektrických prvkov, ako je opísané vyššie; to znamená, že riadiace

zariadenie môže ovládať stimulačné zariadenie tak, aby napájalo skupiny elektrických
prvkov, takže napájané elektrické prvky tvoria dve vlny napájaných elektrických
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prvkov, ktoré súčasne postupujú zo stredu zúženej časti steny v dvoch opačných

smeroch smerom k obom koncom podlhovastého vzoru elektrických prvkov.
Môže byť k dispozícii konštrukcia na udržiavanie elektrických prvkov v pevnej

orientácii. Hoci štruktúra môže byť oddelená od zužovacieho zariadenia, je výhodné,
aby bola štruktúra integrovaná do zužovacieho zariadenia, čo je praktická konštrukcia
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a uľahčuje implantáciu zužovacieho a stimulačného zariadenia. Ak elektrické prvky

tvoria podlhovastý vzor elektrických prvkov, štruktúra môže byť aplikovateľná na
cievny vývod pacienta tak, že podlhovastý vzor elektrických prvkov sa tiahne pozdĺž

cievneho vývodu v rovnakom smere, ako je smer toku v lúmene pacienta, a prvky sa
dotýkajú príslušných oblastí stenovej časti cievneho vývodu.

5

Tepelná stimulácia

V inom prevedení vynálezu stimulačné zariadenie tepelne stimuluje časť steny
cievneho riečiska. Riadiace zariadenie tak môže ovládať stimulačné zariadenie tak,
aby ochladzovalo stenovú časť, keď je stenová časť zúžená, a spôsobilo tak kontrakciu

stenovej časti. Napríklad zužovacie zariadenie môže zúžiť stenovú časť, aby sa aspoň
10

obmedzil prietok v lúmene, a riadiace zariadenie môže ovládať stimulačné zariadenie,
aby ochladilo zúženú stenovú časť, aby spôsobilo jej kontrakciu, takže prietok v

lúmene sa aspoň ďalej obmedzí, alebo ďalej obmedzí, ale nezastaví, alebo zastaví.
Alternatívne môže riadiace zariadenie ovládať stimulačné zariadenie tak, aby

zohrievalo časť steny, keď je časť steny zúžená a stiahnutá, aby spôsobilo rozšírenie
15

časti steny. Ak časť steny obsahuje krvnú cievu, riadiace zariadenie môže ovládať
stimulačné zariadenie tak, aby chladilo krvnú cievu a spôsobilo jej stiahnutie alebo

zohrievalo krvnú cievu a spôsobilo jej rozšírenie. V prípade potreby sa tepelná

stimulácia môže vykonávať v ktoromkoľvek z vyhotovení tohto vynálezu a tepelná
stimulácia sa môže riadiť v reakcii na rôzne snímače, napríklad snímače napätia,
20

pohybu alebo tlaku.

Senzorom riadené zužovacie a/alebo stimulačné zariadenie
Ako je uvedené vyššie, prístroj môže obsahovať aspoň jeden implantovateľný senzor,

pričom riadiace zariadenie ovláda konstrikčné zariadenie a/alebo stimulačné
zariadenie v reakcii na signály zo senzora. Vo všeobecnosti snímač priamo alebo
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nepriamo sníma aspoň jeden fyzikálny parameter pacienta alebo aspoň jeden funkčný
parameter prístroja, alebo aspoň jeden funkčný parameter lekárskeho implantátu v

pacientovi.

Na snímanie fyzikálnych parametrov sa môže použiť mnoho rôznych druhov

senzorov. Napríklad snímače pohybu na snímanie pohybu cievnej spojky, t. j.
prirodzené kontrakcie, tlakové senzory na snímanie tlaku v cievnej chlopni,
tenzometrické senzory na snímanie deformácie cievnej chlopne, prietokové senzory
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na snímanie prietoku tekutiny v lúmene cievnej chlopne, spektrofotometrické senzory,
Ph-senzory na snímanie kyslosti alebo zásaditosti tekutiny v lúmene cievnej chlopne,

kyslíkové senzory na snímanie obsahu kyslíka v tekutine v lúmene cievnej chlopne
alebo senzory na snímanie distribúcie stimulácie na stimulovanej cievnej chlopni.
Môžu sa použiť akékoľvek mysliteľné snímače na snímanie akéhokoľvek iného druhu
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užitočného fyzikálneho parametra.

Na ovládanie zužovacieho zariadenia a/alebo stimulačného zariadenia možno použiť

aj rôzne druhy snímačov, ktoré snímajú funkčné parametre prístroja. Napríklad

snímače na snímanie elektrických parametrov implantovaných elektrických
komponentov prístroja alebo snímače na snímanie výkonu implantovaných motorov
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prístroja.
Snímač môže obsahovať tlakový senzor na snímanie fyzikálneho parametra tlaku v
tele pacienta, ktorý súvisí s tlakom v lúmene cievy pacienta, pričom riadiace zariadenie

ovláda konstrikčné zariadenie a/alebo stimulačné zariadenie na zmenu zúženia časti
steny pacienta v reakcii na to, že tlakový senzor sníma vopred stanovenú hodnotu
20

nameraného tlaku.
Alternatívne alebo v kombinácii so snímačom tlaku môže byť k dispozícii snímač

polohy, ktorý ako fyzikálny parameter sníma orientáciu pacienta vzhľadom na
horizontálu. Snímač polohy môže byť biokompatibilnou verziou toho, čo je uvedené

v U.S. patentoch 4 942 668 a 5 900 909. Riadiace zariadenie môže napríklad ovládať
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zužovacie zariadenie a/alebo stimulačné zariadenie, aby zmenilo zúženie časti steny
pacienta v reakcii na to, že snímač polohy zistí, že pacient zaujal v podstate

horizontálnu orientáciu, t. j. že pacient leží.

Vyššie opísané snímače sa môžu použiť v ktoromkoľvek vyhotovení vynálezu, ak je
to vhodné.

Riadiace zariadenie môže ovládať zužovacie zariadenie a/alebo stimulačné zariadenie

tak, aby sa zmenilo zúženie časti steny pacienta v závislosti od denného času. Na tento

účel môže riadiace zariadenie obsahovať hodinový mechanizmus na ovládanie
zužovacieho zariadenia a/alebo stimulačného zariadenia na zmenu zúženia časti steny
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pacienta s cieľom zvýšiť alebo znížiť vplyv na prietok v lúmene počas rôznych
časových období dňa. V prípade, že je k dispozícii snímač niektorého z vyššie

opísaných typov na snímanie fyzikálneho alebo funkčného parametra, buď sa na
ovládanie konstrikčného zariadenia a/alebo stimulačného zariadenia použije hodinový

mechanizmus za predpokladu, že parameter snímaný snímačom neprepína hodinový
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mechanizmus, alebo sa na ovládanie konstrikčného zariadenia a/alebo stimulačného

zariadenia použije snímač za predpokladu, že hodinový mechanizmus neprepína
snímač. Je vhodné, aby riadiace zariadenie v reakcii na signály zo snímača vytvorilo

indikáciu, napríklad zvukový signál alebo zobrazenú informáciu.

Riadiace zariadenie môže obsahovať implantovateľnú vnútornú riadiacu jednotku,
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ktorá priamo ovláda konstrikčné zariadenie a/alebo stimulačné zariadenie v reakcii na

signály zo snímača. Ovládacie zariadenie môže ďalej obsahovať bezdrôtové diaľkové
ovládanie prispôsobené na nastavenie parametrov ovládania vnútornej riadiacej

jednotky zvonku pacienta bez mechanického prieniku do pacienta. Aspoň jeden z

riadiacich parametrov, ktorý je nastaviteľný bezdrôtovým diaľkovým ovládaním, je
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fyzikálny alebo funkčný parameter. Vnútorná riadiaca jednotka vhodne obsahuje
uvedený hodinový mechanizmus, pričom bezdrôtové diaľkové ovládanie je tiež

prispôsobené na nastavenie hodinového mechanizmu.
Alternatívne môže ovládacie zariadenie obsahovať externú riadiacu jednotku mimo
tela pacienta, ktorá ovláda konstrikčné zariadenie a/alebo stimulačné zariadenie v

25

reakcii na signály zo snímača.
Nastaviteľné zužovacie zariadenie

V niekoľkých alternatívnych prevedeniach vynálezu je zužovacie zariadenie
nastaviteľné. V týchto prevedeniach je k dispozícii ovládacie zariadenie na ovládanie

nastaviteľného zužovacieho zariadenia na zmenu zúženia časti steny tkaniva pacienta

a zužovacie a stimulačné zariadenie tvoria zužovaciu/stimulačnú jednotku. Prednostne

sú konstrikčné a stimulačné zariadenia konstrikčnej/stimulačnej jednotky integrované
v jednom kuse vhodnom na implantáciu. Konstrikčné zariadenie jednotky obsahuje

kontaktné plochy dimenzované tak, aby sa dotýkali dĺžky časti tkanivovej steny
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cievneho riečiska pacienta, a stimulačné zariadenie jednotky obsahuje množstvo
stimulačných prvkov umiestnených na kontaktných plochách a rozložených pozdĺž
nich. Keď riadiace zariadenie ovláda stimulačné zariadenie na stimuláciu časti steny,

stimulačné prvky stimulujú rôzne oblasti časti steny pozdĺž dĺžky časti steny.

Stimulačné prvky výhodne obsahujú elektrické prvky, ako je opísané vyššie, na
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stimuláciu časti steny elektrickými impulzmi. Vo väčšine aplikácií tohto vynálezu by

však bolo vhodné použiť aj iné druhy stimulácie, napríklad tepelnú stimuláciu.

Obslužné zariadenie ovláda nastaviteľné zužovacie zariadenie zužovacej/stimulačnej
jednotky spôsobom, ktorý závisí od konštrukcie zužovacieho zariadenia, ako bude

vysvetlené na nasledujúcich príkladoch vyhotovení 1-7, ktoré nie sú súčasťou tohto
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vynálezu.
1) Zužovacie zariadenie obsahuje aspoň dva podlhovasté upínacie prvky, ktoré majú

kontaktné plochy a tiahnu sa pozdĺž časti steny na rôznych stranách cievneho riečiska,
a ovládacie zariadenie ovláda upínacie prvky tak, aby upínali časť steny medzi

upínacie prvky a zužovali tak časť steny cievneho riečiska.
20

2) Konstrikčné zariadenie obsahuje jeden podlhovastý upínací prvok s kontaktnými
plochami, ktorý sa tiahne pozdĺž časti steny na jednej strane cievneho riečiska, a
ovládacie zariadenie ovláda upínací prvok, aby upol stenu medzi upínacím prvkom a

kosťou alebo tkanivom pacienta a zúžil tak časť steny.
3) Zužovacie zariadenie obsahuje aspoň dva záberové prvky s kontaktnými plochami,
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ktoré sú umiestnené na rôznych stranách cievneho riečiska, a ovládacie zariadenie

otáča záberovými prvkami tak, že záberové prvky sa zachytia a zúžia časť steny
cievneho riečiska.

4) Zužovacie zariadenie obsahuje aspoň dva kĺbové upínacie prvky, ktoré majú

kontaktné plochy a sú umiestnené na rôznych stranách cievneho riečiska, a ovládacie

zariadenie pohybuje upínacími prvkami smerom k sebe, aby upínalo časť steny
cievneho riečiska medzi upínacie prvky a zužovalo tak časť steny.
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5) Zužovacie zariadenie obsahuje aspoň dva samostatné upínacie prvky so styčnými
plochami, pričom aspoň jeden z upínacích prvkov je otočný tak, že sa môže otáčať v
rovine, v ktorej sa rozprestiera slučka zužovacieho člena, a ovládacie zariadenie otáča

otočným upínacím prvkom, aby sa zmenila veľkosť zužovacieho otvoru.
6) Zužovacie zariadenie obsahuje aspoň jeden podlhovastý zužovací prvok s
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kontaktnými plochami a tvarovacie prostriedky na vytvorenie zužovacieho prvku
aspoň do v podstate uzavretej slučky okolo cievnej chlopne, pričom slučka vymedzuje
zužovací otvor. Ovládacie zariadenie ovláda zužujúci sa člen v slučke, aby sa zmenila

veľkosť zužujúceho sa otvoru.
6a) Podlhovastý zužujúci sa člen obsahuje pás s kontaktnými plochami
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a ovládacie zariadenie ovláda pás tak, aby sa zmenilo pozdĺžne predĺženie pásu v
slučke a zmenila sa veľkosť zužujúceho sa otvoru. Tvarovací prostriedok môže

zužujúci sa člen alebo pás sformovať do slučky, ktorá má aspoň jednu vopred určenú
veľkosť.

6b) Podlhovastý zužovací člen je ovládateľný tak, aby sa zmenila
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veľkosť zužovacieho otvoru, čím sa zmení vonkajšia obvodová zužovacia plocha
zužovacieho zariadenia, prípadne sa nezmení.
6c) Podlhovastý zužujúci sa prvok je pružný a má rôznu hrúbku pri
pohľade na priečny rez a j e schopný otáčať sa okolo pozdĺžneho predĺženia zužujúceho

sa prvku.
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6d) Podlhovastý zužujúci sa prvok pozostáva z dvoch v podstate alebo

čiastočne polkruhových rámových prvkov, ktoré majú styčné plochy a sú navzájom
zavesené tak, že polkruhové prvky sú navzájom výkyvné z úplne otvoreného stavu, v

ktorom v podstate alebo čiastočne tvoria kruh, do úplne zloženého stavu, v ktorom v
podstate tvoria polkruh.
7) Zužovacie zariadenie je prispôsobené na ohýbanie časti steny cievneho riečiska, aby

ho zúžilo.
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Vo vyššie uvedených prevedeniach (1) až (7) je dôležité, že zužovacie zariadenie je

navrhnuté tak, aby zužovalo uvedenú dĺžku časti steny cievy pacienta. Na tento účel

môže zužovacie zariadenie obsahovať dva alebo viac opísaných zužovacích
prvkov/článkov, ktoré sa majú aplikovať v rade pozdĺž uvedenej dĺžky časti steny,

pričom uvedený rad sa tiahne v smere toku v lúmene cievneho riečiska. Takéto
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zužujúce prvky/články sú výhodne nenafukovacie a mechanicky ovládateľné alebo
nastaviteľné.
Vo vyššie uvedených prevedeniach (1) až (7) môže ovládacie zariadenie mechanicky
alebo hydraulicky nastavovať zužovacie zariadenie zužovacej/stimulačnej jednotky.

Obslužné zariadenie môže tiež obsahovať elektricky napájané obslužné zariadenie na
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ovládanie konstrikčného zariadenia. Pri mnohých aplikáciách tohto vynálezu

prevádzkové zariadenie vhodne ovláda zužovacie zariadenie tak, aby prietočná plocha
lúmenu nadobudla v zúženom stave veľkosť, ktorá umožní stimulačnému zariadeniu
stiahnuť časť steny tak, že sa zastaví prietok v lúmene.
Vyhotovenia, ktoré nie sú súčasťou vynálezu a zahŕňajú mechanickú prevádzku
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Ak

ovládacie

zariadenie

mechanicky

ovláda

zužovacie

zariadenie

zužovacej/stimulačnej jednotky, môže byť nenafukovacie. Okrem toho môže
ovládacie zariadenie obsahovať servosystém, ktorý môže zahŕňať prevodovku. Pojem

"servosystém" zahŕňa bežnú definíciu servomechanizmu, t. j. automatického
zariadenia, ktoré ovláda veľké množstvo energie pomocou veľmi malého množstva
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energie, ale môže alternatívne alebo dodatočne zahŕňať definíciu mechanizmu, ktorý

prenáša slabú silu pôsobiacu na pohyblivý prvok s dlhým zdvihom na silnú silu

pôsobiacu na iný pohyblivý prvok s krátkym zdvihom. Obslužné zariadenie
prednostne ovláda zužovacie zariadenie nemagnetickým a/alebo nemanuálnym

spôsobom. K ovládaciemu zariadeniu môže byť operatívne pripojený motor.

Prevádzkové zariadenie môže byť schopné vykonávať aspoň jednu reverzibilnú

funkciu a motor môže byť schopný túto funkciu reverzovať.

Vynálezy, ktoré nie sú súčasťou vynálezu a zahŕňajú hydraulickú prevádzku
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Ak

ovládacie

zariadenie

hydraulicky

ovláda

zariadenie

zužovacie

zužovacej/stimulačnej jednotky, obsahuje hydraulické prostriedky na nastavenie

zužovacieho zariadenia.
V

určitom

prevedení

hydraulický

prostriedok

obsahuje

zásobník

a

rozťahovateľnú/zmršťovateľnú dutinu v zužovacom zariadení, pričom prevádzkové
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zariadenie rozvádza hydraulickú kvapalinu zo zásobníka na rozťahovanie dutiny a
rozvádza hydraulickú kvapalinu zo zásobníka na zmršťovanie dutiny. Dutina môže

byť vymedzená balónikom zužovacieho zariadenia, ktorý sa dotýka časti steny
cievneho riečiska pacienta, takže časť steny pacienta sa pri rozširovaní dutiny zužuje

a pri sťahovaní dutiny uvoľňuje.
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Alternatívne môže byť dutina vymedzená vlnovcom, ktorý posúva relatívne veľký

kontrakčný prvok konstrikčného zariadenia, napríklad veľký balón, ktorý sa dotýka
časti steny, takže časť steny pacienta sa pri kontrakcii vlnovca zužuje a pri expanzii
vlnovca uvoľňuje. Relatívne malé pridanie hydraulickej kvapaliny do vlnovca tak

spôsobí relatívne veľké zvýšenie zúženia stenovej časti. Takýto vlnovec možno
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nahradiť aj vhodne navrhnutým mechanizmom piest/valec.

Ak hydraulický prostriedok obsahuje dutinu v zužujúcom sa zariadení, prístroj môže

byť navrhnutý v súlade s nižšie uvedenými možnosťami.
1) Zásobník obsahuje prvú a druhú časť steny a ovládacie zariadenie posúva prvú a

druhú časť steny vzhľadom na seba, aby sa zmenil objem zásobníka tak, že sa
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kvapalina distribuuje zo zásobníka do dutiny alebo z dutiny do zásobníka.

1a) Prvá a druhá časť steny zásobníka sú navzájom posúvateľné aspoň
jedným z magnetických zariadení, hydraulických zariadení alebo elektrických
ovládacích zariadení.

2) Prevádzkové zariadenie obsahuje čerpadlo na čerpanie kvapaliny medzi

5

zásobníkom a dutinou.
2a) Čerpadlo obsahuje prvý aktivačný člen na aktiváciu čerpadla na
čerpanie kvapaliny zo zásobníka do dutiny a druhý aktivačný člen na aktiváciu

čerpadla na čerpanie kvapaliny z dutiny do zásobníka.
2a1) Prvý a druhý aktivačný člen sa dajú ovládať ručnou
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manipuláciou.

2a2) Aspoň jeden z aktivačných členov funguje, keď je

vystavený vopred stanovenému vonkajšiemu tlaku.
2a3) Aspoň jeden z prvého a druhého aktivačného člena je
ovládaný magnetickými, hydraulickými alebo elektrickými ovládacími prostriedkami.
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2b) Prístroj obsahuje kvapalinový kanál medzi čerpadlom a dutinou,

pričom zásobník je súčasťou kanála. Kanálik a čerpadlo sú zbavené akéhokoľvek
spätného ventilu. Zásobník tvorí komoru kvapaliny s premenlivým objemom a
čerpadlo rozvádza kvapalinu z komory do dutiny zmenšením objemu komory a

odoberá kvapalinu z dutiny zväčšením objemu komory. Prístroj ďalej obsahuje motor
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na pohon čerpadla, pričom čerpadlo obsahuje pohyblivú stenu zásobníka na zmenu
objemu komory.

Vo všetkých vyššie uvedených prevedeniach 1 až 2b, v ktorých hydraulický
prostriedok obsahuje rozšíriteľnú dutinu v zužovacom zariadení, môže byť dutina
vymenená valcovým/pístovým mechanizmom na nastavenie zužovacieho zariadenia.
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V tomto prípade prevádzkové zariadenie rozvádza hydraulickú kvapalinu medzi

zásobníkom a valcom/pístovým mechanizmom na nastavenie zužovacieho zariadenia.

V osobitnom prevedení sa ovládacie zariadenie skladá zo servopohonu spätného
chodu, ktorý je operatívne pripojený k hydraulickým prostriedkom. Pod pojmom

"reverzné servo" sa rozumie mechanizmus, ktorý prenáša silnú silu pôsobiacu na

pohyblivý prvok s krátkym zdvihom na slabú silu pôsobiacu na iný pohyblivý prvok s
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dlhým zdvihom, t. j. opačná funkcia bežného servomotora. Preto by sa malé zmeny
množstva kvapaliny v menšom zásobníku mohli pomocou reverzného servopohonu

preniesť na veľké zmeny množstva kvapaliny vo väčšom zásobníku. Reverzný
servopohon je obzvlášť vhodný na manuálne ovládanie.

Prednostne sa reverzný servopohon skladá z rozšíriteľného zásobníka servopohonu
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obsahujúceho servokvapalinu a zásobníka kvapaliny hydraulicky spojeného so
zásobníkom servopohonu, ktorý tvorí uzavretý systém potrubia pre servokvapalinu.
Rozšíriteľný servozásobník má prvú a druhú časť steny, ktoré sú navzájom

posunovateľné v závislosti od zmeny objemu rozšíriteľného servozásobníka.
V súlade s prvou alternatívou, ktorá nie je súčasťou vynálezu, sú prvá a druhá časť
15

steny servopohonu operatívne spojené s hydraulickými prostriedkami. Reverzný
servopohon rozvádza kvapalinu medzi zásobníkom na prívod kvapaliny a

rozpínateľným servopohonom na zmenu objemu servopohonu, pričom hydraulický
prostriedok je ovládaný na nastavenie zužovacieho zariadenia.

V súlade s druhou alternatívou, ktorá nie je súčasťou vynálezu, je k dispozícii
20

implantovateľný hlavný zásobník obsahujúci vopred určené množstvo hydraulickej
kvapaliny, pričom reverzný servopohon je ovládateľný tak, aby rozvádzal hydraulickú

kvapalinu medzi hlavným zásobníkom a hydraulickými prostriedkami na nastavenie
zužovacieho zariadenia. Konkrétnejšie, hlavný zásobník je vybavený prvou a druhou
časťou steny, ktoré sú operatívne spojené s prvou a druhou časťou steny rozšíriteľného
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servopohonu tak, že objem hlavného zásobníka sa mení pri zmene objemu

rozšíriteľného servopohonu. Keď teda reverzný servopohon rozdeľuje servokvapalinu

medzi zásobník na prívod kvapaliny a rozšíriteľný zásobník servopohonu, aby sa
zmenil objem hlavného zásobníka, hydraulická kvapalina sa rozvádza z hlavného
zásobníka do hydraulických prostriedkov alebo z hydraulických prostriedkov do

hlavného zásobníka. Výhodou je, že servozásobníky a hlavný zásobník sú
dimenzované tak, že keď sa objem servozásobníka mení o relatívne malé množstvo
servokvapaliny, objem hlavného zásobníka sa mení o relatívne veľké množstvo

hydraulickej kvapaliny.
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V obidvoch vyššie opísaných alternatívach môže mať zásobník na kvapalinu prvú a

druhú časť steny, ktoré sú navzájom posúvateľné, aby sa zmenil objem zásobníka na
kvapalinu a aby sa rozdelila servokapalina medzi zásobník na kvapalinu a rozšíriteľný
servozásobník. Prvá a druhá časť steny zásobníka kvapaliny môžu byť navzájom
posúvateľné manuálnou manipuláciou, magnetickým zariadením, hydraulickým
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zariadením alebo elektrickým ovládacím zariadením na zmenu objemu zásobníka
kvapaliny na distribúciu servokapaliny medzi zásobníkom kvapaliny a rozšíriteľným
servozásobníkom.
Vo všetkých vyššie uvedených prevedeniach 1 až 2b, v ktorých hydraulický
prostriedok obsahuje rozšíriteľnú dutinu v zužovacom zariadení, alebo v prevedeniach,
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v ktorých hydraulický prostriedok obsahuje hydraulicky ovládanú mechanickú
konštrukciu, môže ovládacie zariadenie obsahovať vyššie opísaný reverzný
servopohon. V ďalšom vyhotovení, ktoré nie je súčasťou vynálezu, hydraulické

prostriedky zahŕňajú prvú a druhú hydraulicky prepojenú rozpínateľnú/stiahnuteľnú
nádrž. Prvý zásobník je operatívne spojený so zužovacím zariadením tak, že zužovacie
20

zariadenie mení zúženie časti steny pacienta pri expanzii alebo kontrakcii prvého
zásobníka. Zmenou objemu druhého zásobníka sa hydraulická kvapalina rozdeľuje

medzi oba zásobníky tak, že sa prvý zásobník buď rozšíri, alebo stiahne. Toto
vyhotovenie nevyžaduje spätný ventil v komunikačných kanáloch kvapaliny medzi

oboma zásobníkmi, čo je výhodné pre dlhodobú prevádzku hydraulických
25

prostriedkov.
Alternatívne môžu hydraulické prostriedky obsahovať prvý a druhý hydraulicky

prepojený piestový/valcový mechanizmus namiesto prvého a druhého zásobníka
opísaného vyššie. Prvý piestový/valcový mechanizmus je operatívne spojený so

zužovacím zariadením tak, že zužovacie zariadenie mení zúženie časti steny pacienta

pri činnosti prvého piestového/valcového mechanizmu.

Ovládaním druhého

piestového/valcového mechanizmu sa hydraulická kvapalina distribuuje medzi oba
piestové/valcové mechanizmy tak, že prvý piestový/valcový mechanizmus upravuje
zužovacie zariadenie.
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Ak zužovacie zariadenie neobsahuje rozťahovaciu/rozťahovaciu dutinu, môže

zužovacie zariadenie obsahovať aspoň dva podlhovasté upínacie prvky s vyššie

uvedenými kontaktnými plochami, ktoré sa tiahnu pozdĺž časti steny na rôznych
stranách cievnej spojky. Hydraulický prostriedok, ktorý môže zahŕňať vyššie opísaný

reverzný servopohon, hydraulicky pohybuje podlhovastými upínacími prvkami
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smerom k časti steny s cieľom zúžiť časť steny. Zužovacie zariadenie môže mať

napríklad hydraulické komory, v ktorých sa upínacie prvky posúvajú tam a späť, a
hydraulické prostriedky môžu zahŕňať aj čerpadlo a implantovateľný zásobník
obsahujúci hydraulickú kvapalinu. Čerpadlo rozvádza hydraulickú kvapalinu zo
zásobníka do komôr na pohyb upínacích prvkov proti časti steny a rozvádza
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hydraulickú kvapalinu z komôr do zásobníka na pohyb upínacích prvkov od časti
steny.
Návrh ovládacieho zariadenia
Ovládacie zariadenie vhodne ovláda konstrikčnú/stimulačnú jednotku zvonku tela

pacienta. Prednostne je ovládacie zariadenie ovládané pacientom. Ovládacie
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zariadenie môže napríklad obsahovať manuálne ovládateľný spínač na zapínanie a
vypínanie konstrikčnej/stimulačnej jednotky, pričom spínač je prispôsobený na

podkožnú implantáciu do pacienta, aby sa dal manuálne alebo magneticky ovládať z
vonkajšej strany tela pacienta. Alternatívne môže ovládacie zariadenie obsahovať

ručné bezdrôtové diaľkové ovládanie, ktoré je pohodlne ovládateľné pacientom na
25

zapnutie a vypnutie konstrikčnej/stimulačnej jednotky. Bezdrôtový diaľkový ovládač

môže byť navrhnutý aj na použitie na tele pacienta ako náramkové hodinky. Takéto
diaľkové ovládanie typu náramkových hodiniek môže vysielať riadiaci signál, ktorý
nasleduje telo pacienta k implantovaným prostriedkom reagujúcim na signál prístroja.

Ak riadiace zariadenie bezdrôtovo ovláda konstrikčnú/stimulačnú jednotku z

vonkajšej strany tela pacienta, funkcia bezdrôtového ovládania sa prednostne
vykonáva nemagnetickým spôsobom, t. j. riadiace zariadenie ovláda konstrikčné

zariadenie konstrikčnej/stimulačnej jednotky nemagnetickým spôsobom. Pacient
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môže pomocou diaľkového ovládania ovládať konstrikčnú/stimulačnú jednotku na

nastavenie intenzity stimulácie a/alebo na úpravu zúženia časti steny. Bezdrôtové
diaľkové ovládanie môže obsahovať aspoň jeden externý vysielač alebo vysielač

signálu a aspoň jeden interný prijímač alebo vysielač signálu, ktorý sa dá implantovať
do pacienta.
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Bezdrôtové diaľkové ovládanie prednostne vysiela aspoň jeden bezdrôtový riadiaci
signál na ovládanie konstrikčnej/stimulačnej jednotky. Riadiaci signál môže
obsahovať frekvenčne, amplitúdovo, fázovo modulovaný signál alebo ich kombináciu

a môže to byť analógový alebo digitálny signál alebo kombinácia analógového a
digitálneho signálu. Diaľkové ovládanie môže vysielať elektromagnetický nosný
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signál na prenos digitálneho alebo analógového riadiaceho signálu. Aj nosný signál

môže obsahovať digitálny, analógový alebo kombináciu digitálneho a analógového
signálu.
Ktorýkoľvek z uvedených riadiacich signálov môže obsahovať vlnové signály,

napríklad
20

signál

zvukových

vĺn,

signál

ultrazvukových

vĺn,

signál

elektromagnetických vĺn, signál infračerveného svetla, signál viditeľného svetla,
signál ultrafialového svetla, signál laserového svetla, signál mikrovlnného žiarenia,
signál rádiových vĺn, signál rontgenového žiarenia alebo signál gama žiarenia.

Alternatívne môže riadiaci signál obsahovať elektrické alebo magnetické pole alebo

kombinované elektrické a magnetické pole.
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Ako bolo uvedené vyššie, riadiaci signál môže sledovať telo pacienta k

implantovaným prostriedkom reagujúcim na signál prístroja.
Ovládacie zariadenie môže obsahovať programovateľnú vnútornú riadiacu jednotku,

napríklad mikroprocesor, ktorý sa dá implantovať do pacienta na ovládanie

konstrikčnej/stimulačnej jednotky. Riadiace zariadenie môže ďalej obsahovať

vonkajšiu riadiacu jednotku určenú mimo tela pacienta, pričom vnútorná riadiaca

jednotka je programovateľná vonkajšou riadiacou jednotkou. Vnútorná riadiaca
jednotka môže byť napríklad programovateľná na ovládanie konstrikčnej/stimulačnej
jednotky v priebehu času, vhodne v súlade s programom rozvrhu činnosti. Prístroj
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podľa vynálezu môže obsahovať externý dátový komunikátor a implantovateľný

interný dátový komunikátor komunikujúci s externým dátovým komunikátorom,

pričom interný komunikátor odovzdáva údaje týkajúce sa konstrikčnej/stimulačnej
jednotky externému dátovému komunikátoru alebo externý dátový komunikátor

odovzdáva údaje internému dátovému komunikátoru.
10

Zdroj energie

Tento vynález predstavuje aj riešenie na dodávanie energie na použitie v súvislosti s
prevádzkou konstrikčnej/stimulačnej jednotky. V širšom zmysle teda tento vynález

poskytuje prístroj na ovládanie toku tekutiny a/alebo inej telesnej látky v lúmene
tvorenom tkanivovou stenou cievneho riečiska pacienta, pričom prístroj obsahuje
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implantovateľné konstrikčné zariadenie na jemné zúženie časti tkanivovej steny s

cieľom ovplyvniť tok v lúmene, stimulačné zariadenie na prerušovanú a individuálnu

stimuláciu rôznych oblastí časti steny, keď konstrikčné zariadenie zužuje časť steny,
aby spôsobilo kontrakciu časti steny na ďalšie ovplyvňovanie prietoku v lúmene,

pričom konstrikčné a stimulačné zariadenie tvoria ovládateľnú konstrikčnú/stimulačnú
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jednotku, zdroj energie a ovládacie zariadenie ovládané zvonku tela pacienta na
ovládanie zdroja energie na uvoľňovanie energie na použitie v súvislosti s prevádzkou

konstrikčnej/stimulačnej jednotky. V jednoduchej forme vynálezu je zdroj energie,

napríklad batéria alebo akumulátor, implantovateľný do tela pacienta.
Prenos bezdrôtovej energie

25

V zložitejšej forme vynálezu, ktorá je výhodnejšia, je zdroj energie mimo tela pacienta
a riadiace zariadenie ovláda externý zdroj energie na uvoľňovanie bezdrôtovej energie.

V tejto sofistikovanejšej forme vynálezu prístroj obsahuje zariadenie na prenos
energie, ktoré prenáša uvoľnenú bezdrôtovú energiu z vonkajšej strany tela pacienta

do vnútra tela pacienta. Bezdrôtová energia môže okrem iného obsahovať

elektromagnetickú energiu, elektrické pole, elektromagnetické pole alebo magnetické
pole, prípadne ich kombináciu, alebo elektromagnetické vlny. Zariadenie na prenos
energie môže vysielať bezdrôtovú energiu na priame použitie v súvislosti s prevádzkou

konstrikčnej/stimulačnej jednotky, keďže sa bezdrôtová energia prenáša. Napríklad v
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prípade, že konstrikčné zariadenie poháňa elektromotor alebo čerpadlo, bezdrôtová
energia vo forme magnetického alebo elektromagnetického poľa sa môže použiť na
priame napájanie motora alebo čerpadla.

Motor alebo čerpadlo tak beží priamo počas prenosu bezdrôtovej energie. To možno

dosiahnuť dvoma rôznymi spôsobmi: a) použitím transformačného zariadenia
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implantovaného do pacienta, ktoré transformuje bezdrôtovú energiu na energiu inej

formy,

najlepšie

elektrickú

energiu,

a

napájanie

motora

alebo

čerpadla

transformovanou energiou, alebo b) použitím bezdrôtovo prenášanej energie na

priame napájanie motora alebo čerpadla. Prednostne sa bezdrôtová energia vo forme

elektromagnetického alebo magnetického poľa používa na priame ovplyvňovanie
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špecifických komponentov motora alebo čerpadla na vytvorenie kinetickej energie na
pohon motora alebo čerpadla. Medzi takéto komponenty môžu patriť cievky

integrované v motore alebo čerpadle, alebo materiály ovplyvňované magnetickým

poľom, alebo permanentné magnety, pričom magnetické alebo elektromagnetické pole
ovplyvňuje cievky na generovanie prúdu na pohon motora alebo čerpadla, alebo
20

ovplyvňuje materiál alebo permanentné magnety na vytvorenie kinetickej energie na
pohon motora alebo čerpadla.

Zariadenie na prenos energie prednostne prenáša energiu aspoň jedným bezdrôtovým

signálom,

vhodne

vlnovým

signálom.

Vlnový

signál

môže

obsahovať

elektromagnetický vlnový signál vrátane jedného z infračerveného svetelného signálu,
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signálu viditeľného svetla, ultrafialového svetelného signálu, laserového signálu,
mikrovlnného signálu, rádiového vlnového signálu, signálu rontgenového žiarenia a

signálu gama žiarenia. Alternatívne môže vlnový signál zahŕňať zvukový alebo
ultrazvukový vlnový signál. Bezdrôtový signál môže byť digitálny alebo analógový
signál alebo kombinácia digitálneho a analógového signálu.

Transformácia bezdrôtovej energie
V súlade s konkrétnym prevedením vynálezu je k dispozícii implantovateľné

zariadenie na transformáciu bezdrôtovej energie prvej formy prenášanej zariadením na

prenos energie na energiu druhej formy, ktorá je zvyčajne odlišná od energie prvej
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formy. Konstrikčná/stimulačná jednotka je ovládateľná v reakcii na energiu druhej
formy. Napríklad bezdrôtová energia prvej formy môže obsahovať zvukové vlny,
zatiaľ čo energia druhej formy môže obsahovať elektrickú energiu. V tomto prípade

môže zariadenie na transformáciu energie obsahovať piezoelektrický prvok na
transformáciu zvukových vĺn na elektrickú energiu. Voliteľne môže jedna z energií
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prvej formy a druhá forma energie obsahovať magnetickú energiu, kinetickú energiu,

zvukovú energiu, chemickú energiu, žiarivú energiu, elektromagnetickú energiu,
fotografickú energiu, jadrovú energiu alebo tepelnú energiu. Prednostne je jedna z
energií prvej formy a energia druhej formy nemagnetická, nekinetická, nechemická,

zvuková, nejadrová alebo tepelná.
15

Zariadenie na transformáciu energie môže fungovať inak ako zariadenie na prenos
energie alebo podobne. V osobitnom prevedení zariadenie na transformáciu energie

obsahuje aspoň jeden prvok, napríklad aspoň jeden polovodič, ktorý má kladnú oblasť
a zápornú oblasť, keď je vystavený energii prvej formy prenášanej zariadením na

prenos energie, pričom prvok je schopný vytvoriť energetické pole medzi kladnou a
20

zápornou oblasťou a energetické pole vytvára energiu druhej formy. Presnejšie, prvok
môže obsahovať elektrický spojovací prvok, ktorý je schopný vytvoriť elektrické pole

medzi kladnou a zápornou oblasťou, keď je vystavený energii prvej formy prenášanej
zariadením na prenos energie, pričom energia druhej formy obsahuje elektrickú
energiu.
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Zariadenie na transformáciu energie môže transformovať energiu prvej formy priamo

alebo nepriamo na energiu druhej formy. Môže byť k dispozícii implantovateľný

motor alebo čerpadlo na ovládanie konstrikčného zariadenia konstrikčnej/stimulačnej
jednotky, pričom motor alebo čerpadlo je poháňané energiou druhej formy.
Konstrikčné zariadenie môže byť ovládateľné tak, aby vykonávalo aspoň jednu

reverzibilnú funkciu, a motor môže byť schopný túto funkciu reverzovať. Riadiace

zariadenie môže napríklad meniť polaritu energie druhej formy, aby sa motor obrátil.
Zariadenie na transformáciu energie môže priamo poháňať motor alebo čerpadlo

transformovanou energiou, pretože energia druhej formy sa transformuje z energie
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prvej formy. Prednostne zariadenie na transformáciu energie priamo poháňa

konstrikčnú/stimulačnú jednotku energiou druhej formy nemagnetickým, netepelným

alebo nemechanickým spôsobom.
Konstrikčná/stimulačná jednotka sa zvyčajne skladá z elektrických komponentov,

ktoré sú napájané elektrickou energiou. Ďalšími implantovateľnými elektrickými
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komponentmi prístroja môže byť aspoň jeden chránič úrovne napätia alebo aspoň
jeden chránič konštantného prúdu. Preto môže zariadenie na transformáciu energie

transformovať energiu prvej formy na jednosmerný prúd alebo pulzujúci jednosmerný

prúd, alebo na kombináciu jednosmerného prúdu a pulzujúceho jednosmerného prúdu.
Prípadne môže zariadenie na transformáciu energie transformovať energiu prvej formy
15

na striedavý prúd alebo na kombináciu jednosmerného a striedavého prúdu.
Prístroj podľa vynálezu môže obsahovať vnútorný zdroj energie, ktorý sa dá

implantovať do pacienta a ktorý dodáva energiu na činnosť konstrikčnej/stimulačnej
jednotky. Prístroj môže ďalej obsahovať implantovateľný spínač ovládateľný na

prepínanie z režimu "vypnuté", v ktorom sa vnútorný zdroj energie nepoužíva, do
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režimu "zapnuté", v ktorom vnútorný zdroj energie dodáva energiu na prevádzku

konstrikčnej/stimulačnej

jednotky

a/alebo

na

napájanie

implantovaných

elektronických komponentov prístroja. Spínač môže byť ovládaný energiou prvej

formy prenášanou zariadením na prenos energie alebo energiou druhej formy
dodávanou zariadením na transformáciu energie. Opísané usporiadanie spínača
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znižuje spotrebu energie prístroja medzi operáciami.
Vnútorný zdroj energie môže uchovávať energiu druhej formy dodávanú zariadením
na transformáciu energie. V tomto prípade vnútorný zdroj energie vhodne obsahuje

akumulátor, napríklad aspoň jeden kondenzátor alebo aspoň jeden akumulátor, alebo

kombináciu aspoň jedného kondenzátora a aspoň jedného akumulátora. Ak je

vnútorným zdrojom energie nabíjateľná batéria, môže sa nabíjať len v čase, ktorý
pacientovi vyhovuje, napríklad keď pacient spí. Prípadne môže vnútorný zdroj energie

dodávať energiu na prevádzku konstrikčnej/stimulačnej jednotky, ale nemusí sa

používať na uchovávanie energie druhej formy. V tomto prípade môže byť vnútorným
5

zdrojom energie batéria a vyššie opísaný spínač môže, ale nemusí byť k dispozícii.
Prístroj podľa vynálezu obsahuje implantovateľný stabilizátor na stabilizáciu energie

druhej formy. Ak je energia druhej formy elektrická energia, stabilizátor vhodne
obsahuje aspoň jeden kondenzátor.

Zariadenie na transformáciu energie môže byť určené na implantáciu podkožne do
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oblasti brucha, hrudníka alebo hlavy pacienta. Prípadne môže byť navrhnuté na

implantáciu do otvoru tela pacienta a pod sliznicu alebo intramuskulárne mimo
sliznice otvoru.

Hoci je zužovacia/stimulačná jednotka vo vyššie opísaných prevedeniach navrhnutá
ako jeden kus, čo je najpraktickejšie na implantáciu, treba poznamenať, že ako
15

alternatíva by zužovacie zariadenie a stimulačné zariadenie mohli byť navrhnuté ako
samostatné kusy. Ktorákoľvek z opísaných konstrikčných a stimulačných jednotiek

môže

byť

alternatívne

nahradená

dvoma

alebo

viacerými

samostatnými

konstrikčnými/stimulačnými prvkami, ktoré sú ovládané nezávisle od seba.
Toto zverejnenie tiež poskytuje spôsob, ktorý nie je súčasťou vynálezu, na použitie
20

vyššie opísaného prístroja na kontrolu toku tekutiny a/alebo inej telesnej látky v
lúmene vytvorenom tkanivovou stenou cievneho riečiska pacienta, pričom tento
spôsob zahŕňa:

- bezdrôtové diaľkové ovládanie prispôsobené na ovládanie zužovacieho
zariadenia a/alebo stimulačného zariadenia z vonkajšej strany tela pacienta a

25

- ovládanie bezdrôtového diaľkového ovládania pacientom, keď chce
pacient ovplyvniť tok tekutiny a/alebo iných telesných látok v lúmene.

Toto zverejnenie tiež poskytuje spôsob, ktorý nie je súčasťou vynálezu, na kontrolu
toku tekutiny a/alebo inej telesnej látky v lúmene vytvorenom tkanivovou stenou
cievneho riečiska pacienta, pričom tento spôsob zahŕňa:
a) jemné zúženie aspoň jednej časti steny tkaniva s cieľom ovplyvniť prietok v
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lúmene a
b) stimulácia zúženej časti steny, ktorá spôsobí jej kontrakciu a ďalej ovplyvní

prietok v lúmene.

PREHĽAD OBRÁZKOV NA VÝKRESOCH
10

OBRÁZKY 1A, 1B, 1C, 1D a 1E schematicky znázorňujú rôzne prevádzkové stavy
všeobecného prevedenia prístroja podľa tohto vynálezu.

OBRÁZKY 1F, 1G a 1H znázorňujú rôzne prevádzkové stavy modifikácie
všeobecného prevedenia.
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OBRÁZKY 1I, 1K a 1L znázorňujú alternatívny spôsob fungovania modifikácie
všeobecného prevedenia.

OBRÁZOK 2, ktorý nie je súčasťou tohto vynálezu, predstavuje pozdĺžny prierez
preferovaného vyhotovenia prístroja podľa vynálezu vrátane zužovacieho zariadenia a
zariadenia na elektrickú stimuláciu.
20

NA OBRÁZKU 3 je prierez pozdĺž línie III-III na OBRÁZKU 2.
NA OBRÁZKU 4 je rovnaký prierez ako na OBRÁZKU 3, ale s prístrojom v inom
prevádzkovom stave.

NA OBRÁZKOCH 5A, 5B a 5C sú prierezy prevedenia na OBRÁZKU 2, ktoré

ukazujú rôzne stavy činnosti prístroja aplikovaného na stenu cievneho riečiska
25

pacienta.

NA OBRÁZKOCH 6A, 6B a 6C sú prierezy modifikácie prevedenia na OBRÁZKU
2, ktoré ukazujú rôzne stavy činnosti prístroja aplikovaného na tkanivovú stenu
cievneho riečiska pacienta.

NA OBRÁZKOCH 7A a 7B sú znázornené rôzne kroky režimu elektrickej stimulácie

5

vykonávanej prístrojom na OBRÁZKU 2, pričom prístroj sťahuje tkanivovú stenu
cievneho riečiska pacienta.

NA OBRÁZKU 8A je impulzno-časový diagram zobrazujúci elektrické stimulačné
impulzy generované prístrojom podľa vynálezu na stimuláciu steny cievneho riečiska

pacienta.
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OBRÁZOK 8B je impulzný/časový diagram zobrazujúci modifikáciu elektrickej
stimulácie zobrazenej na OBRÁZKU 8A, pri ktorej sa používajú impulzy zmiešaných

frekvencií a/alebo amplitúd.

NA OBRÁZKOCH 9A a 9B sú znázornené dva časovo-pulzné diagramy, ktoré
predstavujú elektrickú stimuláciu dvoch rôznych oblastí tkanivovej steny pomocou
15

impulzov tvoriacich pulzné vlaky.

NA OBRÁZKOCH 10A a 10B sú znázornené časovo-impulzné diagramy z
OBRÁZKOV 9A a 9B s modifikovanými impulznými priebehmi.

NA OBRÁZKU 11A je pozdĺžny prierez prevedenia prístroja podľa vynálezu vrátane
zariadenia na tepelnú stimuláciu, kde prístroj zužuje tkanivovú stenu cievneho riečiska
20

pacienta.
NA OBRÁZKU 11B je to isté prevedenie ako na OBRÁZKU 11A s aktivovaným
zariadením na tepelnú stimuláciu.

NA OBRÁZKU 12A, ktorý nie je súčasťou tohto vynálezu, je schematický pohľad na

hydraulické ovládacie prostriedky vhodné na ovládanie zužovacieho zariadenia v
25

prevedeniach na OBRÁZKOCH 2 až 11.

NA OBRÁZKU 12B je znázornené prevedenie na OBRÁZKU 12A so zužovacím
zariadením, ktoré zužuje tkanivovú stenu cievneho riečiska pacienta.

NA OBRÁZKU 13A, ktorý nie je súčasťou tohto vynálezu, je schematický pohľad na
mechanické ovládacie prostriedky vhodné na ovládanie zužovacieho zariadenia v
30

prevedeniach na OBRÁZKOCH 2-11.

NA OBRÁZKU 13B je znázornené prevedenie na OBRÁZKU 13A so zužovacím
zariadením, ktoré zužuje tkanivovú stenu cievneho riečiska pacienta.

NA OBRÁZKU 13C je znázornená modifikácia prevedenia na OBRÁZKU 13B.
OBRÁZKY14A až 14D, ktoré nie sú súčasťou tohto vynálezu, znázorňujú prístroj pri
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implantácii do mužského pacienta na antikoncepčné účely.
NA OBRÁZKU 15, ktorý nie je súčasťou tohto vynálezu, je schematický rez
mechanicky ovládaným nenafukovacím zužovacím zariadením na použitie v súlade s

vynálezom.

OBRÁZKY 16 a 17 sú priečne rezy pozdĺž línií XVI-XVI a XVII-XVH na OBRÁZKU
10

15.
NA OBRÁZKU 18 je schematicky znázornená alternatívna konštrukcia vyhotovenia
na OBRÁZKU 15;

NA OBRÁZKU 19 je schematicky znázornené usporiadanie motora pre konštrukciu
podľa OBRÁZKU 18;
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OBRÁZKY 20 a 21, ktoré nie sú súčasťou tohto vynálezu, predstavujú schematické
rezy dvoch alternatívnych konštrukcií nenafukovacích zužovacích zariadení podľa

vynálezu.

OBRÁZKY 22 a 23, ktoré nie sú súčasťou tohto vynálezu, znázorňujú úplne otvorený
a zmenšený zužujúci sa otvor vyhotovenia na OBRÁZKU 21;
20

OBRÁZOK 24, ktorý nie je súčasťou tohto vynálezu, je schematický pohľad na ďalšiu

alternatívnu konštrukciu nenafukovacieho zužovacieho zariadenia podľa vynálezu.

OBRÁZKY 25 a 26, ktoré nie sú súčasťou tohto vynálezu, znázorňujú úplne otvorený
a zmenšený zužujúci sa otvor vyhotovenia na OBRÁZKU 24;
OBRÁZOK 27, ktorý nie je súčasťou tohto vynálezu, je schematickým zobrazením
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inej alternatívnej konštrukcie nenafukovacieho zužovacieho zariadenia podľa

vynálezu.

OBRÁZKY 28 a 29, ktoré nie sú súčasťou tohto vynálezu, predstavujú schematické
rezy ďalšieho alternatívneho vyhotovenia nenafukovacieho zužovacieho zariadenia
podľa vynálezu.
30

OBRÁZOK 30A, ktorý nie je súčasťou tohto vynálezu, je schematický pohľad na
hydraulicky ovládané nafukovacie zužovacie zariadenie.

OBRÁZOK 30B, ktorý nie je súčasťou tohto vynálezu, je to isté prevedenie zobrazené
na OBRÁZKU 30A s nafúknutým zužovacím zariadením.

OBRÁZKY 31A, 31B, 31C a 31D, ktoré nie sú súčasťou tohto vynálezu, sú blokové

schémy znázorňujúce štyri rôzne princípy hydraulickej činnosti zužovacieho
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zariadenia znázorneného na OBRÁZKU 30A.

NA OBRÁZKU 32, ktorý nie je súčasťou tohto vynálezu, je prierez zásobníka s
premenlivým objemom ovládaným diaľkovo ovládaným motorom.

OBRÁZKY 33A a 33B, ktoré nie sú súčasťou tohto vynálezu, predstavujú
perspektívne pohľady na reverzný servopohon v súlade s konkrétnym prevedením
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princípu hydraulickej činnosti zobrazeného na OBRÁZKU 31C.

NA OBRÁZKU 34, ktorý nie je súčasťou tohto vynálezu, je schematický pohľad na
iné hydraulicky ovládané zužovacie zariadenie na použitie v súlade s vynálezom.
OBRÁZOK 35A, ktorý nie je súčasťou tohto vynálezu, znázorňuje zužovacie

zariadenie z OBRÁZKU 34 v zúženom stave.
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OBRÁZOK 35B, ktorý nie je súčasťou tohto vynálezu, znázorňuje zužovacie
zariadenie z OBRÁZKU 34 v uvoľnenom stave.

OBRÁZKY 36A - 36E, ktoré nie sú súčasťou tohto vynálezu, schematicky znázorňujú

rôzne fázy fungovania prevedenia vynálezu, pri ktorom konstrikčné zariadenie a

stimulačné zariadenie spolupracujú pri pohybe tekutiny a/alebo iných telesných látok
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v lúmene cievneho riečiska pacienta.

OBRÁZOK 37 je schematický blokový diagram znázorňujúci všeobecné prevedenie
prístroja podľa vynálezu, v ktorom sa energia prenáša do komponentov prístroja, ktoré
spotrebúvajú energiu, a ktoré sú implantované pacientovi.

OBRÁZKY 38 až 49 sú schematické blokové diagramy znázorňujúce dvanásť
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prevedení založených na všeobecnom prevedení znázornenom na OBRÁZKU 37, v

ktorých sa bezdrôtová energia prenáša z vonkajšej strany tela pacienta do
komponentov prístroja implantovaného v pacientovi, ktoré spotrebúvajú energiu.
Obrázky 40, 41 a 47 nie sú súčasťou vynálezu.

OBRÁZOK 50 znázorňuje zariadenie na transformáciu energie vo forme elektrického
30

spojovacieho prvku na použitie v prístroji podľa tohto vynálezu.

OBRÁZOK 51 je bloková schéma znázorňujúca riadiace komponenty jedného z
vyhotovení vynálezu.

NA OBRÁZKU 52 je schematický pohľad na vzorové zapojenie jedného z vyhotovení
vynálezu, v ktorom sa bezdrôtová energia transformuje na prúd.
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OBRÁZKY 53A - 53C, ktoré nie sú súčasťou tohto vynálezu, schematicky znázorňujú

rôzne fázy činnosti iného prevedenia vynálezu typu znázorneného na OBRÁZKU 2, v
ktorom

konstrikčné

zariadenie

a

stimulačné

zariadenie

spolupracujú

na

premiestňovaní tekutiny a/alebo iných telesných látok v lúmene cievneho riečiska

pacienta.
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OBRÁZKY 54A - 54B schematicky znázorňujú rôzne fázy činnosti iného prevedenia
vynálezu typu znázorneného na OBRÁZKOCH 36A - 36E, v ktorom konstrikčné

zariadenie a stimulačné zariadenie spolupracujú na premiestňovaní tekutiny a/alebo
iných telesných látok v lúmene cievneho riečiska pacienta.

OBRÁZOK 55A, ktorý nie je súčasťou tohto vynálezu, je schematický pohľad na iné
15

mechanicky ovládané nenafukovacie zužovacie zariadenie na použitie v súlade s
vynálezom.

OBRÁZOK 55B zobrazuje zužovacie zariadenie z OBRÁZKU 55A v zúženom stave.
OBRÁZOK 55C je pohľad na koniec prevedenia na OBRÁZKU 55B.
NA OBRÁZKU 56 je schematický blokový diagram znázorňujúci usporiadanie na
20

dodávanie presného množstva bezdrôtovej energie používanej na prevádzku vyššie

opísanej konstrikčnej/stimulačnej jednotky.

NA OBRÁZKU 57 je schematicky znázornené prevedenie systému, v ktorom je

prístroj prevádzkovaný s energiou viazanou na drôt.
NA OBRÁZKU 58 je podrobnejšia bloková schéma usporiadania na riadenie prenosu
25

bezdrôtovej energie používanej na prevádzku vyššie opísanej konstrikčnej/stimulačnej
jednotky.

NA OBRÁZKU 59 je zapojenie pre usporiadanie uvedené na obr. 19 podľa možného
príkladu realizácie.

NA OBRÁZKU 60A a 60B je schematicky znázornený príklad prístroja podľa
vynálezu pri implantácii do mužského pacienta na antikoncepciu.

V nasledujúcom texte sa uvádza podrobný opis uprednostňovaných vyhotovení tohto

5

vynálezu. Na obrázkoch sú rovnaké referenčné číslice použité na označenie

rovnakých alebo zodpovedajúcich prvkov na viacerých obrázkoch. Je zrejmé, že tieto
obrázky slúžia len na ilustráciu a nijako neobmedzujú rozsah vynálezu. Preto

akékoľvek odkazy na smer, ako napríklad "hore" alebo "dole", sa vzťahujú len na
smery znázornené na obrázkoch. Takisto všetky rozmery atď. uvedené na obrázkoch
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slúžia na ilustráciu.

PRÍKLADY USKUTOČNENIA VYNÁLEZU
Na obrázkoch sa uvádzajú rovnaké referenčné čísla, ktoré označujú rovnaké alebo
zodpovedajúce prvky na viacerých obrázkoch.

OBRÁZKY 1A, 1B a 1C schematicky znázorňujú rôzne prevádzkové stavy všeobecne
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navrhnutého prístroja podľa tohto vynálezu, keď je prístroj aplikovaný na časť steny
cievneho riečiska označeného BO. Prístroj obsahuje konstrikčné zariadenie a
stimulačné zariadenie, ktoré sú označené CSD, a riadiace zariadenie označené CD na
ovládanie konstrikčného a stimulačného zariadenia CSD. NA OBRÁZKU 1A je

znázornený prístroj v deaktivačnom stave, v ktorom konstrikčné zariadenie nezužuje
20

cievny vývod BO a stimulačné zariadenie nestimuluje cievny vývod BO. NA

OBRÁZKU 1B je znázornený prístroj v stave zúženia, v ktorom riadiace zariadenie
CD ovláda zužovacie zariadenie tak, aby jemne zúžilo časť steny cievneho riečiska

BO do zúženého stavu, v ktorom je krvný obeh v zúženej časti steny v podstate

neobmedzený a prietok v lúmene časti steny je obmedzený. NA OBRÁZKU 1C je
25

zobrazený prístroj v stave stimulácie, v ktorom riadiace zariadenie CD ovláda
stimulačné zariadenie tak, aby stimulovalo rôzne oblasti zúženej časti steny, takže

takmer celá časť steny cievneho riečiska BO sa stiahne (zhrubne) a uzavrie sa lúmen.

OBRÁZKY 1D a 1E ukazujú, ako možno cyklicky meniť stimuláciu zúženej časti
steny medzi prvým režimom stimulácie, pri ktorom sa stimuluje ľavá časť steny (pozri
30

OBRÁZOK 1D), zatiaľ čo pravá časť steny sa nestimuluje, a druhým režimom

stimulácie, pri ktorom sa stimuluje pravá časť steny (pozri OBRÁZOK 1E), zatiaľ čo

ľavá časť steny sa nestimuluje, aby sa v priebehu času udržal uspokojivý krvný obeh
v zúženej časti steny.
Je potrebné poznamenať, že spôsoby stimulácie zobrazené na obrázkoch 1D a 1E
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predstavujú len principiálny príklad toho, ako možno stimulovať zúženú časť steny
cievy BO. Preto sa môžu súčasne cyklicky stimulovať viac ako dve rôzne oblasti
zúženej časti steny alebo sa môžu stimulovať postupne. Takisto sa môžu postupne

stimulovať skupiny rôznych oblastí zúženej časti steny.
OBRÁZKY 1F, 1G a 1H znázorňujú rôzne prevádzkové stavy modifikácie
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všeobecného prevedenia znázorneného na OBRÁZKOCH 1A-1E, kde konstrikčné a
stimulačné

zariadenia

CSD

obsahujú

niekoľko

samostatných

konstrikčných/stimulačných prvkov, v tomto prípade tri prvky CSDE1, CSDE2 a

CSDE3. NA OBRÁZKU 1F je znázornené, ako je prvok CSDE1 v prvom

prevádzkovom stave aktivovaný na zúženie aj stimuláciu cievnej spojky BO, takže
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lúmen cievnej spojky BO je uzavretý, zatiaľ čo ostatné dva prvky CSDE2 a CSDE3 sú

deaktivované. NA OBRÁZKU 1G je znázornené, ako sa prvok CSDE2 v druhom
nasledujúcom prevádzkovom stave aktivuje, takže lúmen cievneho riečiska BO je
uzavretý, zatiaľ čo ostatné dva prvky CSDE1 a CSDE3 sú deaktivované. NA

OBRÁZKU 1H je znázornené, ako sa prvok CSDE3 v nasledujúcom treťom
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prevádzkovom stave aktivuje, takže lúmen cievnej spojky BO je uzavretý, zatiaľ čo

ostatné dva prvky CSDE1 a CSDE2 sú deaktivované. Prepínaním medzi prvým,
druhým a tretím stavom činnosti, buď náhodne, alebo v súlade s vopred určeným
poradím, možno dočasne zúžiť a stimulovať rôzne časti cievneho riečiska, pričom

lúmen cievneho riečiska zostáva uzavretý, čím sa minimalizuje riziko poranenia
25

cievneho riečiska. Takisto je možné aktivovať prvky CSDE1-CSDE3 postupne pozdĺž

lúmenu vas deference na presun tekutín v lúmene.
OBRÁZKY 1I, 1K a 1L znázorňujú alternatívny spôsob fungovania modifikácie
všeobecného prevedenia. Na OBRÁZKU 1I je znázornené, ako je prvok CSDE1 v
prvom prevádzkovom stave aktivovaný na zúženie aj stimuláciu cievnej spojky BO,

30

takže lúmen cievnej spojky BO je uzavretý, zatiaľ čo ostatné dva prvky CSDE2 a
CSDE3 sú aktivované na zúženie, ale nie na stimuláciu cievnej spojky BO, takže

lúmen cievnej spojky BO nie je úplne uzavretý v mieste, kde prvky CSDE2 a CSDE3

zasahujú do cievnej spojky BO. NA OBRÁZKU 1K je znázornené, ako je prvok
CSDE2 v druhom nasledujúcom prevádzkovom stave aktivovaný na stiahnutie aj

stimuláciu cievneho riečiska BO, takže lúmen cievneho riečiska BO je uzavretý, zatiaľ
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čo ostatné dva prvky CSDE1 a CSDE3 sú aktivované na stiahnutie, ale nestimulujú

cievne riečisko BO, takže lúmen cievneho riečiska BO nie je úplne uzavretý v mieste,
kde prvky CSDE1 a CSDE3 zasahujú do cievneho riečiska BO. NA OBRÁZKU 1L je
znázornené, ako je prvok CSDE3 v nasledujúcom treťom prevádzkovom stave

aktivovaný na stiahnutie aj stimuláciu cievneho riečiska BO, takže lúmen cievneho
10

riečiska BO je uzavretý, zatiaľ čo ostatné dva prvky CSDE1 a CSDE2 sú aktivované
na stiahnutie, ale nestimulujú cievne riečisko BO, takže lúmen cievneho riečiska BO
nie je úplne uzavretý tam, kde prvky CSDE1 a CSDE2 zasahujú do cievneho riečiska

BO. Prepínaním medzi prvým, druhým a tretím prevádzkovým stavom, buď náhodne,
alebo podľa vopred určeného poradia, možno dočasne stimulovať rôzne časti cievneho
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riečiska, pričom lúmen cievneho riečiska zostáva uzavretý, čím sa znižuje riziko

poranenia cievneho riečiska. Takisto je možné aktivovať stimuláciu prvkov CSDE1-

CSDE3 postupne pozdĺž lúmenu cievneho riečiska BO na presun tekutín v lúmene.

OBRÁZKY 2-4 znázorňujú základné komponenty prevedenia prístroja podľa
vynálezu na kontrolu toku tekutiny a/alebo iných telesných látok v lúmene vytvorenom
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tkanivovou stenou cievnej spojky pacienta. Prístroj pozostáva z trubicového puzdra 1
s otvorenými koncami, zužovacieho zariadenia 2 umiestneného v puzdre 1,

stimulačného zariadenia 3 integrovaného do zužovacieho zariadenia 2 a ovládacieho

zariadenia 4 (znázorneného na OBRÁZKU 4) na ovládanie zužovacieho a

stimulačného zariadenia 2 a 3. Zužovacie zariadenie 2 má dva podlhovasté upínacie
25

prvky 5, 6, ktoré sú radiálne pohyblivé v rúrkovom puzdre 1 smerom k sebe a od seba

medzi zasunutými polohami, pozri OBRÁZOK 3, a upínacími polohami, pozri

OBRÁZOK 4. Stimulačné zariadenie 3 obsahuje viacero elektrických prvkov 7
umiestnených na upínacích prvkoch 5, 6 tak, že elektrické prvky 7 na jednom z
upínacích prvkov 5, 6 smerujú k elektrickým prvkom 7 na druhom upínacom prvku.
30

V

tomto

prevedení

teda

zužovacie

a

stimulačné

zariadenia

tvoria

zužovaciu/stimulačnú jednotku, v ktorej sú zužovacie a stimulačné zariadenia

integrované v jednom kuse.
Konstrikčné a stimulačné zariadenia môžu byť aj oddelené od seba. V takom prípade

môže byť k dispozícii konštrukcia na udržiavanie elektrických prvkov 7 v pevnej

5

vzájomnej orientácii. Alternatívne môžu elektrické prvky 7 obsahovať elektródy, ktoré

sú samostatne pripevnené k časti steny cievneho riečiska pacienta.

OBRÁZKY 5A - 5C v zásade znázorňujú funkciu prístroja z OBRÁZKU 2, keď sa
prístroj aplikuje na časť 8 steny tubulárneho tkaniva cievneho riečiska pacienta. Na
OBRÁZKU 5A je teda zobrazený prístroj v stave bez upínania, v ktorom sú upínacie
10

prvky 5, 6 v zasunutých polohách a časť steny 8 prechádza cez otvorené konce puzdra

1 bez toho, aby bola zúžená upínacími prvkami 5, 6. NA OBRÁZKU 5B je znázornený

prístroj v upínacom stave, v ktorom sú upínacie prvky 5, 6 presunuté zo svojich
zasunutých polôh do upínacích polôh, v ktorých upínacie prvky 5, 6 jemne zužujú
stenovú časť 8 do zúženého stavu, v ktorom je krvný obeh v zúženej stenovej časti 8
15

v podstate neobmedzený a prietok v lúmene stenovej časti 8 je obmedzený. NA

OBRÁZKU 5C je zobrazený prístroj v stimulačnom stave, v ktorom upínacie prvky 5,
6 zužujú stenovú časť 8 a elektrické prvky 7 stimulačného zariadenia 3 elektricky

stimulujú rôzne oblasti stenovej časti 8, takže stenová časť 8 sa stiahne (zhrubne) a
uzavrie sa lúmen.
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Keď je prístroj v stave stimulácie, je dôležité stimulovať rôzne oblasti časti steny 8
tak, aby si v podstate zachovali svoje prirodzené fyzikálne vlastnosti v priebehu času,
aby sa zabránilo poškodeniu týchto oblastí. V dôsledku toho riadiace zariadenie 4

ovláda stimulačný prístroj 3 tak, aby prerušovane stimuloval každú oblasť stenovej
časti 8 počas po sebe nasledujúcich časových úsekov, pričom každý časový úsek je
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dostatočne krátky na to, aby sa v priebehu času udržal uspokojivý krvný obeh v danej

oblasti. Okrem toho riadiace zariadenie 4 riadi stimuláciu oblastí stenovej časti 8 tak,
aby sa v každej oblasti, ktorá momentálne nie je stimulovaná, obnovil v podstate

normálny krvný obeh predtým, ako je opäť stimulovaná. Aby sa v priebehu času udržal
účinok stimulácie, t. j. aby sa lúmen udržiaval uzavretý udržiavaním kontrakcie
30

stenovej časti 8, riadiace zariadenie 4 ovláda stimulačné zariadenie 3 tak, aby

stimulovalo jednu alebo viacero oblastí naraz a aby sa stimulácia v priebehu času

presúvala z jednej oblasti do druhej. Riadiace zariadenie 4 môže ovládať stimulačné

zariadenie 3 tak, aby cyklicky šírilo stimuláciu oblastí pozdĺž tubulárnej časti steny 8,
napríklad v súlade s určeným vzorom stimulácie. Na dosiahnutie požadovanej reakcie

steny tkaniva počas jej stimulácie môže riadiace zariadenie ovládať stimulačné

5

zariadenie tak, aby, výhodne cyklicky, menilo intenzitu stimulácie časti steny 8.

V prevedení na OBRÁZKOCH 2 - 4 tvoria elektrické prvky 7 sériu štrnástich skupín
elektrických prvkov 7, ktoré sa pozdĺžne tiahnu pozdĺž každého podlhovastého

upínacieho prvku 5 a 6, pozri OBRÁZOK 2. Elektrické prvky 7 každej skupiny

elektrických prvkov 7 tvoria prvú dráhu štyroch elektrických prvkov 7 umiestnených
10

v rade na upínacom prvku 5 a tiahnucich sa priečne k nemu a druhú dráhu štyroch

elektrických prvkov 7 umiestnených v rade na upínacom prvku 6 a tiahnucich sa
priečne k nemu. Tieto dve dráhy elektrických prvkov 7 sa teda rozprestierajú na
vzájomných stranách cievneho riečiska pacienta. Riadiace zariadenie 4 ovláda

stimulačné zariadenie 3 tak, aby postupne dodávalo energiu skupinám elektrických
15

prvkov 7 v rade skupín v smere opačnom alebo prípadne v rovnakom smere, ako je

smer toku v lúmene cievneho riečiska pacienta. Samozrejme, počet elektrických

prvkov 7 každej cesty elektrických prvkov 7 môže byť väčší alebo menší ako štyri a
každú cestu elektrických prvkov 7 môže tvoriť niekoľko paralelných radov
elektrických prvkov 7.
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NA OBRÁZKOCH 6A - 6C je znázornené ďalšie vyhotovenie vynálezu, ktoré
obsahuje rúrkové puzdro 9 a tri podlhovasté upínacie prvky 10a, 10b, 10c, ktoré sú

radiálne pohyblivé v rúrkovom puzdre 9 smerom k jeho stredovej osi a od nej medzi
zasunutými polohami, pozri OBRÁZOK 6A, a upínacími polohami, pozri OBRÁZOK
6B. Tri upínacie prvky 10a - 10c sú symetricky umiestnené okolo stredovej osi puzdra

25

9. Stimulačné zariadenie tohto vyhotovenia obsahuje elektrické prvky 11a, 11b, 11c,
ktoré tvoria rad skupín prvkov pozdĺžne sa tiahnucich pozdĺž podlhovastých upínacích
prvkov 10a - 10c, pričom elektrické prvky 11a - 11c každej skupiny elektrických

prvkov tvoria dráhu troch elektrických prvkov 11a, 11b a 11c tiahnucich sa obvodovo
okolo stredovej osi puzdra 9. Tri elektrické prvky 11a - 11c každej skupiny sú
30

umiestnené na troch upínacích prvkoch 10a - 10c v uvedenom poradí. Dráha troch

elektrických prvkov 11a - 11c sa teda tiahne okolo cievnej spojky pacienta.

Samozrejme, počet elektrických prvkov 11a - 11c každej dráhy elektrických prvkov
môže byť väčší ako tri a každú dráhu elektrických prvkov môže tvoriť niekoľko

paralelných radov elektrických prvkov 11a - 11c.

NA OBRÁZKOCH 7A a 7B sú znázornené rôzne kroky režimu elektrickej stimulácie
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vykonávanej prístrojom na OBRÁZKU 2, zatiaľ čo upínacie prvky 5, 6 prístroja
zužujú časť steny tubulárneho tkaniva cievneho riečiska 12 pacienta s cieľom

obmedziť prietok v lúmene 13 cievneho riečiska 12. Kvôli prehľadnosti sú na
OBRÁZKOCH 7A, 7B zobrazené len upínacie prvky 5, 6 zužovacieho zariadenia 2.
Na OBRÁZKU 7A je teda znázornené, ako energeticky napájané elektrické prvky 7
10

skupiny elektrických prvkov elektricky stimulujú prvú časť 14 a druhú časť 15 steny

cievky, aby sa stiahli a uzavreli lúmen 13. OBRÁZOK 7B znázorňuje, ako elektrické
prvky 7 iných skupín elektrických prvkov elektricky stimulujú tretiu časť 16 steny

rúrky odlišnú od prvej a druhej časti, aby sa stiahla a uzavrela lúmen 13, zatiaľ čo
elektrická stimulácia prvej a druhej časti 14, 15 steny rúrky bola zastavená, takže sa v
15

podstate obnoví normálny krvný obeh v prvej a druhej časti. Týmto spôsobom sa
elektrická stimulácia zúženej steny tubulu časom presúva z jednej časti steny tubulu
na druhú, aby sa zabezpečilo opakované obnovenie krvného obehu v zúženej stene
tubulu.

Riadiace zariadenie 4 ovláda stimulačné zariadenie 3 tak, aby elektrické prvky 7
20

napájalo elektrickými dvojfázovými impulzmi, t. j. kombinovanými kladnými a
zápornými impulzmi. Požadovaný stimulačný účinok sa dosahuje zmenou rôznych

parametrov impulzov. Riadiace zariadenie 4 teda ovláda stimulačné zariadenie 3 tak,
aby menilo amplitúdu (napätie) impulzov, časový interval vypnutia medzi po sebe

nasledujúcimi impulzmi, trvanie impulzov a frekvenciu opakovania impulzov.
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Impulzný prúd by mal byť v rozsahu 1 až 30 mA. Na nervovú stimuláciu je vhodný
impulzný prúd približne 5 mA a trvanie impulzu približne 300u s, zatiaľ čo na svalovú
stimuláciu je vhodný impulzný prúd približne 20 mA a trvanie impulzu približne 30u
s. Frekvencia opakovania impulzov je vhodná približne 10 Hz. Napríklad, ako je

znázornené na časovo-impulznom diagrame P/t na OBRÁZKU 8A, kombinácia
30

impulzov zahŕňajúca negatívny impulz PS s krátkym trvaním a vysokou amplitúdou
(napätím) a pozitívny impulz PL s dlhým trvaním a nízkou amplitúdou nasledujúci po

negatívnom impulze sa môže cyklicky opakovať, aby sa vytvoril sled takýchto
kombinácií impulzov. Energetický obsah záporného impulzu PS by sa mal v podstate

rovnať energetickému obsahu kladného impulzu PL.

NA OBRÁZKU 8B je impulzno-časový diagram zobrazujúci modifikáciu elektrickej
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stimulácie zobrazenej na OBRÁZKU 8A. Kombinácia impulzov znázornená na
OBRÁZKU 8A je teda zmiešaná s kombináciou sústavy impulzov, ktorá má prvú
relatívne dlhú sústavu impulzov PTL s vysokou frekvenciou/nízkou amplitúdou, ktorá
sa objavuje súčasne s pozitívnym impulzom PL kombinácie impulzov znázornenej na

OBRÁZKU 8A, a druhú relatívne krátku sústavu impulzov PTS s vysokou
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frekvenciou/nízkou amplitúdou, ktorá sa objavuje súčasne s negatívnym impulzom PS

kombinácie impulzov znázornenej na OBRÁZKU 8A. Výsledkom je, že
vysokofrekvenčné/nízkoamplitúdové pulzné reťazce PTL a PTS sú superponované na

kladné a záporné impulzy PL a PS z OBRÁZKU 8A, ako je znázornené na OBRÁZKU
8B. Konfigurácia impulzov na OBRÁZKU 8B a jej variácie je výhodné použiť v
15

súvislosti so stimuláciou cievnej spojky, aby sa dosiahol požadovaný stimulačný
účinok.
Elektrické impulzy výhodne tvoria pulzné reťazce, ako je znázornené v časovo-

pulzných diagramoch P/t na obrázkoch 9A, 9B, 9C a 9D. Pulzno-časový diagram P/t
na OBRÁZKU 9A predstavuje jednotlivú oblasť časti steny tubulárnej cievy pacienta,
20

ktorá je stimulovaná sústavou impulzov 18A. Sústava impulzov 18A obsahuje tri

počiatočné negatívne impulzy, z ktorých každý má krátke trvanie a vysokú amplitúdu
(napätie), a jeden pozitívny impulz s dlhým trvaním a nízkou amplitúdou nasledujúci

po negatívnych impulzoch. Po oneskorení, ktoré umožní oblasti cievnej spojky
obnoviť v podstate normálnu cirkuláciu krvi, sa pulzný cyklus 18A opakuje.
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Impulzno-časový diagram P/t na OBRÁZKU 9B predstavuje ďalšiu individuálnu
oblasť časti steny, ktorá je stimulovaná sústavou impulzov 18B s rovnakou

konfiguráciou ako sústava impulzov 18A. Trate impulzov 18A a 18B sú voči sebe

posunuté tak, že sa čiastočne prekrývajú, aby sa zabezpečilo, že zúžená časť steny
bude vždy stimulovaná k požadovanej kontrakcii.
30

Diagramy impulzov/času P/t na OBRÁZKOCH 10A a 10B predstavujú dve rôzne

oblasti časti steny, ktoré sú stimulované cyklicky sa opakujúcimi impulzmi 18C a 18D

s rovnakou konfiguráciou. Každý sled impulzov 18C, 18D obsahuje dva počiatočné

negatívne impulzy, z ktorých každý má krátke trvanie a vysokú amplitúdu (napätie), a

jeden pozitívny impulz s dlhým trvaním a nízkou amplitúdou nasledujúci po dvoch
negatívnych impulzoch. V tomto prípade sú vlaky impulzov 18C a 18D voči sebe
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posunuté tak, aby sa navzájom neprekrývali. Preto je časový úsek vypnutia medzi
susednými vlakmi impulzov 18C dlhší ako trvanie vlaku impulzov 18D a časový úsek
vypnutia medzi susednými vlakmi impulzov 18D je dlhší ako trvanie vlaku impulzov

18C.

Trate impulzov 18A, 18B, 18C a 18D môžu byť nakonfigurované rôznymi spôsobmi.
10

Riadiace zariadenie 4 tak môže ovládať stimulačné zariadenie 2 tak, aby menilo dĺžku

každého vlaku impulzov, frekvenciu opakovania vlakov impulzov, počet impulzov
každého vlaku impulzov a/alebo časové úseky vypnutia medzi vlakmi impulzov.
Obvykle riadiace zariadenie 4 kontroluje každý časový úsek medzi jednotlivými
impulzmi tak, aby trval dostatočne dlho na obnovenie v podstate normálneho krvného
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obehu v oblasti, ktorá bola práve stimulovaná, predtým, ako sa táto oblasť opäť

stimuluje elektrickými impulzmi.

Na obrázkoch 11A a 11B je znázornené ďalšie vyhotovenie vynálezu, ktoré riadi
prietok krvi v cieve 19 a pozostáva zo zužovacieho zariadenia s dvoma zvierajúcimi

prvkami 20a a 20b, stimulačného zariadenia vo forme dvoch tepelných stimulačných
20

prvkov 21a a 21b integrovaných v zvierajúcich prvkoch 20a, resp. 20b a ovládacieho
zariadenia 4 na ovládanie zvierajúcich prvkov 20a, 20b a stimulačných prvkov 21a,

21b. Upínacie prvky 20a a 20b sú pohyblivé smerom k sebe a od seba rovnakým
spôsobom, ako je opísané vyššie v súvislosti s vyhotovením podľa OBRÁZKOV 5A -

5C. Tepelné stimulačné prvky 21a a 21b, ktoré môžu obsahovať Pertierove prvky, sú
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umiestnené na upínacích prvkoch 20a, 20b tak, že tepelné prvky 21a sú otočené

smerom k tepelným prvkom 21b. NA OBRÁZKU 11A je znázornené, ako upínacie
prvky 20a, 20b zužujú cievu 19, takže prietok krvi je obmedzený. NA OBRÁZKU

11B je znázornené, ako riadiace zariadenie 4 ovláda tepelné stimulačné prvky 21a,

21b, aby ochladili stenu cievy 19, takže stena sa stiahne a uzavrie cievu 19. Na
30

uvoľnenie krvnej cievy 19 riadiace zariadenie 4 ovláda prvky tepelnej stimulácie 21a,
21b, aby zohriali stenu krvnej cievy 19, takže stena sa rozšíri.

NA OBRÁZKOCH 12A a 12B sú znázornené hydraulické ovládacie prostriedky
vhodné na ovládanie zužovacieho zariadenia vyššie opísaných prevedení. Konkrétne
na OBRÁZKOCH 12A a 12B je znázornený prístroj z OBRÁZKU 2 vybavený
takýmito prostriedkami na hydraulické ovládanie zužovacieho zariadenia 2.
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(Stimulačné zariadenie nie je zobrazené.) Puzdro 1 teda tvorí dve hydraulické komory
22a a 22b, v ktorých sú dva upínacie prvky 5, 6 posuvné tam a späť vzhľadom na časť
steny tubulárneho tkaniva 8 cievneho riečiska pacienta. Hydraulické prevádzkové

prostriedky zahŕňajú roztiahnuteľný zásobník 23, napríklad elastický balón,
obsahujúci hydraulickú kvapalinu, potrubia 24a a 24b medzi zásobníkom 23 a
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hydraulickými komorami 22a, 22b a dvojcestné čerpadlo 25 na čerpanie hydraulickej
kvapaliny v potrubiach 24a, 24b. Riadiace zariadenie 4 ovláda čerpadlo 25 na čerpanie

hydraulickej kvapaliny zo zásobníka 23 do komôr 22a, 22b na pohyb upínacích prvkov

5, 6 proti časti steny 8, čím sa rúrková časť steny 8 zúži, pozri OBRÁZOK 12B, a na
čerpanie hydraulickej kvapaliny z komôr 22a, 22b do zásobníka 23 na pohyb upínacích
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prvkov 5, 6 od časti steny 8, čím sa rúrková časť steny 8 uvoľní, pozri OBRÁZOK

12A.

Alternatívne sa môže prevedenie na obrázkoch 12A a 12B ovládať ručne použitím
vhodných ručne ovládaných hydraulických prostriedkov na rozvod hydraulickej

kvapaliny medzi rozšíriteľnou nádržou 23 a hydraulickými komorami 22a, 22b. V
20

tomto prípade sa vynechá čerpadlo 25.

NA OBRÁZKOCH 13A a 13B je schematicky znázornené mechanicky ovládateľné
prevedenie vynálezu, ktoré pozostáva z otvoreného trubicového puzdra 26 nasadeného
na časť steny 8 cievy pacienta, zužovacieho zariadenia 27 umiestneného v puzdre 26
a ovládacieho zariadenia 4 na ovládanie zužovacieho zariadenia 27. V puzdre 26 je
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umiestnené aj stimulačné zariadenie (nie je zobrazené), ako je opísané vyššie.

Konstrikčné zariadenie 27 obsahuje upínací prvok 28, ktorý je radiálne pohyblivý v

trubicovom puzdre 26 smerom k časti steny trubice 8 a od nej medzi zasunutou
polohou, pozri OBRÁZOK 13A, a upínacou polohou, pozri OBRÁZOK 13B, v ktorej
upínací prvok 28 jemne zužuje časť steny trubice 8. Mechanické prevádzkové
30

prostriedky na mechanické ovládanie upínacieho prvku 28 zahŕňajú elektromotor 29
pripevnený k puzdru 26 a teleskopické zariadenie 30, ktoré je poháňané motorom 29

a operatívne spojené s upínacím prvkom 28. Riadiace zariadenie 4 ovláda elektromotor

29 na vysunutie teleskopického zariadenia 30 na pohyb upínacieho prvku 28 proti časti
steny 8, čím sa rúrková časť steny 8 zúži, pozri OBRÁZOK 13B, a ovláda motor 29

na zasunutie teleskopického zariadenia 30 na pohyb upínacieho prvku 28 od časti steny

5

8, čím sa časť steny 8 uvoľní, pozri OBRÁZOK 13A.
Alternatívne je možné motor 29 vynechať a teleskopické zariadenie 30 upraviť na
ručné ovládanie, ako je znázornené na OBRÁZKU 13C. Takto môže byť k dispozícii
pružina 30a, ktorá pôsobí na udržiavanie teleskopického zariadenia 30 roztiahnutého,

aby pritlačila upínací prvok 28 k časti steny 8. Mechanické prevádzkové prostriedky
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môžu zahŕňať podkožne implantovaný pákový mechanizmus 29a, ktorý je operatívne
spojený s teleskopickým zariadením 30. Pacient môže zatlačiť pákový mechanizmus

29a cez kožu pacienta 29b, aby vytiahol teleskopické zariadenie 30 proti pôsobeniu

pružiny 30a do zasunutej polohy teleskopického zariadenia 30, ako je vyznačené
fantómovými čiarami. Keď pacient uvoľní pákový mechanizmus 29a, pružina 30a
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roztiahne teleskopické zariadenie 30, čím sa upínací prvok 28 pritlačí k časti steny 8.
Mechanické ovládacie prostriedky opísané vyššie v súvislosti s OBRÁZKAMI 13A,

13B a 13C môžu byť realizované aj v prevedeniach podľa OBRÁZKOV 1-11.
NA OBRÁZKU 14A je znázornené prevedenie z OBRÁZKU 2 aplikované na cievny

odstup na účely mužskej antikoncepcie. S odkazom na OBRÁZKY 14A a 14B je
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teraz opísaný prístroj na mužskú antikoncepciu. NA OBRÁZKU 14A je znázornené

obmedzenie deferencie ciev (vasa deferentia) pomocou regulátora. NA OBRÁZKU
14B sú znázornené len zariadenia na obmedzenie vynálezu. Na obr. 14A je

znázornený prístroj, ktorý má s dvoma reštrikčnými zariadeniami 660A a 660B v

usporiadaní s dvoma vas deference na vykonanie reštrikcie týchto lúmenov, aby sa
25

zabránilo tomu, že sa spermie transportujú cez vas deference. Obmedzovacie
zariadenia 660A a 660B fungujú tak na zúženie, ako aj na stimuláciu cievneho
riečiska. Reštrikčné zariadenia sú operatívne pripojené k regulátoru 600 s riadiacim
zariadením 650, ktoré je implantované podkožne. Riadiace zariadenie má zdroj

energie 651 na zásobovanie častí prístroja spotrebúvajúcich energiu energiou. Zdroj
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energie je napájaný bezdrôtovou energiou z externej energizujúcej jednotky 620.
Riadiaca jednotka ďalej obsahuje externú jednotku diaľkového ovládania 630

schopnú komunikovať s riadiacim zariadením 650 a internú riadiacu jednotku 640.
Ovládacie zariadenie má ďalej externú časť 652 na zahrnutie funkcií potrebných na

externú prevádzku, ako je vstrekovací port na prívod hydraulickej kvapaliny pri

hydraulickom ovládaní zúženia a tlačidlo aktivácie/deaktivácie na ovládanie zúženia.

5

NA OBRÁZKU 14C je znázornená rovnaká časť ako na OBRÁZKU 14B bez
ovládacieho zariadenia. Na obr. 14D je znázornené manuálne ovládané prevedenie

obmedzovacieho zariadenia. Ručne ovládaná pumpa 670 umiestnená v miešku
hydraulicky pôsobí na reštrikčné zariadenie 660A na obmedzenie cievnej spojky. NA
OBRÁZKOCH 15 - 17 je znázornené mechanicky ovládané konstrikčné zariadenie s
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podlhovastým konstrikčným členom v podobe kruhového pružného jadra 37 s dvoma

prekrývajúcimi sa koncovými časťami 38, 39. Jadro 37 vymedzuje v podstate
kruhový reštrikčný otvor a je uzavreté v elastickej mäkkej hadici 40 s výnimkou

uvoľniteľného a uzamykateľného spoja 41 jadra 37, ktorý po uvoľnení umožňuje

aplikáciu jadra 37 s jeho hadicou 40 okolo časti steny tubulárneho tkaniva cievneho
15

riečiska pacienta. Materiály všetkých týchto prvkov sú biokompatibilné, takže ich
telo pacienta neodmieta. Ovládacie zariadenie 42 na mechanické ovládanie

pozdĺžneho predĺženia jadra 37 na zmenu veľkosti obmedzovacieho otvoru obsahuje

hnacie koleso 43 v trecom zábere s prekrývajúcimi sa koncovými časťami 38, 39
jadra 37. Hnacie koleso 43 je uložené na držiaku 44 umiestnenom v hadici 40 a
20

vybavené dvoma protitlakovými valčekmi 45, 46, ktoré tlačia príslušné koncové časti

38, 39 jadra 37 proti hnaciemu kolesu 43, aby sa zvýšilo trenie medzi nimi.
Elektromotor 47 prevádzkového zariadenia je spojený s hnacím kolesom 43

prostredníctvom dlhého pružného hnacieho hriadeľa 48 a je spolu s diaľkovo
ovládanou napájacou jednotkou 49 vytvarovaný v telese 50 zo silikónovej gumy.
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Dĺžka ohybného hnacieho hriadeľa 48 je zvolená tak, aby sa teleso 50 dalo umiestniť
do požadovanej polohy na tele pacienta, vhodne do brucha.

Napájaciu jednotku 49 možno ovládať tak, aby napájala elektromotor 47 na otáčanie
hnacieho kolesa 43 v jednom smere na zmenšenie priemeru jadra 37, takže sa časť
steny zúži, alebo na otáčanie hnacieho kolesa 43 v opačnom smere na zväčšenie
30

priemeru jadra 37, takže sa časť steny uvoľní.

V súlade s prvou alternatívou môže byť na jednej z koncových častí 38, 39 jadra 37

vytvorený ozubený prevod a hnacie koleso 43 môže byť nahradené hnacím ozubeným
kolesom pripojeným k druhej koncovej časti jadra 37 a v zábere s ozubeným

prevodom.
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V súlade s druhou alternatívou môže byť ovládacie zariadenie 42 navrhnuté ako
hadicová svorka poháňaná šnekom, t. j. jedna z koncových častí 38, 39 jadra 37 môže

byť vybavená závitmi a druhá koncová časť jadra 37 môže byť vybavená šnekom,

ktorého závity interagujú so závitmi uvedenej jednej koncovej časti jadra 37. Závity
takéhoto šneka môžu tiež interagovať so závitmi na oboch koncových častiach 38, 39
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jadra 37. V tejto alternatíve elektromotor 47 otáča šnekom v jednom smere, aby sa
zmenšil priemer jadra 37, takže časť steny je zúžená, alebo otáča šnekom v opačnom

smere, aby sa zväčšil priemer jadra 37, takže časť steny je uvoľnená v jednom smere,
aby sa zmenšil priemer jadra 37, takže časť steny je zúžená, alebo otáča upínaciu

skrutku v opačnom smere, aby sa zväčšil priemer jadra 37, takže časť steny je
15

uvoľnená.

NA OBRÁZKU 18 je znázornené zužovacie zariadenie, ktoré je identické s
prevedením na OBRÁZKOCH 15 až 17, s tým rozdielom, že motor 47 je zapuzdrený
v hadici 40 tak, že je pripevnený k jadru 37 a má krátky hnací hriadeľ 51, a že motor

47 je umiestnený vzhľadom na jadro 37 tak, že hnací hriadeľ 51 siaha v podstate
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tangenciálne ku kruhovému jadru 37. Hnací hriadeľ 51 je spojený s hnacím kolesom

43 uhlovým prevodom 52.

NA OBRÁZKU 19 je znázornené vhodné alternatívne usporiadanie motora 47 v
prevedení na OBRÁZKU 18, ktoré pozostáva z prvého upínacieho člena 53
upevneného na jednej koncovej časti jadra 37 a druhého upínacieho člena 54
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upevneného na druhej koncovej časti 39 jadra 37. Motor 47 je pripevnený k prvému

upínaciemu prvku 53 a je operatívne spojený so šnekovým prevodom 55

prostredníctvom prevodovky 56. Šnekový prevod 55 je na svojich protiľahlých

koncoch uložený v držiakoch 57 a 58, ktoré sú pevne pripevnené k upínaciemu prvku
53 a motoru 47. Druhý upínací prvok 54 má ozubené koleso v zábere so šnekovým
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prevodom 55. Keď je motor 47 poháňaný, šnekový prevod 55 sa otáča, a tým ťahá
koncovú časť 39 jadra 37 v jednom alebo opačnom pozdĺžnom smere, takže priemer

v podstate kruhového jadra 37 sa buď zväčší, alebo zmenší. Motor 47, šnekový prevod
55, prevodovka 56 a druhý upínací člen 54 tvoria servosystém typu, ktorý prenáša

slabú silu pôsobiacu na pohyblivý prvok s dlhým zdvihom na silnú silu pôsobiacu na
iný pohyblivý prvok s krátkym zdvihom.
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NA OBRÁZKU 20 je znázornené zužovacie zariadenie obsahujúce množstvo

oblúkových lamiel 59 usporiadaných ako bežný nastaviteľný clonový mechanizmus
fotoaparátu. Motor 60 ovláda lamely 59 na zmenu veľkosti obmedzovacieho otvoru

vymedzeného lamelami 59.

NA OBRÁZKOCH 21 až 23 je znázornené zužovacie zariadenie obsahujúce dva
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polkruhové prvky 61 a 62, ktoré sú navzájom zavesené tak, že polkruhové prvky 61 a
62 sú navzájom výkyvné medzi úplne otvoreným stavom, v ktorom v podstate tvoria

kruh, ako je znázornené na OBRÁZKU 22, a uhlovým stavom, v ktorom je veľkosť

obmedzovacieho otvoru vymedzeného polkruhovými prvkami 61 a 62 zmenšená, ako

je znázornené na OBRÁZKU 23. Motor 63 ovláda polkruhové prvky 61, 62 tak, aby
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sa navzájom vychyľovali.

NA OBRÁZKOCH 24-26 je zobrazené zužovacie zariadenie vrátane elastického pásu

64, ktorý tvorí kruh a má v podstate oválny prierez. Motor 67 ovláda pás 64 tak, aby
sa otáčal okolo svojho pozdĺžneho predĺženia medzi úplne otvoreným stavom, v

ktorom vnútorná širšia strana pásu 64 tvorí v podstate valcovitý povrch, ako je
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znázornené na OBRÁZKU 25, a zmenšeným otvoreným stavom, v ktorom vnútorná

širšia strana pásu 64 tvorí v podstate kužeľovitý povrch, ako je znázornené na

OBRÁZKU 26.
NA OBRÁZKU 27 je zobrazené zužovacie zariadenie 68 s dvoma pevnými kĺbovými

upínacími prvkami 69 umiestnenými na opačných stranách časti steny 70 cievneho
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riečiska pacienta. Ovládacie zariadenie 71 otáča upínacie prvky 69 smerom k sebe,
aby sa časť steny 70 zovrela medzi upínacie prvky 69, a tým sa časť steny stiahla, a

otáča upínacie prvky 69 smerom od seba, aby sa časť steny uvoľnila z upínacích
prvkov 69.

Na obrázkoch 28 a 29 je znázornené prevedenie prístroja podľa vynálezu, ktoré
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obsahuje zužovacie zariadenie 300 s tromi ohýbacími členmi 301, 302 a 303, ktoré sú
navzájom posunuté v rade pozdĺž časti steny 304 cievneho riečiska pacienta a sú

umiestnené striedavo na opačných stranách steny 304 cievneho riečiska. (Alternatívne

môže mať každý člen 301, 302 a 303 tvar hodinového skla.) Ovládacie zariadenie (nie
je zobrazené) pohybuje dvoma vonkajšími členmi 301, 303 bočne proti stene cievy
304 v jednom smere a stredným členom 302 proti stene cievy 304 v opačnom smere,
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aby sa stena cievy 304 ohla, čím sa zúži časť steny cievy 304, ako je znázornené na

OBRÁZKU 29. Na uvoľnenie časti steny 304 ovládacie zariadenie posunie členy 301
303 smerom od rúrkovej časti steny 304 do polohy znázornenej na OBRÁZKU 28.

NA OBRÁZKOCH 30A a 30B je znázornené hydraulicky ovládané podlhovasté
zužovacie zariadenie vo forme pásu 72 s rozťahovateľnou/rozťahovateľnou dutinou
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73, ktorá je v kvapalinovej komunikácii s nastaviteľnou nádržou 74 obsahujúcou
hydraulickú kvapalinu. OBRÁZOK 30A znázorňuje, keď je pás v nestiahnutom stave,
zatiaľ čo OBRÁZOK 30B znázorňuje, keď je pás v stiahnutom stave, v ktorom sa

dutina 73 rozťahuje hydraulickou kvapalinou dodávanou zo zásobníka 74.

OBRÁZKY 31A, 31B, 31C a 31D sú blokové schémy štyroch rôzne ovládaných
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hydraulických zužovacích zariadení. NA OBRÁZKU 31A je zobrazený pás 72 z
OBRÁZKU 30A, ktorého dutina 73 je v kvapalinovej komunikácii so zásobníkom 75.

NA OBRÁZKU 31B je znázornené vyhotovenie z OBRÁZKU 30A, v ktorom je

dutina 73 pásu 72 v kvapalinovej komunikácii so zásobníkom 74 prostredníctvom
prevádzkového zariadenia v podobe obojsmerného čerpadla 76. NA OBRÁZKU 31C
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je znázornené prevádzkové zariadenie vo forme reverzného servosystému s prvým
uzavretým systémom, ktorý ovláda druhý systém. Reverzný servosystém pozostáva z
nastaviteľného zásobníka kvapaliny 77 a nastaviteľného zásobníka serva 78. Servo
zásobník 78 ovláda väčší nastaviteľný zásobník 79, ktorý v spojení s páskou 72

aplikovanou okolo časti steny tubulárneho tkaniva cievneho riečiska pacienta mení
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objem dutiny 73 pásky 72, čím sa zasa mení zúženie časti steny. NA OBRÁZKU 31D

je znázornené vyhotovenie identické s vyhotovením na OBRÁZKU 31C, s výnimkou

toho, že je vynechaný väčší zásobník 79. Namiesto toho je servoriadiaca nádrž 78 v
kvapalinovej komunikácii s dutinou pásu 72.
Vo všetkých uvedených prevedeniach podľa OBRÁZKOV 12A až 30B môžu byť
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stimulačné zariadenia vybavené tak, aby tvorili zužovacie/stimulačné jednotky, v
ktorých stimulačné zariadenia obsahujú viacero elektrických prvkov 7 (vyznačených

na OBRÁZKOCH 12A - 15, 18, 20 - 23, 26 - 31B) umiestnených na zužovacích

zariadeniach.
NA OBRÁZKU 32 je prierez zariadenia na prívod kvapaliny, ktoré obsahuje
vlnovcový zásobník 80 vymedzujúci komoru 81, ktorej veľkosť sa mení pomocou
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ovládacieho zariadenia, ktoré obsahuje diaľkovo ovládaný elektromotor 82. Zásobník
80 a motor 82 sú umiestnené v puzdre 83. Pohybom veľkej steny 84 sa mení veľkosť

komory 81. Stena 84 je upevnená na matici 85, ktorá je navlečená na otočnom vretene
86. Vreteno 86 sa otáča motorom 82. Batéria 89 umiestnená v puzdre 83 napája motor

82. V puzdre 83 je umiestnený aj prijímač signálu 90 na ovládanie motora 82.
10

Alternatívne môžu byť batéria 89 a prijímač signálu 90 namontované na samostatnom
mieste. Motor 82 môže byť napájaný aj energiou prenášanou z vysielaných signálov.

Prípadne sa na prívod hydraulickej kvapaliny na prevádzku zužovacích zariadení
opísaných v tejto špecifikácii môže použiť zariadenie na prívod kvapaliny na

OBRÁZKU 32. Napríklad zariadenie na prívod kvapaliny na OBRÁZKU 32 môže byť
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nahradené nádržou 74 v prevedení podľa OBRÁZKU 30A.

NA OBRÁZKOCH 33A a 33B je znázornené reverzné servo s obdĺžnikovým puzdrom
91 a medzistenou 92, ktorá je pohyblivá v puzdre 91. Relatívne veľký, v podstate

valcový vlnovcový zásobník 93 je umiestnený v puzdre 91 a je spojený s pohyblivou

medzistenou 92. Ďalší valcový vlnovcový zásobník 94, ktorý je podstatne menší ako
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zásobník 93, je umiestnený v puzdre 91 na druhej strane medzisteny 92 a je tiež

spojený so stenou 92. Malý vlnovcový zásobník 94 má prívodné potrubie 95 a veľký
vlnovcový zásobník 93 má prívodné potrubie 96.

Podľa OBRÁZKU 33A, keď sa malé množstvo hydraulickej kvapaliny privádza cez

prívodné potrubie 95 do malého vlnovcového zásobníka 94, malý vlnovcový zásobník
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94 sa roztiahne a tlačí pohyblivú medzistenu 92 smerom k veľkému vlnovcovému

zásobníku 93. V dôsledku toho sa veľký vlnovcový zásobník 93 stiahne o medzistenu

92, čím sa veľké množstvo hydraulickej kvapaliny vytlačí z veľkého vlnovcového
zásobníka 93 cez prívodné potrubie 96, ako je znázornené na OBRÁZKU 33B.
Napríklad reverzné servo z OBRÁZKOV 33A a 33B sa môže použiť v prevedení z
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OBRÁZKU 31C, kde malý vlnovcový zásobník 94 zodpovedá malému servo
zásobníku 78 a veľký vlnovcový zásobník 93 zodpovedá veľkému zásobníku 79.

Reverzný servopohon z OBRÁZKOV 33A a 33B sa môže použiť aj v prevedení z

OBRÁZKOV 30A a 30B, v ktorom je malý vlnovcový zásobník 94 spojený s

nastaviteľným zásobníkom 74 a veľký vlnovcový zásobník 93 je spojený s dutinou 73
pásu 72.
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NA OBRÁZKU 34 je schematicky znázornené hydraulicky ovládané zužovacie
zariadenie 97 prístroja podľa vynálezu, ktoré je podobné prevedeniu zobrazenému na

OBRÁZKU 30A, s tým rozdielom, že hydraulický systém je navrhnutý inak.
Zužovacie zariadenie 97 teda obsahuje relatívne malú nafukovaciu dutinu 98, ktorá je

v kvapalinovej komunikácii so zásobníkom 99 obsahujúcim hydraulickú kvapalinu, a
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relatívne veľkú dutinu 100, ktorá je posúvateľná malou dutinou 98. Malá dutina 98 je
prispôsobená na posunutie veľkej dutiny 100 na zúženie časti steny pacientovej rúrky,
keď je malá dutina 98 nafúknutá, a na posunutie veľkej dutiny 100 na uvoľnenie časti

steny, keď je malá dutina 98 vyprázdnená. Relatívne malé pridanie hydraulickej
kvapaliny zo zásobníka 99 do malej dutiny 98 tak spôsobuje relatívne veľké zvýšenie
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zúženia časti steny.

Veľká dutina 100 je vymedzená kontrakčným prvkom v podobe veľkého balóna 101,

ktorý môže byť pripojený k injekčnému portu (nie je zobrazený) na kalibráciu objemu

veľkej dutiny 100. Pridávaním tekutiny do injekčného portu alebo odoberaním
tekutiny z neho pomocou injekčnej striekačky sa kalibruje objem balóna 101. Malá
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dutina 98 je vymedzená malým vlnovcom 102, ktorý je pripojený k prstencovej kostre
103 zužovacieho zariadenia 97 a na opačnom konci je pripojený k balóniku 101.
OBRÁZKY 35A a 35B schematicky znázorňujú činnosť zužovacieho zariadenia 97,
keď je prstencovitý rám 103 nasadený okolo časti steny cievy pacienta. Podľa

OBRÁZKU 35A, keď je malá dutina 98 vyprázdnená, vlnovec 102 vťahuje balónik
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101 dovnútra do prstencového rámu 103, takže zužovacie zariadenie 97 zužuje časť
steny. Podľa OBRÁZKU 35B, keď je malá dutina 98 nafúknutá, vlnovec 102 vytiahne
balónik 101 z prstencového rámu 103, takže zužovacie zariadenie 97 uvoľní časť

steny.
Ako je uvedené vyššie, konstrikčné zariadenie a stimulačné zariadenie môžu
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spolupracovať na aktívnom pohybe tekutiny a/alebo iných telesných látok v lúmene

cievy pacienta. To možno dosiahnuť pomocou konstrikčnej/stimulačnej jednotky

zobrazenej na OBRÁZKU 2. V súlade s prvou možnosťou spolupráce teda upínacie
prvky 5, 6 zužovacieho zariadenia zužujú časť steny 8 bez úplného uzavretia lúmenu,

čím je prietok v lúmene obmedzený, a riadiace zariadenie 4 ovláda elektrické prvky 7
na postupnú stimuláciu zúženej časti steny v smere po prúde alebo proti prúdu lúmenu,
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aby sa spôsobila postupná kontrakcia časti steny 8 na pohyb tekutiny a/alebo inej

telesnej látky v lúmene.
V súlade s druhou možnosťou spolupráce zužovacie zariadenie zužuje časť steny tak,

že prietok v lúmene je obmedzený, a riadiace zariadenie 4 ovláda niekoľko
elektrických prvkov 7 na jednom konci podlhovastých upínacích prvkov 5, 6, aby
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stimulovalo zúženú časť steny 8 na uzavretie lúmenu buď na hornom alebo dolnom
konci časti steny 8. Pri takto uzavretom lúmene riadiace zariadenie 4 ovláda zužovacie

zariadenie, aby zvýšilo zúženie stenovej časti, čím sa tekutina a/alebo iné telesné látky
v lúmene posúvajú po prúde alebo proti prúdu stenovej časti 8.
V inom prevedení vynálezu na vykonanie druhej možnosti spolupráce zužovacie
15

zariadenie zužuje časť steny tak, aby sa obmedzil prietok v lúmene, a riadiace
zariadenie 4 ovláda stimulačné zariadenie, aby stimulovalo zúženú časť steny, pričom
zužovacie zariadenie mení zúženie rôznych oblastí časti steny tak, aby sa časť steny

postupne zužovala v smere po prúde alebo proti prúdu lúmenu. NA OBRÁZKOCH
36A - 36E sú znázornené rôzne fázy činnosti takéhoto alternatívneho vyhotovenia,
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ktoré pozostáva zo zužovacieho zariadenia 104 zahŕňajúceho dva podlhovasté
zužovacie prvky 105, 106 s vypuklými povrchmi 107, 108, ktoré sa na vzájomných
stranách dotýkajú dĺžky časti steny 8, a z viacerých elektrických prvkov 7 (ako sú

elektródy), ktoré sú umiestnené na vypuklých povrchoch 107, 108. Riadiace zariadenie
4 ovláda elektrické prvky 7 počas prevádzky zužovacieho zariadenia 104 a riadi
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pozdĺžne zužovacie prvky 105, 106 tak, aby sa pohybovali vzhľadom na rúrkovú časť
steny 8 a aby zužovacie prvky 105, 106 postupne zužovali časť steny 8, ako je zrejmé

z OBRÁZKOV 36A až 36D.

V počiatočnej polohe zužujúcich sa prvkov 105, 106 zobrazenej na OBRÁZKU 36A
teda nie je časť steny zužujúcimi sa prvkami 105, 106 zúžená a elektrické prvky 7 nie
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sú pod napätím. Počnúc touto počiatočnou polohou riadiace zariadenie 4 ovláda
zužujúce prvky 105, 106 tak, aby sa ľavé konce zužujúcich prvkov 105, 106 vychýlili

smerom k časti steny (označené šípkami), aby sa zúžila rúrková časť steny 8, pozri

OBRÁZOK 36B, a zároveň sa elektrické prvky 7 napájajú, takže elektrické prvky 7,
ktoré sa dotýkajú časti steny 8, ju zužujú. NA OBRÁZKU 36C je znázornené, ako je

lúmen rúrkovej stenovej časti 8 úplne uzavretý zhrubnutou stenovou časťou 8. Potom,
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ako je znázornené na OBRÁZKU 36C, riadiace zariadenie 4 ovláda zužujúce sa prvky

105, 106 tak, aby sa ich pravé konce pohybovali smerom k sebe (naznačené šípkami),
pričom vypuklé plochy 107, 108 zužujúcich sa prvkov 105, 106 sa navzájom odvaľujú,

pričom medzi nimi je stiahnutá stenová časť 8, pozri OBRÁZOK 36D. V dôsledku
toho sa telesná hmota v lúmene cievneho riečiska vytláča doprava (vyznačené bielou

10

šípkou). Keď sa zužujúce sa prvky 105, 106 na seba navalia do polohy znázornenej na

OBRÁZKU 36E, riadiace zariadenie 4 ovláda pravé konce zužujúcich sa prvkov 105,
106, aby sa od seba vzdialili (označené šípkami na OBRÁZKU 36E) do východiskovej

polohy znázornenej na OBRÁZKU 36A. Fázy operácie opísané podľa FIGÚR 36A až
36E sa môžu cyklicky opakovať niekoľkokrát, až kým sa v lúmene cievneho riečiska
15

peristalticky nepresunie požadované množstvo telesnej hmoty.
Alternatívne môže byť len jeden z konstrikčných prvkov 105, 106 vybavený vypuklým
povrchom, zatiaľ čo druhý konstrikčný prvok má rovný povrch, ktorý sa dotýka časti

steny. Je možné použiť aj jeden zužujúci prvok s vypuklým povrchom, ktorý pritláča
rúrkovú časť 8 cievneho riečiska ku kosti pacienta.
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V prevedení podľa OBRÁZKOV 36A až 36E môže riadiace zariadenie 4 ovládať
elektrické prvky 7 tak, aby postupne stimulovali zúženú časť steny 8 a spôsobili jej

postupné sťahovanie v súlade s pohybom podlhovastých zužujúcich sa prvkov 105,
106, keď sa vypuklé povrchy 107, 108 zužujúcich sa prvkov 105, 106 navzájom

odvaľujú.
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.OBRÁZOK 37 schematicky znázorňuje všeobecné prevedenie prístroja podľa

vynálezu, v ktorom sa energia prenáša do energeticky náročných komponentov

prístroja implantovaného do pacienta. Prístroj na OBRÁZKU 37 obsahuje
implantovanú konstrikčnú/stimulačnú jednotku 110, ktorá je schopná jemne zužovať

časť steny tubulárneho tkaniva cievneho riečiska pacienta a stimulovať rôzne oblasti
30

zúženej časti, aby spôsobila kontrakciu časti steny. Konstrikčné zariadenie

konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110 je schopné vykonávať reverzibilnú funkciu, t.

j. stláčať a uvoľňovať časť steny, takže konstrikčná/stimulačná jednotka 110 funguje

ako umelý zvierač.

Zdroj energie 111 je prispôsobený na napájanie energeticky náročných komponentov

konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110 prostredníctvom napájacieho vedenia 112.
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Môže byť k dispozícii bezdrôtové diaľkové ovládanie alebo podkožne implantovaný
spínač ovládateľný pacientom na zapnutie alebo vypnutie dodávky energie zo zdroja

energie. Zdrojom energie môže byť implantovateľná trvalá alebo dobíjateľná batéria

alebo môže byť súčasťou externého zariadenia na prenos energie, ktoré môže byť
ovládané priamo pacientom alebo môže byť ovládané diaľkovým ovládačom
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ovládaným

pacientom

na

bezdrôtový

prenos

energie

do

komponentov

konstrikčnej/stimulačnej jednotky, ktoré spotrebúvajú energiu. Alternatívne môže

zdroj energie zahŕňať kombináciu implantovateľnej dobíjateľnej batérie, externého
zariadenia na prenos energie a implantovateľného zariadenia na transformáciu energie,
ktoré transformuje bezdrôtovú energiu prenášanú externým zariadením na prenos
15

energie na elektrickú energiu na nabíjanie implantovateľnej dobíjateľnej batérie.

NA OBRÁZKU 38 je znázornené špeciálne prevedenie všeobecného prevedenia na

OBRÁZKU 37, ktoré má niektoré časti implantované v pacientovi a iné časti
umiestnené mimo tela pacienta. Na OBRÁZKU 38 sú teda všetky časti umiestnené

napravo od kože 109 pacienta implantované a všetky časti umiestnené naľavo od kože
20

109 sú umiestnené mimo tela pacienta. Implantované zariadenie na transformáciu

energie 111A prístroja je prispôsobené na zásobovanie energeticky náročných

komponentov konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110 energiou prostredníctvom

napájacieho vedenia 112. Externé zariadenie na prenos energie 113 prístroja obsahuje
bezdrôtové diaľkové ovládanie vysielajúce bezdrôtový signál, ktorý prijíma prijímač
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signálu zabudovaný v implantovanom zariadení na transformáciu energie 111A.
Implantované zariadenie na transformáciu energie 111A transformuje energiu zo

signálu na elektrickú energiu, ktorá sa prostredníctvom napájacieho vedenia 112
dodáva do konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110.

Prístroj na OBRÁZKU 38 môže obsahovať aj implantovanú nabíjateľnú batériu na
napájanie energeticky náročných implantovaných komponentov prístroja. V tomto

prípade implantované zariadenie na transformáciu energie 111A tiež nabíja batériu

elektrickou energiou, pretože zariadenie na transformáciu energie transformuje
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energiu zo signálu na elektrickú energiu.

Do pacienta je implantované reverzné zariadenie vo forme elektrického spínača 114,
napríklad mikroprocesor, ktorý slúži na reverzáciu konstrikčného zariadenia
konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110. Bezdrôtové diaľkové ovládanie externého

zariadenia na prenos energie 113 vysiela bezdrôtový signál, ktorý nesie energiu, a
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implantované zariadenie na transformáciu energie 111A transformuje bezdrôtovú
energiu na prúd na ovládanie spínača 114. Keď sa polarita prúdu zmení pomocou

zariadenia na transformáciu energie 111A, spínač 114 zmení funkciu, ktorú vykonáva

konstrikčné zariadenie konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110.

NA OBRÁZKU 39 je znázornené prevedenie vynálezu vrátane zariadenia na
15

transformáciu energie 111A, konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110 a implantovaného

ovládacieho zariadenia v podobe motora 115 na ovládanie konstrikčného zariadenia
konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110. Motor 115 je poháňaný energiou z

energeticko-transformačného zariadenia 111A, keďže diaľkové ovládanie externého

energeticko-transformačného zariadenia113 vysiela bezdrôtový signál do prijímača
20

energeticko-transformačného zariadenia 111A.

NA OBRÁZKU 40 je znázornené prevedenie vynálezu vrátane zariadenia na
transformáciu energie 111A, konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110 a implantovanej

zostavy 116 vrátane motorovej/čerpacej jednotky 117 a zásobníka kvapaliny 118. V
tomto prípade je konstrikčné zariadenie konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110
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ovládané hydraulicky, t.j. hydraulická kvapalina sa čerpá motorom/čerpadlom 117 zo
zásobníka 118 do konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110 na stiahnutie časti steny a

hydraulická

kvapalina

sa

čerpá

motorom/čerpadlom

117

späť

z

konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110 do zásobníka 118 na uvoľnenie časti steny.
Implantované zariadenie na transformáciu energie 111A transformuje bezdrôtovú
30

energiu na prúd na napájanie motorovej/čerpacej jednotky 117.

NA OBRÁZKU 41 je znázornené prevedenie vynálezu, ktoré obsahuje externé
zariadenie na prenos energie 113.ktoré ovláda riadiacu jednotku 122 na reverzáciu
motora 115 v prípade potreby, konstrikčnú/stimulačnú jednotku 110, ktorej

konstrikčné zariadenie je ovládané hydraulicky, a implantované zariadenie na

5

transformáciu energie 111A a ďalej obsahuje implantovaný zásobník hydraulickej

kvapaliny 119, implantovanú jednotku motora/čerpadla 120, implantované reverzné
zariadenie vo forme zariadenia na posun hydraulického ventilu 121 a samostatné
externé bezdrôtové diaľkové ovládanie 111B. Motor motorovej/čerpacej jednotky 120

je elektromotor. V reakcii na riadiaci signál z bezdrôtového diaľkového ovládania
10

externého zariadenia na prenos energie 113 napája implantované zariadenie na
transformáciu energie 111A motor/čerpadlovú jednotku 120 energiou z energie

prenášanej riadiacim signálom, pričom motor/čerpadlová jednotka 120 rozvádza
hydraulickú

kvapalinu

medzi

nádržou

119

a

zužovacím

zariadením

zužovacej/stimulačnej jednotky 110. Diaľkové ovládanie 111B ovláda posúvacie
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zariadenie 121 na posun smeru toku hydraulickej kvapaliny medzi jedným smerom, v

ktorom je kvapalina čerpaná motorom/čerpadlom 120 zo zásobníka 119 do
zužovacieho zariadenia zužovacej/stimulačnej jednotky 110 na zúženie časti steny, a

druhým opačným smerom, v ktorom je kvapalina čerpaná motorom/čerpadlom 120
späť zo zužovacieho zariadenia zužovacej/stimulačnej jednotky 110 do zásobníka 119
20

na uvoľnenie časti steny.

NA OBRÁZKU 42 je znázornené prevedenie vynálezu vrátane zariadenia na
transformáciu energie 111A a konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110. V pacientovi je

implantovaná aj riadiaca jednotka 122, akumulátor 123 a kondenzátor 124. Samostatné
externé bezdrôtové diaľkové ovládanie 111B ovláda riadiacu jednotku 122. Riadiaca
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jednotka 122 ovláda zariadenie na transformáciu energie 111A, aby ukladalo
elektrickú

energiu

do

akumulátora

123,

ktorý

dodáva

energiu

do

konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110. V reakcii na riadiaci signál z bezdrôtového

diaľkového ovládania 111B riadiaca jednotka 122 buď uvoľňuje elektrickú energiu z
akumulátora 123 a uvoľnenú energiu prenáša prostredníctvom elektrického vedenia,
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alebo priamo prenáša elektrickú energiu zo zariadenia na transformáciu energie 111A

prostredníctvom kondenzátora 124, ktorý stabilizuje elektrický prúd, na prevádzku

konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110.
V súlade s jednou z alternatív môže byť kondenzátor 124 v prevedení na OBRÁZKU
42 vynechaný. V súlade s inou alternatívou môže byť akumulátor 123 v tomto
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prevedení vynechaný.

NA OBRÁZKU 43 je znázornené prevedenie vynálezu vrátane zariadenia na
transformáciu energie 111A, konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110. V pacientovi je
implantovaná

aj

batéria

125

na

dodávanie

energie

na

prevádzku

konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110 a elektrický spínač 126 na prepínanie
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prevádzky konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110. Spínač 126 je ovládaný energiou
dodávanou zariadením na transformáciu energie 111A na prepínanie z režimu

vypnutia, v ktorom sa batéria 125 nepoužíva, do režimu zapnutia, v ktorom batéria 125
dodáva energiu na prevádzku konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110.

NA OBRÁZKU 44 je znázornené prevedenie vynálezu identické s prevedením na
15

OBRÁZKU 43 s tým rozdielom, že pacientovi je implantovaná aj riadiaca jednotka
122. Samostatný externý bezdrôtový diaľkový ovládač 111B ovláda riadiacu jednotku
122. V tomto prípade je spínač 126 ovládaný energiou dodávanou zariadením na
transformáciu energie 111A na prepnutie z režimu vypnutia, v ktorom bezdrôtové

diaľkové ovládanie 111B nemôže ovládať riadiacu jednotku 122 a batéria 125 sa
20

nepoužíva, do pohotovostného režimu, v ktorom diaľkové ovládanie 111B môže
ovládať riadiacu jednotku 122 na uvoľnenie elektrickej energie z batérie 125 na

prevádzku konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110.

NA OBRÁZKU 45 je znázornené prevedenie vynálezu zhodné s prevedením na
OBRÁZKU 44, s tým rozdielom, že akumulátor 123 je nahradený batériou 125 a
25

implantované komponenty sú prepojené inak. V tomto prípade akumulátor 123
uchováva energiu zo zariadenia na transformáciu energie 111A. V reakcii na riadiaci
signál z bezdrôtového diaľkového ovládania 111B implantovaná riadiaca jednotka 122

ovláda spínač 126, aby sa prepol z vypnutého režimu, v ktorom sa akumulátor 123
nepoužíva, do zapnutého režimu, v ktorom akumulátor 123 dodáva energiu na
30

prevádzku konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110.

NA OBRÁZKU 46 je znázornené prevedenie vynálezu zhodné s prevedením na
OBRÁZKU 45 s tým rozdielom, že batéria 125 je tiež implantovaná do pacienta a
implantované komponenty sú prepojené inak. V reakcii na riadiaci signál z
bezdrôtového diaľkového ovládania 111B implantovaná riadiaca jednotka 122 ovláda
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akumulátor 123, ktorý môže byť kondenzátorom, aby dodával energiu na ovládanie
spínača 126 na prepnutie z vypnutého režimu, v ktorom sa batéria 125 nepoužíva, do

zapnutého režimu, v ktorom batéria 125 dodáva elektrickú energiu na prevádzku
konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110.

Alternatívne môže byť spínač 126 ovládaný energiou dodávanou akumulátorom 123
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na prepnutie z režimu vypnutia, v ktorom bezdrôtové diaľkové ovládanie 111B

nemôže ovládať batériu 125 na dodávanie elektrickej energie a batéria 125 sa
nepoužíva, do pohotovostného režimu, v ktorom môže bezdrôtové diaľkové ovládanie
111B ovládať batériu 125 na dodávanie elektrickej energie na prevádzku

konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110.
15

NA OBRÁZKU 47 je znázornené prevedenie vynálezu zhodné s prevedením na
OBRÁZKU 43 s tým rozdielom, že pacientovi je implantovaný aj motor 115,
mechanické reverzné zariadenie v podobe prevodovky 127 a riadiaca jednotka 122 na
ovládanie prevodovky 127. Samostatný externý bezdrôtový diaľkový ovládač 111B

ovláda implantovanú riadiacu jednotku 122 na ovládanie prevodovky 127 na
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reverzáciu funkcie, ktorú vykonáva konstrikčné zariadenie (mechanicky ovládané)

konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110.

NA OBRÁZKU 48 je znázornené prevedenie vynálezu zhodné s prevedením na
OBRÁZKU 46 s tým rozdielom, že implantované komponenty sú prepojené inak. V
tomto prípade teda batéria 125 napája riadiacu jednotku 122, keď akumulátor 123,
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vhodne kondenzátor, aktivuje spínač 126 na prepnutie do zapnutého režimu. Keď je

spínač 126 v zapnutom režime, riadiaca jednotka 122 môže ovládať akumulátor 125,
aby dodával alebo nedodával energiu na prevádzku konstrikčnej/stimulačnej jednotky

110.

NA OBRÁZKU 49 je znázornené prevedenie vynálezu zhodné s prevedením na
30

OBRÁZKU 39 s tým rozdielom, že do pacienta je implantovaná aj prevodovka 127,
ktorá spája motor 115 s konstrikčnou/stimulačnou jednotkou 110, a riadiaca jednotka

122, ktorá ovláda zariadenie na transformáciu energie 111A na napájanie motora 115.
K dispozícii je samostatné externé bezdrôtové diaľkové ovládanie 111B, ktoré ovláda

riadiacu jednotku 122 na reverzáciu motora 115 v prípade potreby.
Voliteľne môže byť akumulátor 123 znázornený na OBRÁZKU 42 v prevedení na
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OBRÁZKU 49, kde implantovaná riadiaca jednotka 122 ovláda zariadenie na
transformáciu energie 111A, aby uložilo transformovanú energiu do akumulátora 123.

V reakcii na riadiaci signál z bezdrôtového diaľkového ovládania 111B riadiaca

jednotka 122 ovláda akumulátor 123, aby dodával energiu na prevádzku
konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110.
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Odborníci v tejto oblasti si uvedomujú, že vyššie uvedené rôzne prevedenia podľa

OBRÁZKOV 38-49 možno kombinovať mnohými rôznymi spôsobmi. Napríklad

energeticky ovládaný spínač 114 by mohol byť začlenený do ktoréhokoľvek z
vyhotovení podľa OBRÁZKOV 39. Spínač 114 môže byť typu, ktorý obsahuje
elektronické komponenty, napríklad mikroprocesor alebo FGPA (Field Programmable
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Gate Array) určený na spínanie. Alternatívne však môže byť energeticky ovládaný
spínač 114 nahradený podkožne implantovaným tlačidlom, ktoré pacient manuálne

prepína medzi "zapnuté" a "vypnuté".

Alternatívne je možné nahradiť zariadenia na transformáciu energie 111A v

prevedeniach zobrazených na OBRÁZKOCH 38-49 trvalou alebo dobíjateľnou
20

batériou.

NA OBRÁZKU 50 je zobrazené zariadenie na transformáciu energie vo forme
elektrického spojovacieho prvku 128 na použitie v ktoromkoľvek z uvedených

vyhotovení podľa OBRÁZKOV 37-49. Prvok 128 je plochý prvok s p-n prechodom,
ktorý pozostáva z polovodičovej vrstvy typu p 129 a polovodičovej vrstvy typu n 130,
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ktoré sú vzájomne vložené. K protiľahlým stranám prvku 128 je elektricky pripojená
žiarovka 131, ktorá znázorňuje spôsob získavania generovaného prúdu. Výstup prúdu
z takéhoto prvku p-n prechodu 128 je korelovaný s teplotou. Pozri nasledujúci vzorec.
I = I0 (exp(qV/kT)-1)

Kde
30

I je vonkajší prúd,

I0 je spätný saturačný prúd,

q je základný elektronický náboj 1,602 x 10-19 coulombov,
V je použité napätie,
k je Boltzmannova konštanta a
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T je absolútna teplota.
Pri veľkom zápornom aplikovanom napätí (spätné predpätie) sa exponenciálny člen
stáva zanedbateľným v porovnaní s hodnotou 1,0 a I je približne -I0. I0 je silne závislý
od teploty prechodu, a teda od koncentrácie vnútorných nosičov. I0 je väčší pre

materiály s menšími pásovými medzerami ako pre materiály s väčšími pásovými
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medzerami. Usmerňovacie pôsobenie diódy, t. j. obmedzenie toku prúdu len jedným

smerom, je v tomto konkrétnom prevedení kľúčom k fungovaniu prvku 128 s p-n

prechodom.
Alternatívny spôsob konštrukcie prvku p-n prechodu spočíva v nanesení tenkej vrstvy
polovodiča na nosný materiál, ktorý neabsorbuje druh energie využívanej v
15

príslušných prevedeniach. Na použitie s bezdrôtovo prenášanou energiou v zmysle
svetelných vĺn by mohlo byť vhodným materiálom sklo. V polovodičových vrstvách

sa môžu použiť rôzne materiály, napríklad, ale nielen, telurid kadmia, diselenid medi

a kremíka. Na zvýšenie účinnosti je možné použiť aj viacvrstvovú štruktúru s
viacerými vrstvami materiálov typu p a n.
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Elektrická energia generovaná prvkom p-n prechodu 128 by mohla byť rovnakého
typu ako energia generovaná solárnymi článkami, v ktorých záporné a kladné polia
vytvárajú jednosmerný prúd. Alternatívne môžu záporné a kladné polovodičové vrstvy

meniť polaritu podľa vysielaných vĺn, čím sa vytvára striedavý prúd.
Prvok p-n prechodu 128 je navrhnutý tak, aby bol vhodný na implantáciu. Preto sú
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všetky vonkajšie povrchy prvku 128, ktoré sú v kontakte s ľudským telom, vyrobené
z biokompatibilného materiálu. Polovodiče s p-n prechodom sú navrhnuté tak, aby

optimálne fungovali pri telesnej teplote 37 °C, pretože výstupný prúd, ktorý by mal
byť viac ako 1 ^A, je výrazne závislý od takejto teploty, ako je uvedené vyššie. Keďže

koža aj podkožie absorbujú energiu, zohľadňuje sa vzťah medzi citlivosťou alebo

pracovnou plochou prvku 128 a intenzitou alebo silou bezdrôtového prenosu energie.
Prvok 128 s p-n prechodom je prednostne navrhnutý plochý a malý. Prípadne, ak je

prvok 128 vyrobený vo väčších rozmeroch, mal by byť flexibilný, aby sa prispôsobil
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pohybom tela pacienta. Objem prvku 128 by mal byť menší ako 2 000 cm3.

NA OBRÁZKU 51 sú znázornené základné časti diaľkového ovládania prístroja podľa
vynálezu na ovládanie konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110. V tomto prípade
stimulačné zariadenie konstrikčnej/stimulačnej jednotky stimuluje časť steny

elektrickými impulzmi. Diaľkové ovládanie je založené na bezdrôtovom prenose
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signálov elektromagnetických vĺn, často s vysokou frekvenciou rádovo 100 kHz - 1

gHz, cez kožu 132 pacienta. Na OBRÁZKU 51 sú všetky časti umiestnené naľavo od
kože 132 umiestnené mimo tela pacienta a všetky časti umiestnené napravo od kože
132 sú implantované.
Externé zariadenie na prenos signálu 133 sa umiestni v blízkosti zariadenia na príjem
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signálu 134, ktoré je implantované v blízkosti kože 132. Alternatívne môže byť

zariadenie na prijímanie signálu 134 umiestnené napríklad vo vnútri brucha pacienta.
Zariadenie na prijímanie signálu 134 pozostáva z cievky s priemerom približne 1 -100

mm, výhodne 25 mm, navinutej na veľmi tenkom drôte a naladenej kondenzátorom na
špecifickú vysokú frekvenciu. Malá cievka sa volí, ak sa má implantovať pod kožu
20

pacienta, a veľká cievka sa volí, ak sa má implantovať do brucha pacienta. Zariadenie
na prenos signálu 133 pozostáva z cievky, ktorá má približne rovnakú veľkosť ako
cievka zariadenia na príjem signálu 134, ale je navinutá hrubým drôtom, ktorý dokáže

zvládnuť väčšie prúdy, ktoré sú potrebné. Cievka zariadenia na prenos signálu 133 je
naladená na rovnakú špecifickú vysokú frekvenciu ako cievka zariadenia na príjem
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signálu 134.

Zariadenie na prenos signálu 133 je prispôsobené na odosielanie digitálnych

informácií prostredníctvom výkonového zosilňovača a zariadenia na príjem signálu
134 do implantovanej riadiacej jednotky 135. Aby sa zabránilo tomu, že náhodné

náhodné vysokofrekvenčné polia spustia riadiace príkazy, používajú sa digitálne kódy
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signálov. Bežná klávesnica umiestnená na zariadení na prenos signálu 133 sa používa
na vydávanie príkazov zariadeniu na prenos signálu 133 na vysielanie digitálnych

signálov na ovládanie konstrikčnej/stimulačnej jednotky. Zariadenie na prenos signálu

133 spustí príkaz generovaním vysokofrekvenčného signálu. Po krátkom čase, keď
signál dodá energiu implantovaným častiam riadiaceho systému, sa vyšlú príkazy na
ovládanie konstrikčného zariadenia konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110 vo vopred
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definovaných krokoch. Príkazy sa posielajú ako digitálne pakety v podobe znázornenej
ďalej.

Štartovací

vzor, 8 bitov

Príkaz, 8 bitov

Počet,

bitov

8

Kontrolný
súčet, 8 bitov

Príkazy sa posielajú nepretržite počas pomerne dlhého časového obdobia (napr.
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približne 30 sekúnd alebo viac). Keď je požadovaný nový krok zúženia alebo

uvoľnenia, počet bytov sa zvýši o jeden, aby implantovaná riadiaca jednotka 135
dekódovala a pochopila, že zariadenie na prenos signálu 133 požaduje ďalší krok. Ak
je niektorá časť digitálneho paketu chybná, jej obsah sa jednoducho ignoruje.
Prostredníctvom vedenia 136 čerpá implantovaná energizérová jednotka 137 energiu
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z vysokofrekvenčných elektromagnetických vlnových signálov prijatých zariadením

na prijímanie signálov 134. Energizérová jednotka 137 ukladá energiu do zdroja
energie, napríklad veľkého kondenzátora, napája riadiacu jednotku

135 a

prostredníctvom vedenia 138 napája konstrikčnú/stimulačnú jednotku 110.
Riadiaca jednotka 135 obsahuje demodulátor a mikroprocesor. Demodulátor
20

demoduluje digitálne signály vysielané zo zariadenia na prenos signálu 133.
Mikroprocesor prijíma digitálny paket, dekóduje ho a prostredníctvom signálového

vedenia 139 vysiela riadiaci signál na ovládanie konstrikčného zariadenia

konstrikčnej/stimulačnej jednotky 110, aby v závislosti od prijatého príkazového kódu
buď stiahlo, alebo uvoľnilo stenovú časť cievneho riečiska pacienta.
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NA OBRÁZKU 52 je znázornené zapojenie jedného z vyhotovení vynálezu, v ktorom
sa bezdrôtová energia transformuje na prúd. Externé komponenty obvodu zahŕňajú
mikroprocesor 140, generátor signálu 141 a k nemu pripojený výkonový zosilňovač

142. Mikroprocesor 140 je prispôsobený na zapínanie/vypínanie generátora signálu

141 a na moduláciu signálov generovaných generátorom signálu 141 pomocou

digitálnych príkazov. Výkonový zosilňovač 142 zosilňuje signály a posiela ich do
cievky 143 externej antény prenášajúcej signál. Anténna cievka 143 je zapojená
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paralelne s kondenzátorom 144, aby vytvorila rezonančný obvod naladený na
frekvenciu generovanú generátorom signálu 141.

Implantované súčasti obvodu zahŕňajú cievku prijímajúcej antény 145 a kondenzátor

146, ktoré spolu tvoria rezonančný obvod naladený na rovnakú frekvenciu ako cievka
vysielacej antény 143. Cievka prijímacej antény 145 indukuje prúd z prijatých
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vysokofrekvenčných elektromagnetických vĺn a usmerňovacia dióda 147 usmerňuje

indukovaný prúd, ktorý nabíja pamäťový kondenzátor 148. Akumulačný kondenzátor
148 napája motor 149 na pohon konstrikčného zariadenia konstrikčnej/stimulačnej

jednotky 110. Cievka 150 pripojená medzi cievku antény 145 a diódu 147 zabraňuje

zaťaženiu kondenzátora 148 a diódy 147 v obvode antény 145 prijímajúcej signál pri
15

vyšších frekvenciách. Cievka 150 tak umožňuje nabíjanie kondenzátora 148 a prenos

digitálnej informácie pomocou amplitúdovej modulácie.
Paralelne zapojený kondenzátor 151 a rezistor 152 a dióda 153 tvoria detektor

používaný na detekciu amplitúdovo modulovaných digitálnych informácií. Filtračný
obvod je tvorený rezistorom 154 zapojeným do série s rezistorom 155 zapojeným do
20

série s kondenzátorom 156 zapojeným do série s rezistorom 154 cez zem a

kondenzátorom 157, ktorého jedna svorka je zapojená medzi rezistormi 154,155 a
druhá svorka je zapojená medzi diódou 153 a obvodom tvoreným kondenzátorom 151
a rezistorom 152. Filtračný obvod sa používa na odfiltrovanie nežiaducich nízkych a

vysokých frekvencií. Zistené a odfiltrované signály sa privádzajú do implantovaného
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mikroprocesora 158, ktorý dekóduje digitálne informácie a riadi motor 149

prostredníctvom H-mostíka 159 pozostávajúceho z tranzistorov 160, 161, 162 a 163.
Motor 149 môže byť H-mostíkom 159 poháňaný v dvoch opačných smeroch.
Mikroprocesor 158 tiež monitoruje množstvo uloženej energie v kondenzátore 148.

Pred vyslaním signálov na aktiváciu motora 149 mikroprocesor 158 skontroluje, či je
30

energia uložená v akumulačnom kondenzátore 148 dostatočná. Ak uložená energia

nestačí na vykonanie požadovanej operácie, mikroprocesor 158 pred aktiváciou
motora 149 počká na prijaté signály na nabitie zásobníkového kondenzátora 148.

Alternatívne sa energia uložená v pamäťovom kondenzátore 148 môže použiť len na
napájanie spínača a energia na napájanie motora 149 sa môže získať z iného
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implantovaného zdroja energie s relatívne vysokou kapacitou, napríklad z batérie. V

takom prípade je spínač prispôsobený na pripojenie batérie k motoru 149 v zapnutom
režime, keď je spínač napájaný z pamäťového kondenzátora 148, a na udržiavanie
batérie odpojenej od motora 149 v pohotovostnom režime, keď spínač nie je napájaný.

NA OBRÁZKOCH 53A - 53C je znázornené prevedenie vynálezu, ktoré je podobné
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prevedeniu na OBRÁZKU 2, s tým rozdielom, že konstrikčná/stimulačná jednotka, tu
označená referenčnou číslicou 200, je vybavená ďalšími upínacími prvkami.
Vyhotovenie na OBRÁZKOCH 53A - 53C je vhodné na aktívny pohyb tekutiny
a/alebo

inej

telesnej

látky

v

lúmene

cievneho

riečiska

pacienta.

Konstrikčná/stimulačná jednotka 200 teda obsahuje aj prvý pár krátkych upínacích
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prvkov 201 a 202 a druhý pár krátkych upínacích prvkov 203 a 204, pričom prvý a

druhý pár upínacích prvkov sú umiestnené na vzájomných stranách predĺžených
upínacích prvkov 5, 6. Dva krátke upínacie prvky 201, 202 z prvej dvojice sú radiálne

pohyblivé smerom k sebe a od seba medzi zasunutými polohami (OBRÁZOK 53A) a

upínacími polohami (OBRÁZKY 53B a 53C) a dva krátke upínacie prvky 203, 204 z
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druhej dvojice sú radiálne pohyblivé smerom k sebe a od seba medzi zasunutými
polohami (OBRÁZOK 53C) a upínacími polohami (OBRÁZKY 53A a 53B).
Stimulačné zariadenie 3 obsahuje aj elektrické prvky 7 umiestnené na krátkych

upínacích prvkoch 201 - 204 tak, že elektrické prvky 7 na jednom z krátkych upínacích
prvkov 201, resp. 203 každého páru krátkych prvkov smerujú k elektrickým prvkom
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7 na druhom krátkom upínacom prvku 202, resp. 204 každého páru krátkych prvkov.
Konstrikčná/stimulačná jednotka 200 sa aplikuje na časť steny 8 steny tubulárneho

tkaniva cievneho riečiska pacienta tak, že krátke upínacie prvky 201, 202 sú
umiestnené na hornom konci časti steny 8, zatiaľ čo krátke upínacie prvky 203, 204
202 sú umiestnené na dolnom konci časti steny 8. Na obrázkoch 53A až 53C je horný
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koniec časti steny 8 vľavo a dolný koniec časti steny 8 vpravo.

Ovládacie zariadenie 4 ovláda dvojicu krátkych upínacích prvkov 201, 202, dvojicu

podlhovastých upínacích prvkov 5, 6 a dvojicu krátkych prvkov 203, 204 tak, aby
nezávisle od seba zužovali a uvoľňovali časť steny 8. Riadiace zariadenie ovláda aj
elektrické prvky 7 na upínacom prvku, ktorý zužuje stenovú časť, aby stimulovali
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zúženú stenovú časť 8 elektrickými impulzmi, ktoré spôsobia kontrakciu stenovej časti

8, takže sa lúmen stenovej časti 8 uzavrie.

OBRÁZKY 53A - 53C znázorňujú, ako riadiace zariadenie 4 ovláda činnosť
zužovacej/stimulačnej jednotky 200 na cyklický pohyb tekutiny a/alebo iných
telesných látok po prúde v lúmene stenovej časti 8. Na OBRÁZKU 53A sú teda krátke
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upínacie prvky 201, 202 a podlhovasté upínacie prvky 5, 6 v zasunutých polohách,
zatiaľ čo krátke upínacie prvky 203, 204 sú v upínacích polohách, zatiaľ čo elektrické
prvky 7 na prvkoch 203, 204 elektricky stimulujú stenovú časť 8. Elektrická stimulácia

spôsobuje zhrubnutie časti steny 8 na prvkoch 203, 204, čím sa lúmen uzavrie. NA

OBRÁZKU 53B je znázornené, ako sa aj krátke upínacie prvky 201, 202 posunuli
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radiálne dovnútra do svojich upínacích polôh, zatiaľ čo elektrické prvky 7 na prvkoch

201, 202 elektricky stimulujú stenovú časť 8, čím sa objem telesnej hmoty zachytí v
lúmene medzi horným a dolným koncom stenovej časti 8. NA OBRÁZKU 53C je
znázornené, ako sa najprv krátke upínacie prvky 203, 204 posunuli radiálne smerom

von do svojich zasunutých polôh a potom sa podlhovasté upínacie prvky 5, 6 posunuli
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radiálne smerom dovnútra do svojich upínacích polôh, pričom elektrické prvky 7 na

prvkoch 5, 6 elektricky stimulujú stenovú časť 8. V dôsledku toho sa telesná hmota v

lúmene medzi horným a dolným koncom stenovej časti 8 posunula v lúmene smerom
nadol. Potom riadiace zariadenie 4 ovláda zužovaciu/stimulačnú jednotku 200, aby
nadobudla stav znázornený na OBRÁZKU 53A, pričom telesná hmota môže prúdiť
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do lúmenu medzi horným a dolným koncom stenovej časti 8 a vyplniť ho, takže cyklus
operácie je ukončený.

Alternatívne môže byť prevádzkový cyklus vyššie opísanej zužovacej/stimulačnej
jednotky 200 obrátený, aby sa telesné látky pohybovali v lúmene proti prúdu. V tomto

prípade riadiace zariadenie 4 ovláda krátke upínacie prvky 203, 204 na zúženie časti
30

steny 8 na jej dolnom konci, aby sa obmedzil tok v lúmene, a ovláda elektrické prvky

7 na stimuláciu zúženej časti steny 8 elektrickými impulzmi na dolnom konci, aby sa

lúmen uzavrel. Keď je lúmen na dolnom konci zúženej časti steny 8 uzavretý a krátke

upínacie prvky 201, 202 sú v zasunutých polohách, ako je znázornené na OBRÁZKU

53A, riadiace zariadenie 4 ovláda podlhovasté upínacie prvky 5, 6, aby zúžili časť
steny 8 medzi jej horným a dolným koncom. V dôsledku toho sa tekutina a/alebo iné

5

telesné látky obsiahnuté v časti steny 8 medzi jej horným a dolným koncom posúvajú

v lúmene proti prúdu.

Hoci na OBRÁZKOCH 53A - 53C sú znázornené dvojice upínacích prvkov, treba
poznamenať, že je možné navrhnúť konstrikčnú/stimulačnú jednotku 200 len s jedným
krátkym upínacím prvkom 201, jedným podlhovastým upínacím prvkom 5 a jedným
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krátkym upínacím prvkom 203. V tomto prípade je spodná časť rúrkovej časti steny 8
podopretá stacionárnymi prvkami konstrikčnej/stimulačnej jednotky 200 oproti

upínacím prvkom 201, 5 a 203.
NA OBRÁZKOCH 54A a 54B je schematicky znázornené ďalšie prevedenie
vynálezu, v ktorom je konstrikčná/stimulačná jednotka 205 určená na aktívny pohyb
15

tekutiny a/alebo iných telesných látok v lúmene cievneho riečiska pacienta.

Konstrikčné zariadenie 206 konstrikčnej/stimulačnej jednotky 205 obsahuje rotor 207,
ktorý nesie tri valcové konstrikčné prvky 208A, 208B a 208C umiestnené

ekvidistantne od osi 209 rotora 207. Konstrikčné prvky 208A - 208C môžu byť
navrhnuté ako valčeky. Každý valcový prvok 208A-208C je vybavený elektrickými
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prvkami 7. Stacionárny podlhovastý podporný prvok 210 je umiestnený vo

vzdialenosti od rotora 207, ale v jeho blízkosti, a má časť valcového povrchu 211
sústrednú s osou 209 rotora 207. Konstrikčná/stimulačná jednotka 205 sa aplikuje na
tubulárnu cievnu spojku 212 pacienta tak, aby cievna spojka 212 zasahovala medzi

podporný prvok 210 a rotor 207.
25

Ovládacie zariadenie 4 ovláda rotor 207 zužovacieho zariadenia tak, aby sa otáčal a

zužovacie prvky 208A-208C postupne zužovali časti stien radu častí stien trubicovej
cievy 212 proti predĺženému podpornému prvku 210. Elektrické prvky 7 zužovacích
prvkov 208A - 208C stimulujú zúžené časti steny elektrickými impulzmi, takže časti

steny sa zahusťujú a uzatvárajú lúmen cievy 212. NA OBRÁZKU 54A je znázornené,
30

ako konstrikčný prvok 208A začal zužovať stenu cievneho riečiska 212 a ako sa lúmen
cievneho riečiska 212 uzatvára pomocou elektrických prvkov 7 na konstrikčnom

prvku 208A, zatiaľ čo konstrikčný prvok 208B sa chystá uvoľniť cievne riečisko 212.

NA OBRÁZKU 54B je znázornené, ako zužujúci prvok 208A postúpil približne do
polovice pozdĺž predĺženého podporného prvku 210 a posunul telesnú hmotu v lúmene
v smere naznačenom šípkou. Zužujúci prvok 208B uvoľnil cievnu spojku 212, zatiaľ
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čo zužujúci prvok 208C sa chystá zasiahnuť cievnu spojku 212. Riadiace zariadenie 4

teda ovláda rotor 207, aby cyklicky pohyboval zužujúcimi sa prvkami 208A - 208C,
jeden po druhom, pozdĺž predĺženého nosného prvku 210, pričom zužuje časti steny

cievnej spojky 212, takže telesná látka v cievnej spojke 212 sa pohybuje peristalticky.

NA OBRÁZKOCH 55A, 55B a 55C je znázornené ďalšie mechanicky ovládané
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zužovacie zariadenie 213 na použitie v prístroji podľa vynálezu. Podľa OBRÁZKU

55A obsahuje konstrikčné zariadenie 213 prvý držiak v tvare krúžku 214, ktorý je
nasadený na tubulárnu cievnu chlopňu 8 pacienta, a druhý držiak v tvare krúžku 215,

ktorý je tiež nasadený na cievnu chlopňu 8 vo vzdialenosti od držiaka 214. Pozdĺž

trubicovej cievy 8 sa paralelne tiahnu elastické struny 216 (tu dvanásť strún), ktoré
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spájajú oba držiaky 213 a 214 bez toho, aby sa dotýkali cievy 8. NA OBRÁZKU 55A

je znázornený neaktivovaný stav zužovacieho zariadenia 213, v ktorom cievna chlopňa
8 nie je zúžená.

Podľa OBRÁZKOV 55B a 55C, keď sa má cievna spojka 8 zúžiť, prstencové držiaky
213 a 214 sa otáčajú pomocou ovládacieho prostriedku (nie je zobrazený) v opačných
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smeroch, čím elastické struny 216 zúžia cievnu spojku 8 spôsobom, ktorý je zrejmý z

OBRÁZKOV 55B a 55C. Kvôli prehľadnosti je na OBRÁZKU 55B zobrazených len

päť strún 216.
V súlade s týmto vynálezom sú na struny 216 (na obrázkoch 55A - 55C nie sú
zobrazené) pripojené elektródy na elektrickú stimuláciu cievneho riečiska 8, ktoré
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spôsobujú kontrakciu steny cievneho riečiska 8.

NA OBRÁZKU 56 je schematicky znázornené usporiadanie prístroja, ktorý je
schopný vysielať informácie z vnútra tela pacienta do jeho vonkajšej časti, aby
poskytol informácie týkajúce sa aspoň jedného funkčného parametra prístroja a/alebo
týkajúce sa fyzikálneho parametra pacienta s cieľom dodať presné množstvo energie
30

implantovanému vnútornému prijímaču energie 302 pripojenému k súčastiam
spotrebúvajúcim energiu implantovanej konstrikčnej/stimulačnej jednotky 301

prístroja podľa vynálezu. Takýto prijímač energie 302 môže obsahovať zdroj energie
a/alebo zariadenie na transformáciu energie. Stručne opísané, bezdrôtová energia sa
vysiela z vonkajšieho zdroja energie 304a umiestneného mimo pacienta a prijíma ju

vnútorný prijímač energie 302 umiestnený vo vnútri pacienta. Vnútorný prijímač
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energie je prispôsobený na priame alebo nepriame dodávanie prijatej energie do

komponentov spotrebúvajúcich energiu konstrikčnej/stimulačnej jednotky 301
prostredníctvom spínača 326. Určí sa energetická bilancia medzi energiou prijatou

vnútorným

prijímačom

energie

302

a

energiou

spotrebovanou

pre

konstrikčnú/stimulačnú jednotku 301 a prenos bezdrôtovej energie sa potom riadi na
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základe určenej energetickej bilancie. Energetická bilancia tak poskytuje presný údaj

o správnom množstve potrebnej energie, ktoré je dostatočné na správnu prevádzku
konstrikčnej/stimulačnej jednotky 301, ale bez toho, aby spôsobilo neprimerané

zvýšenie teploty.
Na OBRÁZKU 56 je koža pacienta označená zvislou čiarou 305. Tu prijímač energie
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pozostáva zo zariadenia na transformáciu energie 302 umiestneného vo vnútri

pacienta, výhodne tesne pod kožou pacienta 305. Všeobecne povedané, implantované

zariadenie na transformáciu energie 302 môže byť umiestnené v bruchu, hrudníku,
svalovej fascii (napr. v brušnej stene), podkožne alebo na inom vhodnom mieste.

Implantované zariadenie na transformáciu energie 302 je prispôsobené na prijímanie
20

bezdrôtovej energie E prenášanej z externého zdroja energie 304a, ktorý sa nachádza
v externom zariadení na prenos energie 304 umiestnenom mimo kože pacienta 305 v

blízkosti implantovaného zariadenia na transformáciu energie 302.
Ako je v tejto oblasti dobre známe, bezdrôtová energia E sa môže vo všeobecnosti

prenášať pomocou akéhokoľvek vhodného zariadenia na transkutánny prenos energie
25

(TET), ako je napríklad zariadenie obsahujúce primárnu cievku umiestnenú vo

vonkajšom zdroji energie 304a a susednú sekundárnu cievku umiestnenú v

implantovanom zariadení na transformáciu energie 302. Keď sa cez primárnu cievku
privádza elektrický prúd, v sekundárnej cievke sa indukuje energia vo forme napätia,

ktorá sa môže použiť na napájanie implantovaných komponentov prístroja
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spotrebúvajúcich energiu, napr. po uložení prichádzajúcej energie v implantovanom
zdroji energie, ako je nabíjateľná batéria alebo kondenzátor. Tento vynález však vo

všeobecnosti nie je obmedzený na žiadnu konkrétnu techniku prenosu energie,
zariadenia TET alebo zdroje energie a môže sa použiť akýkoľvek druh bezdrôtovej

energie.
Množstvo energie prijatej implantovaným prijímačom energie sa môže porovnať s

5

energiou spotrebovanou implantovanými komponentmi prístroja. Pod pojmom

"spotrebovaná energia" sa potom rozumie aj energia uložená implantovanými
komponentmi prístroja. Riadiace zariadenie obsahuje externú riadiacu jednotku 304b,
ktorá ovláda externý zdroj energie 304a na základe stanovenej energetickej bilancie s

cieľom regulovať množstvo prenášanej energie. Na prenos správneho množstva
10

energie sa energetická bilancia a požadované množstvo energie určuje pomocou

určovacieho zariadenia zahŕňajúceho implantovanú vnútornú riadiacu jednotku 315

pripojenú medzi spínač 326 a konstrikčnú/stimulačnú jednotku 301. Vnútorná riadiaca

jednotka 315 tak môže byť usporiadaná tak, aby prijímala rôzne merania získané
vhodnými snímačmi alebo podobne, ktoré nie sú zobrazené a merajú určité
15

charakteristiky konstrikčnej/stimulačnej jednotky 301, ktoré nejakým spôsobom
odrážajú

požadované

množstvo

energie

potrebné

na

správnu

činnosť

konstrikčnej/stimulačnej jednotky 301. Okrem toho sa môže pomocou vhodných
meracích zariadení alebo snímačov zisťovať aj aktuálny stav pacienta s cieľom

poskytnúť parametre odrážajúce stav pacienta. Takéto charakteristiky a/alebo
20

parametre teda môžu súvisieť s aktuálnym stavom konstrikčnej/stimulačnej jednotky

301, ako je spotreba energie, prevádzkový režim a teplota, ako aj so stavom pacienta
odrážaným parametrami, ako sú: telesná teplota, krvný tlak, srdcový tep a dýchanie.
Ďalšie druhy fyzikálnych parametrov pacienta a funkčných parametrov zariadenia sú

opísané na inom mieste.

25

Okrem toho môže byť k implantovanému zariadeniu na transformáciu energie 302
voliteľne pripojený zdroj energie vo forme akumulátora 316 prostredníctvom riadiacej

jednotky

315

na

akumuláciu

prijatej

energie

na

neskoršie

použitie

konstrikčnou/stimulačnou jednotkou 301. Alternatívne alebo dodatočne sa môžu

merať aj charakteristiky takéhoto akumulátora, ktoré tiež odrážajú požadované
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množstvo energie. Akumulátor môže byť nahradený nabíjateľnou batériou a merané

charakteristiky môžu súvisieť s aktuálnym stavom batérie, akýmkoľvek elektrickým

parametrom, ako je napríklad napätie spotreby energie, teplota atď. Aby sa
konstrikčnej/stimulačnej jednotke 301 poskytlo dostatočné napätie a prúd a tiež aby sa

predišlo nadmernému zahrievaniu, je jasné, že akumulátor by sa mal optimálne nabíjať

tým, že prijíma správne množstvo energie z implantovaného zariadenia na

5

transformáciu energie 302, t. j. nie príliš málo alebo príliš veľa. Akumulátorom môže

byť aj kondenzátor s príslušnými charakteristikami.
Napríklad sa môžu pravidelne merať charakteristiky batérie, aby sa určil aktuálny stav
batérie, ktorý sa potom môže uložiť ako informácia o stave do vhodného pamäťového

prostriedku vo vnútornej riadiacej jednotke 315. Pri každom novom meraní sa tak
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môžu uložené informácie o stave batérie zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať.
Týmto spôsobom sa môže stav batérie "kalibrovať" prenosom správneho množstva
energie, aby sa batéria udržiavala v optimálnom stave.

Vnútorná riadiaca jednotka 315 určovacieho zariadenia je teda prispôsobená na

určenie energetickej bilancie a/alebo aktuálne požadovaného množstva energie (buď
15

energie za časovú jednotku, alebo akumulovanej energie) na základe meraní

vykonaných vyššie uvedenými snímačmi alebo meracími zariadeniami prístroja, alebo

pacienta, alebo implantovaného zdroja energie, ak sa používa, alebo ich kombinácie.

Vnútorná riadiaca jednotka 315 je ďalej spojená s vnútorným vysielačom signálu 327,
ktorý je uspôsobený na vysielanie riadiaceho signálu odrážajúceho určené požadované
20

množstvo energie do externého prijímača signálu 304c, ktorý je spojený s externou

riadiacou jednotkou 304b. Množstvo energie prenášanej z externého zdroja energie
304a sa potom môže regulovať v závislosti od prijatého riadiaceho signálu.

Alternatívne môže určovacie zariadenie obsahovať externú riadiacu jednotku 304b. V
tomto prípade sa merania zo snímačov môžu prenášať priamo do externej riadiacej

25

jednotky 304b, pričom bilanciu energie a/alebo aktuálne požadované množstvo

energie môže určiť externá riadiaca jednotka 304b, čím sa vyššie opísaná funkcia

internej riadiacej jednotky 315 integruje do externej riadiacej jednotky 304b. V takom
prípade sa môže vynechať vnútorná riadiaca jednotka 315 a merania zo snímačov sa
dodávajú priamo do vnútorného vysielača signálu 327, ktorý merania posiela do
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externého prijímača signálu 304c a externej riadiacej jednotky 304b. Energetickú

bilanciu a aktuálne požadované množstvo energie potom môže určiť externá riadiaca

jednotka 304b na základe týchto meraní snímačov.

Preto súčasné riešenie podľa usporiadania na OBRÁZKU 56 využíva spätný tok
informácií označujúcich požadovanú energiu, ktorý je účinnejší ako predchádzajúce
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riešenia, pretože je založený na skutočnom využití energie, ktorá sa porovnáva s

prijatou energiou, napr. s ohľadom na množstvo energie, rozdiel energie alebo rýchlosť
prijímania energie v porovnaní s rýchlosťou využívania energie implantovanými

komponentmi prístroja spotrebúvajúcimi energiu. Prístroj môže prijatú energiu použiť
buď na spotrebu, alebo na uskladnenie energie v implantovanom zdroji energie alebo
10

podobne. Rôzne vyššie uvedené parametre by sa teda použili, ak by to bolo relevantné
a potrebné, a potom ako nástroj na určenie skutočnej energetickej bilancie. Takéto

parametre však môžu byť potrebné aj samy osebe pre akékoľvek činnosti vykonávané

interne na konkrétnu prevádzku prístroja.
Interný vysielač signálu 327 a externý prijímač signálu 304c môžu byť realizované
15

ako samostatné jednotky s použitím vhodných prostriedkov prenosu signálu, ako sú

rádiové, infračervené alebo ultrazvukové signály. Alternatívne môžu byť vnútorný
vysielač signálu 327 a externý prijímač signálu 304c integrované v implantovanom
zariadení na transformáciu energie 302, resp. v externom zdroji energie 304a, aby sa

riadiace signály prenášali v opačnom smere vzhľadom na prenos energie, v podstate s
20

použitím rovnakej techniky prenosu.

Riadiace signály môžu byť modulované

vzhľadom na frekvenciu, fázu alebo amplitúdu.

-

Spätná väzba sa teda môže prenášať buď samostatným komunikačným

systémom vrátane prijímačov a vysielačov, alebo môže byť integrovaná do

energetického systému. V súlade s týmto vynálezom takýto integrovaný systém
25

spätnej väzby informácií a energie pozostáva z implantovateľného vnútorného

prijímača energie na príjem bezdrôtovej energie, pričom prijímač energie má

vnútornú prvú cievku a prvý elektronický obvod pripojený k prvej cievke, a z

vonkajšieho vysielača energie na prenos bezdrôtovej energie, pričom vysielač

energie má vonkajšiu druhú cievku a druhý elektronický obvod pripojený k druhej
30

cievke. Externá druhá cievka vysielača energie vysiela bezdrôtovú energiu, ktorú

prijíma prvá cievka prijímača energie. Tento systém ďalej obsahuje výkonový spínač

na zapínanie a vypínanie pripojenia vnútornej prvej cievky k prvému elektronickému
obvodu tak, aby externý vysielač energie prijímal spätnú informáciu týkajúcu sa

nabíjania prvej cievky vo forme zmeny impedancie v záťaži vonkajšej druhej cievky,
keď výkonový spínač zapína a vypína pripojenie vnútornej prvej cievky k prvému
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elektronickému obvodu. Pri realizácii tohto systému v usporiadaní na obr. 17 je
spínač 326 buď samostatný a ovládaný vnútornou riadiacou jednotkou 315, alebo

integrovaný do vnútornej riadiacej jednotky 315. Treba si uvedomiť, že spínač 326
treba interpretovať v jeho najširšom prevedení. To znamená tranzistor, MCU,

MCPU, ASIC FPGA alebo DA prevodník alebo akýkoľvek iný elektronický
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komponent alebo obvod, ktorý môže zapínať a vypínať napájanie.

Na záver možno povedať, že zariadenie na zásobovanie energiou znázornené na

OBRÁZKU 56 môže fungovať v podstate nasledujúcim spôsobom. Energetickú
bilanciu najprv určí vnútorná riadiaca jednotka 315 určovacieho zariadenia. Vnútorná
riadiaca jednotka 315 vytvorí aj riadiaci signál odrážajúci požadované množstvo
15

energie a riadiaci signál sa prenáša z vnútorného vysielača signálu 327 do externého
prijímača signálu 304c. Alternatívne môže namiesto toho energetickú bilanciu určovať

externá riadiaca jednotka 304b v závislosti od realizácie, ako je uvedené vyššie. V

takom prípade môžu riadiaci signál prenášať výsledky meraní z rôznych snímačov.
Množstvo energie vyžarovanej z externého zdroja energie 304a potom môže regulovať
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externá riadiaca jednotka 304b na základe určenej energetickej bilancie, napr. v reakcii
na prijatý riadiaci signál. Tento proces sa môže opakovať prerušovane v určitých

intervaloch počas prebiehajúceho prenosu energie alebo sa môže vykonávať viacmenej nepretržite počas prenosu energie.

Množstvo prenášanej energie možno vo všeobecnosti regulovať nastavením rôznych
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parametrov prenosu v externom zdroji energie 304a, ako sú napätie, prúd, amplitúda,
frekvencia vĺn a impulzné charakteristiky.Tento systém možno použiť aj na získanie
informácií o faktoroch spojenia medzi cievkami v systéme TET, dokonca aj na

kalibráciu systému, aby sa našlo optimálne miesto pre externú cievku vo vzťahu k
vnútornej cievke a aby sa optimalizoval prenos energie. V tomto prípade stačí
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porovnať množstvo prenesenej energie s množstvom prijatej energie. Ak sa napríklad
externá cievka pohybuje, môže sa meniť väzbový faktor a správne zobrazené pohyby

by mohli spôsobiť, že externá cievka nájde optimálne miesto na prenos energie.
Prednostne je externá cievka prispôsobená na kalibráciu množstva prenášanej energie

na dosiahnutie spätnej informácie v určovacom zariadení pred maximalizáciou

spojovacieho faktora.
5

Táto informácia o spojovacom faktore sa môže použiť aj ako spätná väzba pri prenose

energie. V takom prípade energetický systém podľa tohto vynálezu pozostáva z
implantovateľného vnútorného energetického prijímača na príjem bezdrôtovej
energie, pričom energetický prijímač má vnútornú prvú cievku a prvý elektronický

obvod pripojený k prvej cievke, a z vonkajšieho energetického vysielača na prenos
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bezdrôtovej energie, pričom energetický vysielač má vonkajšiu druhú cievku a druhý

elektronický obvod pripojený k druhej cievke. Externá druhá cievka vysielača energie
vysiela bezdrôtovú energiu, ktorú prijíma prvá cievka prijímača energie. Tento systém
ďalej obsahuje spätnoväzbové zariadenie na oznamovanie množstva energie prijatej v

prvej cievke ako spätnoväzbovej informácie a kde druhý elektronický obvod obsahuje
15

určovacie zariadenie na prijímanie spätnoväzbovej informácie a na porovnávanie
množstva prenesenej energie druhou cievkou so spätnoväzbovou informáciou

týkajúcou sa množstva energie prijatej v prvej cievke na získanie väzbového faktora

medzi prvou a druhou cievkou. Vysielač energie môže regulovať prenášanú energiu v
závislosti od získaného väzbového faktora.
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Hoci bol vyššie opísaný bezdrôtový prenos energie na ovládanie prístroja, aby sa

umožnila neinvazívna prevádzka, je zrejmé, že prístroj možno prevádzkovať aj

pomocou energie viazanej na drôt. Takýto príklad je znázornený na OBRÁZKU 57,
kde je externý spínač 326 prepojený medzi externým zdrojom energie 304a a
prevádzkovým

25

zariadením,

napríklad

elektromotorom

307,

ktorý

ovláda

konstrikčnú/stimulačnú jednotku 301. Externá riadiaca jednotka 304b ovláda činnosť

externého spínača 326 s cieľom zabezpečiť správnu činnosť konstrikčnej/stimulačnej
jednotky 301.

NA OBRÁZKU 58 sú znázornené rôzne varianty spôsobu, akým sa prijatá energia
môže dodávať do konstrikčnej/stimulačnej jednotky 301 a ako sa v nej môže využívať.
30

Podobne ako v príklade na OBRÁZKU 56, vnútorný prijímač energie 302 prijíma

bezdrôtovú energiu E z vonkajšieho zdroja energie 304a, ktorý je riadený jednotkou

riadenia prenosu 304b.

Vnútorný prijímač energie 302 môže obsahovať obvod

konštantného napätia, na OBRÁZKU 58 označený ako prerušovaný rámček
"konštantné

V",

na

dodávanie

energie

konštantnom

pri

napätí

do

konstrikčnej/stimulačnej jednotky 301. Vnútorný prijímač energie 302 môže ďalej

5

obsahovať obvod konštantného prúdu, na obrázku označený ako prerušovaný rámček
"konštantný

C",

na

dodávanie

energie

konštantným

prúdom

do

konstrikčnej/stimulačnej jednotky 301.

Konstrikčná/stimulačná jednotka 301 obsahuje časť spotrebúvajúcu energiu 301a,

ktorou môže byť motor, čerpadlo, obmedzovacie zariadenie alebo akýkoľvek iný
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zdravotnícky prístroj, ktorý na svoju elektrickú prevádzku potrebuje energiu.
Konstrikčná/stimulačná jednotka 301

môže ďalej

obsahovať zariadenie na

uchovávanie energie 301b na uchovávanie energie dodávanej z vnútorného prijímača

energie 302. Dodaná energia sa teda môže priamo spotrebovať v časti 301a, ktorá
spotrebúva energiu, alebo sa môže uložiť v zariadení na ukladanie energie 301b,
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prípadne sa dodaná energia môže čiastočne spotrebovať a čiastočne uložiť.

Konstrikčná/stimulačná jednotka 301 môže ďalej obsahovať stabilizačnú jednotku

301c na stabilizáciu energie dodávanej z vnútorného prijímača energie 302. Energia
tak môže byť dodávaná kolísavo, takže môže byť potrebné energiu pred
spotrebovaním alebo uložením stabilizovať.
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Energia dodávaná z vnútorného prijímača energie 302 sa môže ďalej akumulovať

a/alebo stabilizovať v samostatnej stabilizačnej jednotke 328, ktorá sa nachádza mimo
konstrikčnej/stimulačnej jednotky 301, predtým ako sa spotrebuje a/alebo uloží v

konstrikčnej/stimulačnej jednotke 301.

Alternatívne môže byť jednotka 328 na

stabilizáciu energie integrovaná do vnútorného prijímača energie 302. V oboch
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prípadoch môže jednotka stabilizácie energie 328 obsahovať obvod konštantného
napätia a/alebo obvod konštantného prúdu.
Je potrebné poznamenať, že OBRÁZOK 56 a OBRÁZOK 58 znázorňujú niektoré

možné, ale neobmedzujúce možnosti realizácie, pokiaľ ide o to, ako môžu byť rôzne
zobrazené funkčné komponenty a prvky usporiadané a navzájom prepojené. Odborník
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však ľahko pochopí, že v rámci rozsahu tohto vynálezu možno vykonať mnoho

variantov a úprav.

NA OBRÁZKU 59 je schematicky znázornený obvod merania energetickej bilancie
jedného z navrhovaných návrhov prístroja na riadenie prenosu bezdrôtovej energie
alebo energetickej bilancie. Obvod má výstupný signál sústredený na 2,5 V a

proporcionálne súvisí s energetickou nerovnováhou. Derivácia tohto signálu ukazuje,
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či hodnota stúpa a klesá a ako rýchlo k takejto zmene dochádza. Ak je množstvo
prijatej energie nižšie ako energia spotrebovaná implantovanými komponentmi

prístroja, do zdroja energie sa prenesie viac energie, a tým sa nabije. Výstupný signál
z obvodu sa zvyčajne privádza do A/D prevodníka a prevádza sa do digitálneho
formátu. Digitálna informácia sa potom môže poslať do externého zariadenia na
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prenos energie, čo mu umožní upraviť úroveň prenášanej energie. Ďalšou možnosťou
je úplne analógový systém, ktorý využíva komparátory porovnávajúce úroveň
energetickej bilancie s určitými maximálnymi a minimálnymi prahovými hodnotami,

ktoré posielajú informáciu externému zariadeniu na prenos energie, ak bilancia vybočí
z okna max/min.
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Na schematickom OBRÁZKU 59 je znázornené zapojenie systému, ktorý prenáša
energiu do implantovaných energetických komponentov prístroja podľa tohto

vynálezu z vonkajšej strany tela pacienta pomocou indukčného prenosu energie.
Systém indukčného prenosu energie zvyčajne využíva vonkajšiu vysielaciu cievku a

vnútornú prijímaciu cievku. Prijímacia cievka, L1, je zahrnutá na schematickom
20

OBRÁZKU 59; vysielacie časti systému sú vylúčené.
Implementácia všeobecnej koncepcie energetickej bilancie a spôsob prenosu
informácií do externého vysielača energie sa samozrejme môže realizovať mnohými

rôznymi spôsobmi. Schematický OBRÁZOK 20 a vyššie opísaný spôsob
vyhodnocovania a prenosu informácií treba považovať len za príklady spôsobu
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realizácie riadiaceho systému.

PODROBNOSTI O OBVODE

Na OBRÁZKU 59 symboly Y1, Y2, Y3 atď. symbolizujú testovacie body v obvode.

Komponenty v schéme a ich príslušné hodnoty sú hodnoty, ktoré fungujú v tejto

konkrétnej implementácii, ktorá je samozrejme len jednou z nekonečného množstva
možných konštrukčných riešení.

Energiu na napájanie obvodu prijíma cievka na prijímanie energie L1. Energia pre
implantované komponenty sa v tomto konkrétnom prípade prenáša pri frekvencii 25
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kHz. Výstupný signál energetickej bilancie je prítomný v skúšobnom bode Y1.

V prevedeniach opísaných v súvislosti s OBRÁZKAMI 56, 58 a 59 je uvedený

všeobecný spôsob, ktorý nie je súčasťou tohto vynálezu, na riadenie prenosu
bezdrôtovej energie do implantovaných komponentov spotrebúvajúcich energiu
10

prístroja podľa tohto vynálezu. Takýto spôsob bude v ďalšom texte všeobecne

definovaný.
Takto sa poskytuje metóda na riadenie prenosu bezdrôtovej energie dodávanej do

implantovaných komponentov spotrebúvajúcich energiu v prístroji, ako je opísané

vyššie. Bezdrôtová energia E sa vysiela z vonkajšieho zdroja energie umiestneného
15

mimo pacienta a prijíma ju vnútorný prijímač energie umiestnený vo vnútri pacienta,

pričom vnútorný prijímač energie je pripojený k implantovaným súčastiam prístroja
spotrebúvajúcim energiu, aby do nich priamo alebo nepriamo dodával prijatú energiu.

Energetická bilancia sa určuje medzi energiou prijatou vnútorným prijímačom energie

a energiou spotrebovanou na prevádzku implantovaných častí prístroja. Prenos
20

bezdrôtovej energie E z vonkajšieho zdroja energie sa potom riadi na základe

stanovenej energetickej bilancie.
Bezdrôtová energia sa môže prenášať indukčne z primárnej cievky vo vonkajšom

zdroji energie do sekundárnej cievky vo vnútornom prijímači energie. Na základe
zistenej zmeny energetickej bilancie sa môže zistiť zmena energetickej bilancie, aby
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sa mohol riadiť prenos bezdrôtovej energie. Môže sa tiež zistiť rozdiel medzi energiou
prijatou vnútorným prijímačom energie a energiou použitou na prevádzku

implantovaných častí prístroja, aby sa na základe zisteného rozdielu energie riadil

prenos bezdrôtovej energie.
Pri riadení prenosu energie sa môže množstvo prenášanej bezdrôtovej energie znížiť,
30

ak zistená zmena energetickej bilancie znamená, že energetická bilancia sa zvyšuje,

alebo naopak. Zníženie/zvýšenie prenosu energie môže ďalej zodpovedať zistenej
miere zmeny.
Množstvo prenášanej bezdrôtovej energie sa môže ďalej znížiť, ak zistený rozdiel
energie znamená, že prijatá energia je väčšia ako použitá energia, alebo naopak.

5

Zníženie/zvýšenie prenosu energie potom môže zodpovedať veľkosti zisteného
rozdielu energie.
Ako bolo uvedené vyššie, energia použitá na prevádzku implantovaných častí prístroja

sa spotrebuje na prevádzku implantovaných častí prístroja a/alebo sa uloží do aspoň

jedného implantovaného zariadenia na uchovávanie energie v prístroji.
10

Keď sa určia elektrické a/alebo fyzikálne parametre implantovaných častí prístroja

a/alebo fyzikálne parametre pacienta, energia sa môže prenášať na spotrebu a

ukladanie podľa prenosovej rýchlosti za časovú jednotku, ktorá sa určí na základe

uvedených parametrov. Na základe uvedených parametrov sa môže určiť aj celkové
množstvo prenášanej energie.
15

Ak sa zistí rozdiel medzi celkovým množstvom energie prijatej vnútorným prijímačom

energie a celkovým množstvom spotrebovanej a/alebo uloženej energie a zistený
rozdiel súvisí s integrálom v čase aspoň jedného meraného elektrického parametra
súvisiaceho s uvedenou energetickou bilanciou, integrál sa môže určiť pre

monitorované napätie a/alebo prúd súvisiaci s energetickou bilanciou.
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Ak sa derivácia určuje v čase meraného elektrického parametra súvisiaceho s

množstvom spotrebovanej a/alebo uloženej energie, derivácia sa môže určiť pre
monitorované napätie a/alebo prúd súvisiace s energetickou bilanciou.

Prenos bezdrôtovej energie z externého zdroja energie sa môže riadiť tak, že sa na
externý zdroj energie aplikujú elektrické impulzy z prvého elektrického obvodu na

25

prenos bezdrôtovej energie, pričom elektrické impulzy majú nábežné a odtokové

hrany, menia sa dĺžky prvých časových intervalov medzi po sebe nasledujúcimi
nábežnými a odtokovými hranami elektrických impulzov a/alebo dĺžky druhých
časových intervalov medzi po sebe nasledujúcimi odtokovými a nábežnými hranami
elektrických impulzov a prenáša sa bezdrôtová energia, pričom prenášaná energia
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generovaná z elektrických impulzov má rôzny výkon, pričom zmena výkonu závisí od

dĺžky prvého a/alebo druhého časového intervalu.

V takom prípade môže byť frekvencia elektrických impulzov pri zmene prvého a/alebo
druhého časového intervalu v podstate konštantná. Pri aplikácii elektrických impulzov
môžu elektrické impulzy zostať nezmenené, s výnimkou zmeny prvého a/alebo
druhého časového intervalu. Amplitúda elektrických impulzov môže byť pri zmene
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prvého a/alebo druhého časového intervalu v podstate konštantná. Ďalej sa elektrické

impulzy môžu meniť iba zmenou dĺžky prvého časového intervalu medzi po sebe

nasledujúcimi nábežnými a koncovými hranami elektrických impulzov.
Vlak dvoch alebo viacerých elektrických impulzov môže byť dodávaný za sebou,

pričom pri aplikácii vlaku impulzov, pričom vlak má prvý elektrický impulz na
10

začiatku vlaku impulzov a má druhý elektrický impulz na konci vlaku impulzov, môžu
byť dodávané dva alebo viac vlakov impulzov za sebou, pričom dĺžky druhých
časových intervalov medzi po sebe nasledujúcimi koncovou hranou druhého

elektrického impulzu v prvom vlaku impulzov a nábežnou hranou prvého elektrického
impulzu druhého vlaku impulzov sa menia
15

Pri aplikácii elektrických impulzov môžu mať elektrické impulzy v podstate

konštantný prúd a v podstate konštantné napätie. Elektrické impulzy môžu mať tiež v

podstate konštantný prúd a v podstate konštantné napätie. Elektrické impulzy môžu
mať aj v podstate konštantnú frekvenciu. Elektrické impulzy v rámci sústavy impulzov

môžu mať takisto v podstate konštantnú frekvenciu.
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Obvod tvorený prvým elektrickým obvodom a externým zdrojom energie môže mať
prvú charakteristickú časovú periódu alebo prvú časovú konštantu a pri účinnej zmene
prenášanej energie môže byť takáto frekvenčná časová perióda v rozsahu prvej

charakteristickej časovej periódy alebo časovej konštanty alebo kratšia.
V prevedeniach opísaných v súvislosti s OBRÁZKAMI 56, 58 a 59 sú uvedené aj
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všeobecné prvky na riadenie prenosu bezdrôtovej energie do implantovaných
komponentov spotrebúvajúcich energiu v prístroji podľa tohto vynálezu. Takéto

vlastnosti prístroja budú v ďalšom texte definované všeobecne.
V najširšom zmysle prístroj obsahuje riadiace zariadenie na riadenie prenosu

bezdrôtovej energie zo zariadenia na prenos energie a implantovateľný vnútorný
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prijímač energie na prijímanie prenášanej bezdrôtovej energie, pričom vnútorný
prijímač energie je pripojený k implantovateľným komponentom prístroja

spotrebúvajúcim energiu na priame alebo nepriame dodávanie prijatej energie. Prístroj
ďalej obsahuje určovacie zariadenie prispôsobené na určenie energetickej bilancie

medzi energiou prijatou vnútorným prijímačom energie a energiou spotrebovanou

implantovateľnými komponentmi prístroja spotrebúvajúcimi energiu, pričom riadiace

5

zariadenie riadi prenos bezdrôtovej energie z externého zariadenia na prenos energie
na základe energetickej bilancie určenej určovacím zariadením.

Prístroj podľa vynálezu môže ďalej obsahovať niektorý z nasledujúcich prvkov:

- Primárna cievka vo vonkajšom zdroji energie je prispôsobená na indukčný prenos
bezdrôtovej energie do sekundárnej cievky vo vnútornom prijímači energie.
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- Určovacie zariadenie je prispôsobené na zistenie zmeny energetickej bilancie a
riadiace zariadenie riadi prenos bezdrôtovej energie na základe zistenej zmeny
energetickej bilancie.

- Určovacie zariadenie je prispôsobené na zisťovanie rozdielu medzi energiou prijatou
vnútorným prijímačom energie a energiou použitou pre implantovateľné komponenty
15

prístroja spotrebúvajúce energiu a riadiace zariadenie riadi prenos bezdrôtovej energie
na základe zisteného rozdielu energie.

- Riadiace zariadenie riadi externé zariadenie na prenos energie tak, aby znížilo
množstvo prenášanej bezdrôtovej energie, ak zistená zmena energetickej bilancie

znamená, že energetická bilancia sa zvyšuje, alebo naopak, pričom zníženie/zvýšenie
20

prenosu energie zodpovedá zistenej miere zmeny.

- Riadiace zariadenie riadi externé zariadenie na prenos energie, aby znížilo množstvo
prenášanej bezdrôtovej energie, ak zistený rozdiel energie znamená, že prijatá energia

je väčšia ako použitá energia, alebo naopak, pričom zníženie/zvýšenie prenosu energie
zodpovedá veľkosti uvedeného zisteného rozdielu energie.
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- Energia použitá pre implantované časti prístroja sa spotrebuje na prevádzku
implantovaných častí a/alebo sa uloží v aspoň jednom zariadení na uchovávanie
energie prístroja.

- Ak sú určené elektrické a/alebo fyzikálne parametre prístroja a/alebo fyzikálne
parametre pacienta, zariadenie na prenos energie prenáša energiu na spotrebu a
30

uskladnenie podľa prenosovej rýchlosti za časovú jednotku, ktorú určuje určovacie

zariadenie na základe uvedených parametrov. Určovacie zariadenie tiež určuje celkové
množstvo prenášanej energie na základe uvedených parametrov.

- Keď sa zistí rozdiel medzi celkovým množstvom energie prijatej vnútorným
prijímačom energie a celkovým množstvom spotrebovanej a/alebo uloženej energie a

5

zistený rozdiel súvisí s integrálom v čase aspoň jedného meraného elektrického
parametra súvisiaceho s energetickou bilanciou, určovacie zariadenie určí integrál pre

monitorované napätie a/alebo prúd súvisiaci s energetickou bilanciou.

- Keď sa určuje derivácia v čase meraného elektrického parametra súvisiaceho s
množstvom spotrebovanej a/alebo uloženej energie, určovacie zariadenie určuje
10

deriváciu pre monitorované napätie a/alebo prúd súvisiace s energetickou bilanciou.

- Zariadenie na prenos energie obsahuje cievku umiestnenú zvonka na ľudskom tele a
elektrický obvod na napájanie vonkajšej cievky elektrickými impulzmi na prenos

bezdrôtovej energie. Elektrické impulzy majú nábežnú a koncovú hranu a elektrický
obvod je prispôsobený na zmenu prvého časového intervalu medzi po sebe
15

nasledujúcimi nábežnou a koncovou hranou a/alebo druhého časového intervalu medzi

po sebe nasledujúcimi koncovou a nábežnou hranou elektrických impulzov, aby sa
menil výkon prenášanej bezdrôtovej energie. Výsledkom je, že prijímač energie
prijímajúci vysielanú bezdrôtovú energiu má premenlivý výkon.

- Elektrický obvod je prispôsobený tak, aby elektrické impulzy zostali nezmenené s
20

výnimkou zmeny prvého a/alebo druhého časového intervalu.
- Elektrický obvod má časovú konštantu a je prispôsobený na zmenu prvého a druhého
časového intervalu len v rozsahu prvej časovej konštanty, takže pri zmene dĺžky
prvého a/alebo druhého časového intervalu sa mení prenášaný výkon cez cievku.

- Elektrický obvod je prispôsobený na dodávanie elektrických impulzov, ktoré sa majú
25

meniť iba zmenou dĺžky prvých časových intervalov medzi po sebe nasledujúcimi
nábežnými a koncovými hranami elektrických impulzov.

- Elektrický obvod je prispôsobený na dodávanie sústavy dvoch alebo viacerých
elektrických impulzov za sebou, pričom uvedená sústava má prvý elektrický impulz

na začiatku sústavy impulzov a druhý elektrický impulz na konci sústavy impulzov, a
30

- dĺžky druhých časových intervalov medzi po sebe nasledujúcimi koncovými hranami
druhého elektrického impulzu v prvom súbore impulzov a nábežnými hranami prvého

elektrického impulzu druhého súboru impulzov sa menia pomocou prvého
elektronického obvodu.

- Elektrický obvod je prispôsobený na poskytovanie elektrických impulzov ako
impulzov s v podstate konštantnou výškou a/alebo amplitúdou a/alebo intenzitou
5

a/alebo napätím a/alebo prúdom a/alebo frekvenciou.

- Elektrický obvod má časovú konštantu a je prispôsobený na zmenu prvého a druhého
časového intervalu len v rozsahu prvej časovej konštanty, takže pri zmene dĺžky
prvého a/alebo druhého časového intervalu sa mení prenášaný výkon cez prvú cievku.

- Elektrický obvod je prispôsobený na poskytovanie elektrických impulzov meniacich
10

dĺžku prvého a/alebo druhého časového intervalu len v rozsahu, ktorý zahŕňa prvú
č asovú konštantu alebo ktorý sa nachádza relatívne blízko prvej časovej konštanty v
porovnaní s veľkosťou prvej časovej konštanty.

15

P ATENT OVÉ NÁROKY

1.

Mužský antikoncepčný prístroj na dosiahnutie časovo obmedzenej

sterility samčieho cicavca obsahujúci: implantovateľné obmedzovacie zariadenie

5

(660A, 6608) prispôsobené na obmedzenie lúmenu semenovodu cicavca, a

riadiacu jednotku (600) schopnú ovládať obmedzovacie zariadenie, na obmedzenie
lúmenu semenovodu počas kontrolovaného obdobia na zabránenie spermiám

dosiahnuť močovú trubicu cicavca, pričom obmedzovacie zariadenie obsahuje
stimulačné zariadenie (3), ktoré obsahuje aspoň jeden z elektrického prvku a
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chladiaceho prvku, nakonfigurované elektricky alebo tepelne stimulovať tkanivovú
stenu semenovodu, obmedziť lúmen semenovodu tak, aby sa obmedzil tok spermií v

semenovode, a vyznačujúci sa tým, že riadiaca jednotka obsahuje riadiace zariadenie
(4) prispôsobené na ovládanie stimulačného zariadenia na:
tepelne, ochladzovaním chladiacim prvkom, stimulovať časť steny, na spôsobenie
15

kontrakcie časti steny s cieľom obmedziť lúmen semenovodu tak, aby sa zabránilo

toku spermií v semenovode dosiahnuť močovú trubicu, čím sa získa časovo
obmedzená sterilita, a/alebo elektricky, elektrickým prvkom, postupne stimulovať
aspoň prvú a druhú oblasť časti steny, aby sa spôsobila kontrakcia časti steny s cieľom

obmedziť lúmen semenovodu tak, aby sa zabránilo toku spermií v semenovode
20

dosiahnuť močovú trubicu, čím sa získa časovo obmedzená sterilita.

2.

Prístroj podľa nároku 1, kde obmedzovacie zariadenie obsahuje

mechanicky alebo hydraulicky ovládané zužovacie zariadenie (2, 27, 68, 97, 194, 206,
213, 300) prispôsobené na zúženie vybranej časti steny do zúženého stavu, v ktorom
25

je krvný obeh v zúženej časti steny v podstate neobmedzený a prietok v semenovode
je aspoň obmedzený, a kde je riadiace zariadenie ďalej prispôsobené na ovládanie

stimulačného zariadenia na spôsobenie kontrakcie časti steny, keď je časť steny
udržiavaná zužovacím zariadením v zúženom stave.

30

3.

Prístroj podľa nároku 2, kde je riadiace zariadenie prispôsobené na

ovládanie zužovacieho zariadenia na prispôsobenie zúženia časti steny pacienta, a kde

riadiace zariadenie je prispôsobené na ovládanie zužovacieho zariadenia a

stimulačného zariadenia nezávisle od seba.

4.

5

Prístroj podľa nároku 3, kde je riadiace zariadenie prispôsobené na

operatívne ovládanie zužovacieho zariadenia na prispôsobenie zúženia časti steny
semenovodu pacienta, a kde je riadiace zariadenie prispôsobené na ovládanie

stimulačného zariadenia na stimulovanie časti steny, zatiaľ čo riadiace zariadenie

ovláda zužovacie zariadenie na zmenu zúženia časti steny, a kde je riadiace zariadenie
prispôsobené na kalibráciu zužovacieho zariadenia ovládaním stimulačného
10

zariadenia na stimulovanie časti steny semenovodu, zatiaľ čo ovláda zužovacie

zariadenie na prispôsobenie zúženia časti steny semenovodu, kým sa nedosiahne

požadované obmedzenie toku spermií v lúmene semenovodu.

5.
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Prístroj podľa nároku 1, kde je riadiace zariadenie prispôsobené na

ovládanie stimulačného zariadenia v prvom režime na stimulovanie zúženej časti steny
s cieľom úplne zastaviť prietok v semenovode a v druhom režime na ukončenie

stimulácie časti steny s cieľom umožniť prietok v semenovode.

6.
20

Prístroj podľa nároku 1, kde riadiace zariadenie obsahuje manuálne

ovládateľný spínač (114) na zapínanie a vypínanie zužovacieho zariadenia a/alebo
stimulačného zariadenia, pričom spínač je prispôsobený na podkožnú implantáciu do

pacienta, aby sa dal manuálne ovládať z vonkajšej strany tela pacienta.

7.
25

Prístroj podľa nároku 1, kde je zužovacie zariadenie navrhnuté tak, aby

za normálnych okolností udržiavalo vybranú časť steny pacienta v zúženom stave,

v ktorej je krvný obeh v zúženej časti steny v podstate neobmedzený a tok spermií v
semenovode je aspoň obmedzený, pričom riadiace zariadenie ovláda stimulačné

zariadenie na stimulovanie zúženej časť steny s cieľom spôsobiť jej kontrakciu tak, že

sa zmenší výstupný otvor, aby sa ďalej obmedzil ale nezastavil prietok v semenovode,
30

pričom riadiace zariadenie je použiteľné na ovládanie stimulačného zariadenia v
prvom režime na stimulovanie zúženej časti steny semenovodu s cieľom spôsobiť jej

kontrakciu tak, že sa zastaví tok spermií v lúmene semenovodu, a kde riadiace

zariadenie je použiteľné na ovládanie stimulačného zariadenia v druhom režime, aby
ukončilo stimuláciu časti steny semenovodu s cieľom umožniť tok spermií v lúmene
semenovodu.

5
8.

Prístroj podľa ktoréhokoľvek z nárokov 6, kde je riadiace zariadenie

prispôsobené na ovládanie stimulačného zariadenia na nastavenie intenzity stimulácie
časti steny v reakcii na zaznamenaný fyzikálny parameter pacienta alebo funkčný
parameter prístroja.
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9.

Prístroj podľa nároku 1, kde je riadiace zariadenie prispôsobené na

ovládanie stimulačného zariadenia na zvýšenie intenzity stimulácie v reakcii na

zaznamenané zvýšenie tlaku v lúmene semenovodu tak, že tok spermií zostane

zastavený, a kde prístroj ďalej obsahuje snímač nakonfigurovaný na snímanie
15

fyzikálneho parametra pacienta, ktorý súvisí s tlakom v lúmene semenovodu, pričom

riadiace zariadenie je použiteľné na ovládanie stimulačného zariadenia v reakcii na
signály zo snímača, pričom fyzikálnym parametrom je tlak v tele pacienta a snímačom
je tlakový snímač.
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10.

Prístroj podľa nároku 1, kde je riadiace zariadenie prispôsobené na

ovládanie stimulačného zariadenia, aby prerušovane a individuálne stimulovalo rôzne

oblasti časti steny semenovodu tak, že aspoň dve z oblastí sú stimulované v rôznych
časových okamihoch, a kde je riadiace zariadenie použiteľné na ovládanie

stimulačného zariadenia, aby prerušovane stimulovalo každú oblasť rôznych oblastí
25

časti steny semenovodu počas po sebe nasledujúcich časových úsekov, pričom každý
časový úsek je dostatočne krátky na to, aby sa v priebehu času udržal uspokojivý krvný

obeh v oblasti až do uplynutia časového úseku, alebo oblasti časti steny semenovodu
tak, aby oblasť časti steny semenovodu, ktorá aktuálne nie je stimulovaná, mala čas
obnoviť v podstate normálny krvný obeh, predtým ako stimulačné zariadenie opäť
30

stimuluje túto oblasť.

11.

Prístroj podľa nároku 1, kde je riadiace zariadenie prispôsobené na

ovládanie stimulačného zariadenia na stimulovanie rôzných oblastí časti steny

posunutím stimulácie v čase z jednej oblasti do druhej alebo posunutím stimulácie v
čase z jednej oblasti do druhej.

5
12.

Prístroj podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 11, kde je riadiace

zariadenie prispôsobené na ovládanie stimulačného zariadenia, aby prerušovane a
individuálne elektricky stimulovalo rôzne oblasti časti steny semenovodu elektrickými
impulzmi a kde stimulačné zariadenie obsahuje aspoň jeden elektrický prvok na

10

zapojenie časti steny semenovodu a na stimulovanie časti steny semenovodu
elektrickými impulzmi.

13.

Prístroj podľa nároku 12, kde impulzy tvoria sledy pulzov a kde je

riadiace zariadenie použiteľné na ovládanie stimulačného zariadenia, aby menilo
15

aspoň jeden z nasledujúcich parametrov impulzov: časové prestávky medzi

jednotlivými impulzmi každého sledu impulzov, časové prestávky medzi sledmi
impulzov, šírka každého impulzu sledov impulzov, dĺžku každého sledu impulzov,
amplitúdy impulzov sledov impulzov, frekvenciu impulzov sledov impulzov,

frekvenciu sledov impulzov a počet impulzov každého sledu impulzov, pričom aspoň
20

prvá oblasť a druhá oblasť oblastí časti steny semenovodu sú opakovane stimulované

prvým sledom impulzov sledov impulzov a druhým sledom impulzov sledov
impulzov, v uvedenom poradí tak, že prvý sled impulzov a druhý sled impulzov v

priebehu času sú voči sebe navzájom posunuté a kde je prvá oblasť stimulovaná prvým

sledom impulzov, zatiaľ čo druhá oblasť nie je stimulovaná druhým sledom impulzov
25

a naopak, alebo prvý a druhý sled impulzov sú voči sebe navzájom posunuté tak, že

prvý sled impulzov a druhý sled impulzov sa aspoň čiastočne navzájom prekrývajú.

14.

Prístroj podľa nároku 12 alebo 13, kde časť steny semenovodu obsahuje

svalové vlákna a stimulačné zariadenie stimuluje elektrickými impulzmi časť steny
30

vrátane svalových vlákien na spôsobenie kontrakcie svalových vlákien s cieľom
stiahnutia časti steny.

15.

Prístroj podľa ktoréhokoľvek z nárokov 12 až 14, kde stimulačné

zariadenie obsahuje množstvo elektrických prvkov (7) a konštrukciu, ktorá drží

elektrické prvky vo voči sebe pevnej vzájomnej orientácii, pričom konštrukcia je

5

integrovaná do alebo oddelená od zužovacieho zariadenia a kde elektrické prvky tvoria

podlhovastý vzor elektrických prvkov a konštrukcia je použiteľná na semenovod tak,
že podlhovastý vzor elektrických prvkov sa tiahne pozdĺž semenovodu a prvky sa
dotýkajú príslušných oblastí časti steny semenovodu.
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16.

Prístroj podľa ktoréhokoľvek z nárokov 12 až 14, kde stimulačné

zariadenie obsahuje množstvo elektrických prvkov (7) a riadiace zariadenie je
prispôsobené na ovládanie stimulačného zariadenia na elektrické dodávanie energie

elektrickým prvkom, výhodne na cyklické dodávanie energie každému prvku
elektrickými impulzmi, a kde je riadiace zariadenie použiteľné na ovládanie

15

stimulačného zariadenia na dodávanie energie elektrickým prvkom tak, aby sa

množstvo alebo skupiny elektrických prvkov napájali súčasne alebo tak, aby sa

elektrické prvky napájali postupne jeden po druhom alebo aby sa skupiny elektrických
prvkov postupne napájali, a to buď náhodne alebo v súlade s vopred nastaveným
vzorom.
20
17.

Prístroj podľa ktoréhokoľvek z nárokov 12 až 14, kde stimulačné

zariadenie obsahuje množstvo elektrických prvkov (7) a elektrické prvky tvoria
množstvo skupín prvkov, pričom skupiny tvoria rad skupín, ktoré sa tiahnu pozdĺž
semenovodu pacienta, keď sa stimulačné zariadenie aplikuje na semenovod, pričom

25

elektrické prvky každej skupiny elektrických prvkov tvoria dráhu prvkov, ktorá sa
tiahne pozdĺž semenovodu alebo aspoň čiastočne alebo úplne okolo semenovodu, a

kde je riadiace zariadenie použiteľné na ovládanie stimulačného zariadenia na

postupné dodávanie energie skupinám elektrických prvkov v sérii skupín v smere
opačnom alebo v rovnakom smere ako je smer toku spermií v lúmene semenovodu,
30

keď sa stimulačné zariadenie aplikuje na semenovod, alebo postupne dodávalo energiu

skupinám elektrických prvkov v sérii skupín z polohy v podstate v strede zúženej časti

steny semenovodu v smere opačnom a v rovnakom smere, ako je smer toku spermií v

lúmene semenovodu, keď sa stimulačné zariadenie aplikuje na semenovod.

18.
5

Prístroj podľa nároku 1, kde je stimulačné zariadenie prispôsobené na

tepelnú stimuláciu časti steny semenovodu, a to buď ochladzovaním zúženej časti
steny semenovodu, aby spôsobilo kontrakciu časti steny semenovodu, alebo
zahrievaním časti steny semenovodu, keď je časť steny semenovodu zúžená a

stiahnutá na spôsobenie rozšírenia časti steny semenovodu.
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Obr. 51

Signal transmission device
Signal receiving device
Control unit
Energizer unit
Constriction stimulation unit

zariadenie na prenos signálu
zariadenie na prijímanie signálu
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Obr. 52
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Obr. 58
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Obr. 59
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