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Oblasť techniky
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Technické riešenie sa týka novej konštrukcie zariadenia na zabezpečenie asistovanej defekácie človeka.
V dnešnej dobe je problematika nepravidelnej defekácie veľmi dôležitá, pretože mnohokrát znižuje uplatnenie človeka v spoločnosti.
Doterajší stav techniky
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Nepravidelná defekácia vedie k vzniku rôznych ochorení rekta.
Obstipácia – zápcha je jednou z najčastejších gastrointestinálnych príznakov, neraz s chronickým priebehom. Úporná zápcha so zdĺhavým priebehom môže byť pre pacienta vysiľujúcim prejavom, ktorý významne
zhoršuje kvalitu jeho života. Liečba zápchy je individuálna a zameraná na vyvolávajúce príčiny. Záp cha nie
je banálnym prejavom nevhodného životného štýlu, ale môže byť aj sprievodným príznakom závažného
ochorenia tráviaceho systému alebo prejavom choroby vzdialených (nie zažívacích) orgánov, alebo vedľajším nežiaducim účinkom viacerých liekov.
Pri liečbe chronickej primárnej zápchy treba predovšetkým využiť všetky dostupné nefarmakologické postupy:
– vláknina v strave,
– vláknina vo výživových doplnkoch,
– prebiotiká, probiotiká, pitný režim,
– pohybová aktivita a cvičenie, nácvik pravidelnej defekácie.
U mnohých pacientov je však potrebné krátkodobé alebo dlhodobé podávanie osmotických a salinických
laxatív. Z orálne aplikovaných laxatív uprednostňujeme osmotické a salinické laxatíva pred kontaktnými –
– dráždivými laxatívami.
Laxatíva sú jednými z najviac užívaných liekov vôbec. Väčšinou sú dostupné pre pacientov bez lekárskeho predpisu. Nie všetci pacienti poznajú mechanizmus účinku jednotlivých laxatív, ale aj ich bezpečnosť
a riziká, najmä pri ich dlhodobom užívaní. Vedľajšie účinky sa môžu vyskyt núť najmä u pacientov s poruchami obličkových funkcií, srdcovým zlyhávaním, starších pacientov a malých detí.
Obstipácia patrí medzi najčastejšie gastrointestinálne poruchy a postihuje až 28 % jedincov západnej civilizácie. Epidemiologické údaje naznačujú, že obstipácia je častejšia u starších jedincov, detí, žien a u ľudí
inej ako bielej pleti. Chronická obstipácia je bežná u seniorov 65- a viacročných a vyskytuje sa 2-krát častejšie u žien ako u mužov, a to vo všetkých vekových kategóriách.
Výskyt zápchy stúpa s vekom a najvyšší výskyt zápchy sa pozoruje u osôb nad 65 rokov. Seniori sú náchylnejší na zápchu najmä ak sú prítomné iné vyvolávajúce príčiny. Takými sú napríklad nepriaznivé zmeny
stravy s nedostatkom rastlinnej vlákniny (málo ovocia, zeleniny, strukovín a celozrnných obilnín), nedostatočným pitným režimom, zníženou pohybovou aktivitou a pridruženými chorobami (diabetes mellitus, ischemické mozgové lézie, parkinsonský syndróm, poruchy funkcie štítnej žľazy, tumory a ďalšie).
K tomu sa pridružuje konzumácia väčšieho množstva liekov (polypragmazia), z ktorých mnohé majú obstipáciu ako vedľajší nežiaduci účinok. Častá je obstipácia u pacientov s nádorovými chorobami. U pacientov
s rakovinou sa udáva prevalencia zápchy až do 78 %, pričom príčinou mô žu byť primárne alebo metastatické
nádory čreva, alebo používanie opiátov. Obstipácia takisto postihuje až 30 % tehotných žien v pokročilých
štádiách gravidity. Najčastejším ochorením je vznik hemoroidov, ktoré súvisí s nesprávnou toaletou a držaním ľudského tela na toalete. Sedenie na toalete môže spôsobovať hemoroidy, pretože odstavuje panvové
svaly a núti rektálne svaly k väčšej námahe. Od praveku ľudia riešili vyprázdnenie stolice tak, že v drepe sa
vyprázdnili. Sedenie na toalete a defekácia je pre človeka náročnejšia, takže sa viac namáha a to spôsobuje
hemoroidy. Ideálne záchody sú drepové, ktoré sa používajú vo Francúzsku, Taliansku, Rusku, Turecku a najčastejšie v Indii, kde sa defekácia človeka uskutočňuje v drepe. Tento spôsob je pre človeka optimálny.
Zápcha je ďalšou príčinou vzniku hemoroidov. Ak je problém s defekáciou, jemné a hlboké dýchanie
pomôže uviesť tráviace ústrojenstvo do pohybu. Zadržiavanie dychu pri tlačení spôsobuje hemoroidy. Keď sa
zadržiava dych, zvyšujete sa krvný tlak, preto vzniká ešte väčší tlak na miesto postihnuté hemoroidmi.
Toaleta by nemala trvať dlhšie ako 5 minút, ak trvá dlhšie, je odporúčané prerušenie vyprázdňovania a je
potrebné počkať na pocit nutkania a celý proces vyprázdňovania znova opakovať. Ak je tento po stup neúčinný, vkladá sa čapík do análneho otvoru, ktorý spôsobí pohyb čriev. Do piatich minút zápcha skončí. Používa
sa len v nevyhnutných prípadoch. Zápcha a hnačka sú známe veľkou námahou análneho otvoru, črevnými
pohybmi a kolísaním krvného tlaku. Všetky tieto aspekty dráždia hemoroidy.
Toaletný papier môže spôsobovať hemoroidy, na drobné poranenia toaletným papierom naše telo reaguje
tak, že zvyšuje prietok krvi v snahe zmeniť to. Nadmerné poškrabanie vonkajších hemoroidov spôsobuje bolesť, krvácanie a aj ich zväčšovanie. Jemný toaletný papier znižuje vznik hemoroidov. Ak človek má hemoroidy, odporúča sa vždy používať navlhčený toaletný papier.
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Vek človeka môže byť príčinou vzniku hemoroidov. Čím je telo staršie, tkanivá sa stávajú krehké, svaly
ubúdajú. Análne svaly netlačia tak efektívne, to vedie k zápche a k riziku vzniku hemoroidov.
Chronicky kašeľ môže byť príčinou hemoroidov. Kašeľ, kýchanie, prehnaný smiech spôsobujú fyzickú
námahu v análnej časti. Ľudia, ktorí sú fajčiari a často kašlú, môžu ochorieť na hemoroidy.
Vysoký krvný tlak môže spôsobiť hemoroidy. Zvýšenie krvného tlaku je jednou z hlavných príčin hemoroidov.
A v neposlednom rade životný štýl. Príliš dlhé sedenie tiež spôsobuje hemoroidy. Ak človek sedí, spôsobuje veľký tlak na hemoroidálnu oblasť a práve to spôsobuje hemoroidy. Pri práci v ktorej sa veľa sedí, je potrebné sa postaviť každých 30 min. A každých pár hodín sa prejsť, aby sa udržala cirkulácia v análnej časti.
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Mnohé problémy s obstipáciou človeka dokáže odstrániť zariadenie na asistovanú defekáciu človeka. Čas
defekácie človeka netrvá dlhšie ako 20 ÷ 60 s. Týmto spôsobom sa dá zabrániť vzniku zápchy alebo hnačky.
Zariadenie na asistovanú defekáciu človeka umožňuje neinvazívne v nikanie vody alebo roztoku vody
a liečiva do rekta v kontrolovanom objeme pri vhodnej pocitovej teplote. Voda alebo roztok vody a liečiva
vniká do rekta pri tlakoch 2 ÷ 8 kPa, ktoré zodpovedajú malému uvoľneniu vnútorného zvierača (Interior
sphincter) a vonkajšieho zvierača (Exterior sphincter). Voda alebo roztok vody a liečiva v niká do rekta cez
ergonomický nadstavec aplikátora. Pri pravidelnom používaní tohto zariadenia je výrazne znížené riziko
vzniku hemoroidov. Je možné dosiahnuť vyššiu mieru čistoty v nútorného povrchu sliznice rekta a hygieny
vonkajšieho okolia rekta. Vnútorný povrch sliznice v rekte je po každom vyprázdnení očistený a je možné
aplikovať liečivo. Veľkou výhodou je, že nie je potrebné používať toaletný papier. V prípade, že človek má
hemoroidy, je možné použiť chladenú vodu s liečivom a tým utlmiť bolestivé pocity pri asistovanej defekácii.
Zariadenie na asistovanú defekáciu človeka umožňuje precvičovanie vnútorných a externých rektálnych
svalov a tým sa zabraňuje vzniku problémov s inkontinenciou.
Toto navrhované riešenie sa líši od známych riešení v tom, že je neinvazívne a je vhodné na riešenie
problémov s obstipáciou, inkontinenciou a pri liečení rôznych črevných chorôb. Zariadenie na asistovanú defekáciu je zvlášť vhodné pre seniorov, geriatriu a pooperačné stavy a tehotné ženy. Výhodou zariadenia je
zachovanie súkromia a intimity človeka.
Hygienické zariadenie na asistovanú defekáciu človeka pozostáva z telesa s mikropočítačom, ktoré je
upevnené k pohyblivému závesnému rámu cez závesný prvok, k telesu je pripojená vodná vetva hadice
na privádzanie vody do aplikátora a tiež vzduchová vetva na prívod vzduchu do aplikátora, súčasťou telesa je
aj dotykový displej na zobrazovanie stavu a nastavení hygienického zariadenia a na programova nie hygienického zariadenia spolu s programovacími tlačidlami, do telesa je napojený kábel na napájanie elektrickou
energiou, tlaková hadica na privádzanie vody a potrubie na odvádzanie odpadovej vody, na bočnej stene telesa hygienického zariadenie je umiestený vzduchový filter, na zadnej strane telesa je na závesnom prvku
upevnený záves na hygienické potreby, aplikátor obsahuje kombinovaný nadstavec, v telese je priestor so závesom na zavesenie aplikátora, na telese je pripevnená fľaša s liečivom cez záves , pričom do fľaše je zaústená hadička, na hornej strane telesa je odkladací priestor, aplikátor obsahuje nátrubok na prívod vody s liečivom a nátrubok na prívod vzduchu na sušenie, pričom obidva nátrubky sú vnútri rukoväti, v spodnej časti rukoväti sú integrované ovládacie tlačidlá, pričom v spodnej časti telesa aplikátora je tiež výstupok na zavesenie do telesa, v kombinovanom nadstavci je otvor na prívod vody a otvor na prívod vzduchu, v rukoväti sú
umiestnené pod krytom napájacie batérie a modul k bezdrô tovému prenosu informácií, v telese je uložená
hlavná jednotka so zdrojom na prípravu vody a vzduchu, pričom hlavná jednotka obsahuje uhlíkový filter,
UV žiarič, druhú jednotku, elektromagnetický ventil senzora tlaku, chladič na chladenie Peltierovho článku,
jednosmerný ventil, elektromagnetické čerpadlo senzor teploty, chladič, ventilátor na zabezpečenie správnej
činnosti Peltierovho článku.
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Obr. 1 Zariadenie na uľahčenie defekácie človeka – pracovná poloha.
Obr. 2 Zariadenie na uľahčenie defekácie človeka – normálna poloha.
Obr. 3 Zariadenie na uľahčenie defekácie človeka – uloženie aplikátora.
Obr. 4 Aplikátor na uľahčenie defekácie človeka – fľaša liečivo.
Obr. 5 Aplikátor na uľahčenie defekácie človeka – záves.
Obr. 6 Aplikátor na uľahčenie defekácie človeka.
Obr. 7 Aplikátor na uľahčenie defekácie človeka – rozpad.
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Obr. 8 Aplikátor na uľahčenie defekácie človeka – ovládanie.
Obr. 9 Hadica – štruktúra.
Obr. 10 Fľaša – liečivo.
Obr. 11 Aplikátor na uľahčenie defekácie človeka – hlavné časti.
Obr. 12 Hlavná jednotka – voda, vzduch pohľad spredu.
Obr. 13 Hlavná jednotka – voda, vzduch – rozpad.
Obr. 14 Hlavná jednotka – voda, vzduch – pohľad zozadu.
Obr. 15 Hlavná jednotka – voda, vzduch – pohľad spredu.
Obr. 16 Hlavná jednotka – voda, vzduch – pohľad zozadu.
Obr. 17 Hlavná jednotka – voda, vzduch – ľavá strana.
Obr. 18 Hlavná jednotka – voda, vzduch – pravá strana.
Obr. 19 Hlavná jednotka – voda, vzduch – spodná strana.
Obr. 20 Hlavná jednotka – voda, vzduch – horná strana.
Obr. 21 Hlavná jednotka – voda, vzduch – hlavné časti.
Obr. 22 Aplikátor na uľahčenie defekácie človeka – použitie.
Obr. 23 Aplikátor na uľahčenie defekácie človeka – použitie v sediacej polohe.
Obr. 24 Aplikátor na uľahčenie defekácie človeka – použitie v podrepovej polohe.
Obr. 25 Aplikátor na uľahčenie defekácie človeka – použitie v prípade hemoroidov.
Obr. 26 Aplikátor na uľahčenie defekácie človeka – sušenie okolia anusu.
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Hygienické zariadenie na uľahčenie defekácie človeka, obr. 1, pozostáva z telesa 1 hygienického zariadenia, ktoré je upevnené k pohyblivému závesnému rámu 2 a je súčasťou vybavenia toalety. Voda s liečivom sa
privádza pomocou vodnej vetvy hadice 3 do aplikátora 4 hygienického zariadenia. Vzduch na sušenie okolia
rekta je privádzaný do aplikátora 4 hygienického zariadenia pomocou vzduchovej vetvy hadice 3. Liečivo je
uložené vo fľaši 5. Množstvo liečiva vo fľaši 5 je možné vizuálne kontrolovať. Stav hygienického zariadenia
a nastavenia sú zobrazované na displeji 6.
Hygienické zariadenie je napájané elektrickou energiou pomocou kábla 9. Do zariadenia je privádzaná
voda pomocou tlakovej hadice 10 a odpadová voda z telesa 1 hygienického zariadenia je odvádzaná potrubím
11 do odpadu.
Aplikátor 4 hygienického zariadenia je v normálnej polohe, obr. 2, zavesený v telese 1 hygienického zariadenia. Na bočnej stene telesa 1 hygienického zariadenia je umiestený vzduchový filter 8, ktorý zabezpečuje vzduch pre správnu funkciu hygienického zariadenia a na sušenie okolia anusu. Na zadnej strane hygienického zariadenia je záves 7 na hygienické potreby.
Aplikátor 4 hygienického zariadenia je tvorený telesom s kombinovaným nadstavcom 12. Odpadová voda
vzniká pri prepláchnutí kombinovaného nadstavca 12 po použití na čistenie otvorov na výstup vody, obr. 3.
Aplikátor 4 hygienického zariadenia je zavesený na závese 13 v priestore 14 v telese 1 hygienického zariadenie. Hadica 3 slúži na prívod vody s liečivom a vzduchu do aplikátora 4 hygienického zariadenia. Hadica 3 je
tvorená vetvou 3a na prívod vody s liečivom a vetvou 3b, ktorá slúži na prívod vzduchu do aplikátora 4 hygienického zariadenia.
Fľaša 5 je upevnená k telesu 1 hygienického zariadenie pomocou závesu 16a. Liečivo je odsávané z fľaše
5 pomocou hadičky 15, obr. 4. Na hornej strane telesa 1 hygienického zariadenia je odkladací priestor 16.
Teleso 1 hygienického zariadenia je upevnené k pohyblivému závesnému rámu 2 pomocou závesného
prvku 17. K závesnému prvku 17 je prichytený záves 7 na hygienické potreby, obr. 5.
Aplikátor 4 hygienického zariadenia umožňuje privádzať vodu s liečivom cez nátrubok 18 a vzduch
na sušenie okolia anusu pomocou nátrubku 19, obr. 6. Obidva nátrubky 18 a 19 sú vnútri rukoväti 20.
V spodnej časti rukoväti 20 sú integrované ovládacie tlačidlá 21. V spodnej časti telesa aplikátora 4 je výstupok, ktorý slúži na zavesenie do telesa 1 hygienického zariadenia. Spodná časť aplikátora 4 hygienického zariadenia je tvorená kombinovaným nadstavcom 12.
Voda vystupuje z kombinovaného nadstavca 12 otvormi 23. Vzduch je privádzaný k sušeniu anusu otvormi 24.
V rukoväti 20 sú umiestnené pod krytom 25 napájacie batérie a modulu 27 k bezdrôtovému prenosu informácií.
Kombinovaný nadstavec 12 je možné vymieňať, obr. 7. Poloha kombinovaného nadstavca 12 je pri výmene určená kľúčom 26.
Modul 27 bezdrôtového prenosu informácií pomocou Bluetooth Class 3 umožňuje prenos informácií
od tlačidiel 21 a tým spôsobom ovládať jednotlivé systémy hygienického zariadenia obr. 8. Jednotlivé tlačid-
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lá 21a, 21b, 21c, 21d, 21e a 21f na rukoväti 20 umožňujú ovládať teplotu vody v rozsahu 8 ÷ 30 °C a teplota
vzduchu určeného na sušenie okolia anusu je maximálne 35 °C.
Hadica 3, obr. 9, slúži na prívod vody s liečivom a vzduchu do aplikátora 4 hygienického zariadenia. Hadica 3 je tvorená vetvou 3a na prívod vody s liečivom a vetvou 3b na prívod vzduchu do aplikátora 4 hygienického zariadenia. Jednotlivé vetvy 3a a 3b sú zasunuté do seba a pripájajú sa na dvojitý nátrubok na telese
1 hygienického zariadenia a na nátrubky 18 a 19 na aplikátore 4 hygienického zariadenia. Vetvy 3a a 3b sú
veľmi pružné, aby bola zabezpečená dostatočná ohybnosť pri aplikácii.
Fľaša 5, obr. 10, s liečivom slúži na vytváranie vhodného roztoku vody a liečiva podľa požiadaviek človeka. Liečivo sa dávkuje pomocou dávkovacieho čerpadla do vody na vhodnú koncentráciu. Ovládanie dávkovacieho čerpadla je pomocou mikropočítača. Programové vybavenie obsahuje potrebné informácie a odporúčania pre rôzne diagnózy človeka. Liečivo je na prírodnej báze a môže byť pripravované priemyselne a dodávané v uzatvorenej fľaši 5. Po odskrutkovaní uzáveru 28 sa vkladá fľaša 5 do závesu 16. Do fľaše 5 sa zasunie hadička 15.
Liečivo vo fľaši 5 je na prírodnej báze, ktorá sa dá vyrábať priemyselne a je vhodné na daný účel.
Hlavné časti hygienického zariadenia k asistovanej defekácii človeka obr. 11 sú tvorené telesom 1 hygienického zariadenia, hadicou 3 a z aplikátora 4 hygienického zariadenia. Ovládanie celého zariadenia je pomocou ovládacích prvkov na rukoväti aplikátora 4 hygienického zariadenia. Základné nastavenie parametrov
celého zariadenia sa uskutočňuje pomocou programovacích tlačidiel 31 alebo pomocou dotykového displeja
6. Na displeji 6 sú zobrazované základné informácie o teplote a tlaku vody a teplote sušiaceho vzduchu.
Ovládanie sa realizuje mikropočítačom 32, ktorý obsahuje potrebné programové vybavenie. Napájacie napätie I zodpovedá sieťovému napätiu. Obojsmerný prenos informácií H medzi tlačidlami 31, displejom 6 a mikropočítačom 32 zabezpečuje základné nastavenie hygienického zariadenia. Ovládanie a sledovanie jednotlivých systémov hlavnej jednotky 29 umožňuje prenos informácií G. Jednosmerný prenos informácií medzi
tlačidlami 21 na aplikátore 4 hygienického zariadenia je pomocou Bluetooth Class 3.
Napájanie displeja 6, mikropočítača 32 a hlavnej jednotky 29 je pomocou zdroja 33. Úroveň napätí U1,
U2 a U3 je v rozsahu do max. 24 VDC.
Hlavná jednotka 29 hygienického zariadenia obsahuje zariadenia potrebné na úpravu vody, zmiešavania
vody s liečivom, na preplachovanie kombinovaného nadstavca 12 aplikátora 4 hygienického zariadenia čistou vodou a ventilátor so systémom ohrevu na prípravu vzduchu na sušenie okolia anusu.
Hlavná jednotka 29 je pripojená k zdroju vody alebo k vodovodnej sieti. Tlak vody p A na vstupe A je
v rozsahu pA ≈ 250 ÷ 700 kPa. Maximálny tlak pA ≈ 1 MPa. Voda na vstupe A je upravená vstupnou jednotkou 30. Vstupná jednotka 30 obsahuje filter a redukčný ventil, ktorý redukuje tlak na vstupe Aa do hlavnej jednotky 29 na hodnotu pAa ≈ 100 ÷ 120 kPa. Teplota vody na vstupe A a Aa je daná teplotou zdroja vody.
Z hlavnej jednotky 29 vystupuje v prípade použitia aplikátora 4 hygienického zariadenia výstupom E
zmes vody a liečiva. Tlak na výstupe E je pE ≈ 50 ÷ 60 kPa. Teplota zmesi vody a liečiva na výstupe E je
maximálne tE ≈ 32 ÷ 36 °C.
Zmes vody a liečiva s teplotou tE ≈ 6 ÷ 12 °C sa používa pri vnútorných alebo vonkajších hemoro idoch.
Ohrev a chladenie vody sú zabezpečené pomocou hlavnej jednotky 29.
Liečivo je privádzané do hlavnej jednotky 29 vstupom D z fľaše 5 hadičkou 15 a v zmiešavacej komore
sa vytvára roztok s potrebnou koncentráciou.
Aby sa zabránilo poškodeniu rekta prepustením veľkého množstva vody, porovnáva sa množstvo roztoku
vody a liečiva na výstupe E s nastaveným množstvom, ktoré zodpovedá optimálnemu objemu rekta. Toto porovnávanie je realizované pomocou mikropočítača 32. Optimálny objem rekta je obsahom programového vybavenia, ale je možné stanoviť skutočný objem rekta experimentálne pre každého človeka.
Preplachovanie hlavnej jednotky 29 a aplikátora 4 hygienického zariadenia zabezpečuje odstránenie zdravotného rizika spôsobeného choroboplodnými zárodkami vo vnútorných priestoroch hlavnej jednotky 29
a vo vnútorných priestoroch a na povrchu kombinovaného aplikátora 12. Súčasťou hlavnej jednotky 29 je
ekologický systém dezinfekcie bez zmeny senzorických vlastností vody. Dezinfekcia sa robí ožarovaním
pomocou UV žiariča 35. Preplachovanie sa realizuje čistou vodou bez liečiva. Po každom použití aplikátora
4 hygienického zariadenia dochádza k preplachovaniu kombinovaného nadstavca 12 po zasunutí do normálnej polohy do telesa 1 hygienického zariadenia. Preplachovanie hlavnej jednotky 29 je riadené pomocou mikropočítača 32 podľa počtu použití hygienického zariadenia. Odpadová voda výstupom B je odvádzaná do odpadu.
Vstup D privádza vzduch do hlavnej jednotky 29. Vzduch vstupuje do vnútorného priestoru hygienického
zariadenia cez vzduchový filter 8. Vzduch slúži na zabezpečenie správnej činnosti Peltierovho článku 47
a v prípade sušenia rekta prechádza cez výstup F do hadice 3 a cez kombinovaný nadstavec 12 aplikátora 4 hygienického zariadenia osuš uje okolie anusu. Tlak vzduchu na sušenie okolia anusu na výstupe
F pF ≈ 100 ÷ 200 Pa. Teplota vzduchu na sušenie okolia anusu na výstupe F tF ≈ 32 ÷ 36 °C.
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Hlavná jednotka 29 slúži primárne na prípravu vody a sekundárne na príprave vzduchu na sušenie anusu ,
obr. 12. Voda pred procesom prípravy prechádza cez uhlíkový filter 34 a cez dezinfekčnú jednotku s UV žiaričom 35. Voda do telesa druhej jednotky 38 slúžiacej na zmiešavanie liečiva vstupuje cez elektromagnetický
ventil 44, ktorý je ovládaný mikropočítačom 32 pomocou cievky elektromagnetu 43. Tlak vody na vstupe sa
meria pomocou senzora 36 tlaku. Medzi telesom druhej jednotky 38 a chladičom 42 je umiestnený Peltierov
článok 47. Liečivo je privádzané do telesa druhej jednotky 38 pomocou jednosmerného ventilu 40 a je vstrekované do vody pomocou elektromagnetického čerpadla 37. Namiesto elektromagnetického čerpadla 37 môže byť použité aj peristaltické čerpadlo. Teplota vody na výstupe sa meria senzorom 41 teploty. K chladiču
42 je pripojený ventilátor 45, ktorý zabezpečuje správnu činnosť Peltierovho článku 47. Prístup k vnútorným
priestorom telesa druhej jednotky 38 je zabezpečený doskou 39.
Peltierov článok 47 je prichytený k telesu druhej jednotky 38, obr. 13. Roztok vody a liečiva na výstupe E
je pomocou nátrubku 46.
Základné zapojenie druhej jednotky 38 je znázornené na obr. 15, obr. 16. Vstup Aa privádza vodu k uhlíkovému filtru 34. Voda sa upravuje pomocou dezinfekčnej jednotky s UV žiaričom 35. Ovládanie 48 UV žiariča 35 je pomocou mikropočítača 32. Voda cez výstup Ab je privádzaná k elektromagnetu 44. Vstup D privádza liečivo cez jednosmerný ventil 40 k elektromagnetickému čerpadlu 37. Výstup E je pomocou nátrubku
46.
Chladič 42 zabezpečuje správnu činnosť Peltierovho článku 47 pri ohreve alebo chladení vody v hlavnej
jednotke 29, obr. 17, obr. 18, obr. 19, obr. 20. Pri príprave studeného roztoku vody a liečiva sa strana Peltierovho článku 47, ktorá sa dotýka telesa druhej jednotky 38, ochladzuje a strana Peltierovho článku 47, ktorá
sa dotýka chladiča 42, ohrieva. Pri príprave teplej zmesi vody a liečiva sa strana Peltierovho článku 47, ktorá
sa dotýka telesa druhej jednotky 38, ohrieva a strana Peltierovho článku 47, ktorá sa dotýka chladiča 42,
chladí. K správnej činnosti Peltierovho článku 47 je potrebný chladič 42 a ventilátor 45 zabezpečuje potrebné
prúdenie vzduchu okolo rebier chladiča 42.
Ohrev alebo chladenie vody na prípravu roztoku vody a liečiva prebieha medzi komorami P a T, obr. 21.
Nad kanálikmi v telese druhej jednotky 38 je umiestnený Peltierov článok 47. V komore P je umiestnený
senzor tlaku. V komore T je umiestnený senzor teploty. Senzory teploty a tlaku umožňujú optimalizovať potrebné množstvo liečiva a množstvo vody dodávanej cez výstup E do rekta.
Prostredníctvom črevnej peristaltiky hrubého čreva, obr. 22, sa výkaly presunú do konečníka. Podráždením steny konečníka sa vyvolá defekačný (vyprázdňovací) reflex. Parasympatikus zo sakrálnej miechy posilní peristaltické vlny, posunie obsah zo sigmoidea do rekta. Autonómne vegetatívne nervstvo otvára vnútorný
zvierač rekta (Interior sphincter). Vonkajší zvierač (Exterior sphincter) je priečne pruhovaný, ovládaný vôľou človeka.
Defekácia človeka je prirodzená činnosť. Nepravidelnosť defekácie vedie k rôznym chorobám, ako je
vznik hemoroidov, krvácania a pod.
Defekáciu je možné vykonávať prirodzene alebo s podporou hygienického zariadenia na asistovanú defekáciu človeka.
Po prirodzenej defekácii človeka v sediacej, obr. 23, alebo podrepovej polohe, obr. 24, sa hygienické zariadenie na uľahčenie defekácie človeka používa iba na očistu okolia anu su a vnútorného priestoru rekta
a rektálneho kanálu zmesou vody s liečivom. Dochádza k umelému výplachu rekta a tým k odstráneniu zostatkov stolice roztokom vody a liečiva. Voda do rekta sa dostáva pri veľmi malom tlaku a v kontrolovanom
objeme pritlačením kombinovaného nadstavca 12 aplikátora 4 hygienického zariadenia tak, aby voda vtekala
iba
do rektálneho kanála. Proces vnikania vody do rekta je možné ovládať vonkajš ím zvieračom (Exterior
sphincter) silou vôle. Tento proces je možné niekoľkokrát opakovať. Počet opakovaní je maximálne 5.
Pri prirodzenom procese defekácie je možné s použitím hygienického zariadenia dosiahnuť úplné vyprázdnenie rekta. Jediný rozdiel spočíva v tom, že pri sediacej polohe, obr. 23, je vnútorný zvierač rekta (Interior
sphincter) v neprirodzenej polohe a bráni defekácii človeka. Pri podrepovej polohe defekácie , obr. 24, je vnútorný zvierač rekta (Interior sphincter) v prirodzenej polohe a nebráni defekácii človeka.
Používanie hygienického zariadenia na asistovanú defekáciu človeka spôsobuje precvičovanie rektálnych
svalov a bráni ich ochabovaniu.
Pri prirodzenom procese defekácie je nutné očistiť anus toaletným papierom.
Pri asistovanom procese defekácie s podporou hygienického zariadenia na uľahčenie defekácie človeka sa
kombinovaný nadstavec 12 aplikátora 4 hygienického zariadenia prikladá k anusu tak, aby sa roztok vody
a liečiva uvoľnením vonkajšieho zvierača (Exterior sphincter) dostal do priestoru rekta. Dochádza k zvlhčeniu stien a obsahu rekta. Po oddialení aplikátora 4 hygienického zariadenia môže človek vykonať defekáciu.
Tento proces je možné niekoľkokrát opakovať a tým dosiahnuť úplné vyprázdnenie a vyčistenie rekta. Počet
opakovaní je maximálne 5.
Pri asistovanom procese defekácie nie je nutné očistiť anus toaletným papierom po ukončení defekácie.
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Pri asistovanom procese defekácie je možné dosiahnuť vyprázdnenie rekta kedykoľvek podľa potreby bez
nutnosti vyvolania defekačneho reflexu.
Asistovaný proces defekácie s podporou hygienického zariadenia na uľahčenie defekácie človeka uľahčuje defekáciu pri problémoch s vonkajšími alebo vnútornými hemoroidmi, obr. 25. V tomto prípade je možné
bolestivé pocity tlmiť použitím studeného roztoku na aplikáciu pomocou kombinovaného nadstavca 12 aplikátora 4 hygienického zariadenia. Pri asistovanej defekácii nedochádza k zvýšenému namáhaniu hemoroidov. Po skončení celého procesu asistovanej defekácie s viacnásobným výplachom rekta je možné dosiahnuť
úplné vyprázdnenie a ošetrenie stien rekta roztokom vody a liečiva, ktoré pomáha s ošetrením hemoroidov.
Sušenie okolia anusu, obr. 26, sa dosiahne pomocou teplého vzduchu, ktorý je vyfukovaný z kombinovaného nadstavca 12 aplikátora 4 hygienického zariadenia.
Asistovaný proces defekácie s podporou hygienického zariadenia na uľahčenie defekácie človeka je
vhodný na riešenie problémov s inkontinenciou a tým k zlepšeniu života človeka.
Priemyselná využiteľnosť

15

Zariadenie na asistovanú defekáciu človeka je určené na použitie vo forme hygienickej zdravotnej pomôcky. Zariadenie je možné používať aj v medicínskych zdravotníckych a sociálnych zariadeniach na liečenie a prevenciu rôznych črevných ochorení.
20
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Hygienické zariadenie na asistovanú defekáciu človeka, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z telesa (1) s mikropočítačom (32), ktoré je upevnené k pohyblivému závesnému rámu (2) cez závesný prvok (17), k telesu (1) je pripojená vodná vetva (3a) hadice (3) na privádzanie vody do aplikátora (4) a tiež
vzduchová vetva (3b) na prívod vzduchu do aplikátora (4), súčasťou telesa (1) je aj dotykový displej (6)
na zobrazovanie stavu a nastavení hygienického zariadenia a na programovanie hygienického zariadenia spolu s programovacími tlačidlami (31), do telesa (1) je napojený kábel (9) na napájanie elektrickou energiou,
tlaková hadica (10) na privádzanie vody a potrubie (11) na odvádzanie odpadovej vody, na bočnej stene telesa (1) hygienického zariadenia je umiestený vzduchový filter (8), na zadnej strane telesa (1) je na závesnom
prvku (17) upevnený záves (7) na hygienické potreby, aplikátor (4) obsahuje kombinovaný nadstavec (12),
v telese (1) je priestor (14) so závesom (13) na zavesenie aplikátora (4), na telese (1) je pripevnená fľaša (5)
s liečivom cez záves (16a), pričom do fľaše (5) je zaústená hadička (15), na hornej strane telesa (1) je odkladací priestor (16), aplikátor (4) obsahuje nátrubok (18) na prívod vody s liečivom a nátrubok (19) na prívod
vzduchu na sušenie, pričom obidva nátrubky (18) a (19) sú vnútri rukoväti (20), v spodnej časti rukoväti (20)
sú integrované ovládacie tlačidlá (21), pričom v spodnej časti telesa aplikátora (4) je tiež výstupok na zavesenie do telesa (1), v kombinovanom nadstavci (12) je otvor (23) na prívod vody a otvor (24) na prívod vzduchu, v rukoväti (20) sú umiestnené pod krytom (25) napájacie batérie a modul (27) na bezdrôtový prenos informácií, v telese (1) je uložená hlavná jednotka (29) so zdrojom (33) na prípravu vody a vzduchu , pričom
hlavná jednotka (29) obsahuje uhlíkový filter (34), UV žiarič (35), druhú jednotku (38), elektromagnetický
ventil (44), senzora (36) tlaku, chladič na chladenie (42) Peltierovho článku (47), jednosmerný ventil (40),
elektromagnetické čerpadlo (37), senzor teploty (41), chladič (42), ventilátor (45) na zabezpečenie správnej
činnosti Peltierovho článku (47).
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