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Opis
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY
[0001] Sú tu opísané štruktúry, systémy a spôsoby umiestnenia očného zariadenia do
oka, ktoré môžu byť použité na liečbu oka. Poskytnuté sú rôzne implementácie očných
zariadení používaných na dodávanie liečiva, spolu so spôsobmi na použitie očných
zariadení umiestnených na prednom povrchu oka alebo v jeho blízkosti. Zariadenia
môžu byť umiestnené na prednom povrchu oka mimo zónu videnia a môžu dodávať
terapeuticky účinné množstvá jedného alebo viacerých terapeutických činidiel.
[0002] Mnoho oftalmických a iných než oftalmických stavov vyžaduje podanie rôznych
liečiv do oka. Očné kvapky a gély môžu byť účinnými vehikulami na podávanie liečiv,
ale môžu mať aj značné nevýhody. Konkrétne sa očné kvapky zmiešajú s tekutinou v
slznom filme a môžu mať v slznom filme dobu zotrvania len 2-5 minút. Lokálne sa
môže absorbovať len 5 % liečiva; jeho časť alebo všetok zvyšok sa prenáša zo slzného
vaku do slzného kanálika, čo môže mať potenciálne nežiaduce účinky. V dôsledku
toho môže byť väčšina liečiva nevyužitá a do cieľového tkaniva je dodané menej než
ideálne množstvo. Aj prítomnosť liečiva v krvnom obehu môže mať potenciálne
škodlivé vedľajšie účinky. Gély môžu lepšie priľnúť k oku, ale môžu tiež rozmazať
videnie pacienta. U niektorých terapií môže byť nutné opakovane aplikovať očné
kvapky i gély, avšak niekedy si pacienti nepodávajú očné kvapky alebo gély tak často,
ako je doporučené, takže množstvo dodaného liečiva môže byť menšie, než by bolo
ideálne. Napríklad prinajmenšom v niektorých prípadoch si značný počet pacientov
neobnoví svoj predpis po jednom roku a týmto značným počtom pacientov môže byť v
niektorých prípadoch až päťdesiat percent. Alternatívy k očným kvapkám a gélom
zahŕňajú ošetrenie, pri ktorom sú vkladacie štruktúry obsahujúce liečivo alebo ním
impregnované umiestnené pod viečko, do slzného bodu alebo na rohovku s
kontaktnými šošovkami impregnovanými liečivom a podobne. Pozri napríklad WO
2010/141729.
PODSTATA VYNÁLEZU
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[0003] Stále pretrváva potreba zlepšeného dodávania liečiva do oka s nižšou
frekvenciou aplikácie a poskytovaním zlepšenej pravidelnosti množstva liečiva
dodávaného do oka. Predložený vynález sa týka očného zariadenia, ako je uvedené v
pripojených nárokoch.
[0004] V jednom význaku je opísané očné zariadenie nakonfigurované tak, aby bolo
umiestnenie na povrchu oka aspoň čiastočne pod aspoň jedným z horného a dolného
viečka a mimo rohovky oka na dodávanie aspoň jedného terapeutického činidla do oka
po dlhšiu dobu. Zariadenie obsahuje prvú štruktúru vytvorenú z prvého materiálu
poskytujúceho tomuto očnému zariadeniu prvý tvar pred jeho umiestnením na povrch
oka. Zariadene obsahuje druhú štruktúru vytvorenú z druhého materiálu, ktorý má
tubulárnu štruktúru a lúmen, ktorým prechádza prvá štruktúra. Druhý materiál sa líši
od prvého materiálu. Zariadenie zahŕňa aspoň jedno terapeutické činidlo dispergované
v druhom materiáli druhej štruktúry. Prvý tvar očného zariadenia sa prispôsobuje
druhému odlišnému tvaru po umiestnení očného zariadenia na povrch oka. Po
odstránení z oka si očné zariadenie zachová druhý tvar alebo sa zmení na tretí tvar.
Tretí tvar sa líši od prvého i druhého tvaru.
[0005] Tubulárna štruktúra môže mať prierez, ktorý má tvar kruhový, lentoidný,
osmičkový, podkovovitý, oválny, podlhovastý, zaoblený obdĺžnikový, hviezdicový
alebo tvar ozubeného kolesa. Prvá štruktúra môže byť tepelne spojená do
prstencového tvaru potom, čo bola prevlečená dutinou druhej štruktúry. Druhá
štruktúra môže byť vytvorená z druhého materiálu formovaného do dvoch alebo
viacerých tubulárnych štruktúr. Každá z dvoch alebo viacerých tubulárnych štruktúr
môže mať lúmen, ktorým prechádza prvá štruktúra. Prvá z dvoch alebo viacerých
tubulárnych

štruktúr

môže

byť

formulovaná

na

uvoľnenie

aspoň

jedného

terapeutického činidla a druhá z dvoch alebo viacerých tubulárnych štruktúr môže byť
formulovaná na uvoľnenie aspoň jedného terapeutického činidla alebo druhého,
odlišného terapeutického činidla. Prvá štruktúra môže určovať prvý tvar, druhý tvar a
tretí tvar. Druhým tvarom môže byť tvar aspoň časti spojivky oka, aspoň časť
očnicových dutín alebo aspoň časť očnicových dutín.
[0006] Očné zariadenie môže po odstránení z oka odolať odchýleniu od druhého tvaru.
Prvým tvarom môže byť prstencový tvar umiestnený v podstate v prvej rovine a druhý
a tretí tvar sú umiestnené aspoň čiastočne mimo prvej roviny. Druhý tvar môže
zodpovedať povrchu sedla. Druhý tvar môže mať vonkajší obrys, ktorý zodpovedá
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vonkajšiemu obrysu sedla. Očné zariadenie sa môže zmeniť z prvého tvaru na druhý
tvar v priebehu približne 20 minút až približne 24 hodín. Prvý materiál môže zahŕňať
materiál nakonfigurovaný tak, aby sa opakovane stal plastickým po vystavení teplu,
kvapaline alebo tlaku. Prvý materiál môže zahŕňať termoplastický materiál. Prvý
materiál môže zahŕňať polypropylén. Druhý materiál môže zahŕňať silikónový materiál.
V niektorých implementáciách obsahuje len druhý materiál aspoň jedno terapeutické
činidlo.
[0007] Aspoň jedno terapeutické činidlo môže zahŕňať bimatoprost, travoprost,
latanoprost, tafluprost, NSAID, steroid, antihistaminikum, inhibítor karboanhydrázy
(CAI), dorzolamid, cyklosporín, antibiotikum, doxycyklín, tetracyklín, azitromycín,
mastnú kyselinu, mastnú kyselinu s dlhým reťazcom, mastný alkohol, cetylalkohol,
stearylalkohol, nepenetrujúci steroid, voľnú kyselinu steroidu, lipid, ketorolak,
silikónový olej, olej, olopatadín, prostaglandín, analóg prostaglandínu, prostamid,
antagonistu integrínu s malou molekulou, lifitegrast, loteprednol a fluórmetalón alebo
a ich kombinácie. Aspoň jedno terapeutické činidlo môže zahŕňať analóg
prostaglandínu. Analóg prostaglandínu môže zahŕňať aspoň jeden z bimatoprostu,
latanoprostu, travoprostu a tafluprostu. Aspoň jedno terapeutické činidlo môže byť na
zníženie vnútroočného tlaku oka. Aspoň jedno terapeutické činidlo môže byť na liečbu
suchého oka. Aspoň jedno terapeutické činidlo môže zahŕňať aspoň jeden z
cyklosporínu, steroidu, loteprednolu, fluórmetalónu, nepenetrujúceho steroidu, voľnej
kyseliny steroidu, nesteroidného protizápalového liečiva, ketorolaku, antagonistu
integrínu s malou molekulou, lifitegrastu, doxycyklínu, azitromycínu, lipidu, mastného
alkoholu, cetylalkoholu, stearylalkoholu, mastnej kyseliny, mastnej kyseliny s dlhým
reťazcom, oleja alebo silikónového oleja. Aspoň jedno terapeutické činidlo môže
zahŕňať steroid. Steroid môže zahŕňať aspoň jeden z loteprednolu alebo
fluórometalónu.
[0008] Vo vzájomne súvisiacom aspekte je opísané očné zariadenie konfigurované
tak, aby bolo umiestnené na povrchu oka aspoň čiastočne pod aspoň jedným z
horného a dolného viečka a mimo rohovky oka na dodávanie aspoň jedného
terapeutického činidla do oka po dlhšiu dobu. Zariadenie zahŕňa prvú štruktúru
vytvorenú z prvého materiálu poskytujúceho prvý tvar očnému zariadeniu pred
umiestnením očného zariadenia na povrch oka. Zariadenie obsahuje druhú štruktúru
vytvorenú z druhého materiálu, ktorý má tubulárnu štruktúru s lúmenom, ktorým
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prechádza prvá štruktúra. Druhý materiál sa líši od prvého materiálu. Zariadenie
zahŕňa aspoň jedno terapeutické činidlo dispergované v prvom materiáli prvej
štruktúry. Prvý tvar očného zariadenia zodpovedá druhému odlišnému tvaru po
umiestnení očného zariadenia na povrch oka. Po odstránení z oka si očné zariadenie
zachová druhý tvar alebo sa zmení na tretí tvar. Tretí tvar sa líši od prvého i druhého
tvaru.
[0009] Vo vzájomne súvisiacom aspekte je opísaný spôsob výroby očného zariadenia
nakonfigurovaného na umiestnenie na povrchu oka aspoň čiastočne pod aspoň
jedným z horného a dolného viečka a mimo rohovky oka na dodávanie aspoň jedného
terapeutického činidla do oka po dlhšiu dobu. Spôsob zahŕňa vytvorenie nosnej
štruktúry z dĺžky prvého materiálu majúcej prvú koncovú oblasť a druhú koncovú oblasť
do prvého tvaru. Prvý tvar nosnej štruktúry poskytuje očnému zariadeniu celkový tvar
pred umiestnením očného zariadenia na povrch oka. Spôsob zahŕňa dispergovanie
aspoň jedného terapeutického činidla do druhého materiálu za vzniku matrice liečiva.
Druhý materiál sa líši od prvého materiálu. Spôsob zahŕňa formovanie matrice liečiva
do tubulárnej štruktúry majúcej lúmen. Spôsob zahŕňa navlečenie tubulárnej štruktúry
po dĺžke nosnej štruktúry tak, že nosná štruktúra prechádza lúmenom tubulárnej
štruktúry. Prvý tvar zodpovedá druhému, odlišnému tvaru po umiestnení očného
zariadenia na povrch oka. Po odstránení z oka si očné zariadenie zachová druhý tvar
alebo sa zmení na tretí tvar. Tretí tvar sa líši od prvého i druhého tvaru.
[0010] Spôsob môže ďalej zahŕňať fúziu prvej koncovej oblasti dĺžky s druhou
koncovou oblasťou dĺžky potom, ako je nosná štruktúra prevlečená lúmenom
tubulárnej štruktúry. Spájanie môže zahŕňať tepelné zváranie prvej a druhej koncovej
oblasti k sebe. Spôsob môže ďalej zahŕňať tepelné tvarovanie dĺžky do prvého tvaru
obalením dĺžky cez hrot majúci priemer. Priemer môže byť aspoň približne 24 mm,
aspoň približne 26 mm alebo aspoň približne 29 mm. Nosná štruktúra môže určovať
prvý tvar, druhý tvar a tretí tvar očného zariadenia. Prvým tvarom môže byť prstencový
tvar umiestnený v podstate v prvej rovine a druhý a tretí tvar sú umiestnené aspoň
čiastočne mimo prvej roviny. Očné zariadenie sa môže zmeniť z prvého tvaru na druhý
tvar v priebehu približne 20 minút až približne 24 hodín. Prvý materiál môže obsahovať
materiál nakonfigurovaný tak, aby sa opakovane stal plastickým po vystavení teplu,
kvapaline alebo tlaku. Prvý materiál môže obsahovať termoplastický materiál. Prvý
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materiál môže obsahovať polypropylén. Druhý materiál môže obsahovať silikónový
materiál.
[0011] Aspoň jedno terapeutické činidlo môže zahŕňať bimatoprost, travoprost,
latanoprost, tafluprost, NSAID, steroid, antihistaminikum, inhibítor karboanhydrázy
(CAI), dorzolamid, cyklosporín, antibiotikum, doxycyklín, tetracyklín, azitromycín,
mastnú kyselinu, mastnú kyselinu s dlhým reťazcom, mastný alkohol, cetylalkohol,
stearylalkohol, nepenetrujúci steroid, voľnú kyselinu steroidu, lipid, ketorolak,
silikónový olej, olopatadín, prostaglandín, analóg prostaglandínu, prostamid,
antagonistu integrínu s malou molekulou, lifitegrast, loteprednol a fluórometalón alebo
ich kombinácie. Tubulárna štruktúra môže mať prierez, ktorý má tvar kruhový,
lentoidný, osmičkový, podkovovitý, oválny, podlhovastý, zaoblený obdĺžnikový,
hviezdicový alebo tvar ozubeného kolesa. Tubulárna štruktúra môže mať priemer
prierezu približne 1 mm.
[0012] Spôsob môže ďalej zahŕňať uvoľňovanie aspoň jedného terapeutického činidla
z matrice liečiva do oka. Spôsob môže ďalej zahŕňať dispergovanie aspoň druhého
terapeutického činidla do druhého množstva druhého materiálu na vytvorenie druhého
množstva matrice liečiva a formovanie druhého množstva matrice liečiva do aspoň
druhej tubulárnej štruktúry majúcej druhý lúmen. Spôsob môže ďalej zahŕňať
navliekanie aspoň druhej tubulárnej štruktúry cez dĺžku nosnej štruktúry tak, že nosná
štruktúra prechádza druhým lúmenom aspoň druhej tubulárnej štruktúry. Spôsob môže
ďalej zahŕňať uvoľňovanie aspoň druhého terapeutického činidla z druhého množstva
matrice liečiva. Aspoň druhé terapeutické činidlo môže byť rovnaké ako aspoň jedno
terapeutické činidlo. Aspoň druhé terapeutické činidlo sa môže líšiť od aspoň jedného
terapeutického činidla. Matrica liečiva môže uvoľňovať aspoň jedno terapeutické
činidlo do oka prvou elučnou rýchlosťou a druhé množstvo matrice liečiva môže
uvoľňovať aspoň druhé terapeutické činidlo do oka druhou elučnou rýchlosťou. Prvá
elučná rýchlosť a druhá elučná rýchlosť môžu byť rovnaké alebo rôzne.
[0013] Ďalšie znaky a výhody by mali byť zrejmé z nasledujúceho opisu rôznych
implementácií, ktoré ako príklady ilustrujú princípy vynálezu.
STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV
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[0014] Tieto a ďalšie aspekty budú teraz podrobne opísané s odkazom na nasledujúce
obrázky. Vo všeobecnosti obrázky nemajú byť v zodpovedajúcom meradle absolútne
alebo porovnateľne, ale sú zamýšľané ako ilustratívne. Taktiež relatívne umiestnenie
znakov a prvkov môže byť modifikované za účelom ilustratívneho ujasnenia. Obrázky
2 až 17 nepredstavujú uskutočnenia predloženého vynálezu.
Obr. 1A znázorňuje rozložený pohľad na implementáciu očného zariadenia;
Obr. 1B znázorňuje perspektívny, zostavený pohľad na očné zariadenie z obr.
1A;
Obr. 1C znázorňuje detailný pohľad na očné zariadenie z obr. 1B pozdĺž kruhu
C;
Obr. 1D znázorňuje detailný pohľad na ďalšie uskutočnenie očného zariadenia;
Obr. 1E znázorňuje pohľad v reze na očné zariadenie z obr. 1B;
Obr. 1F znázorňuje príklady tvarov prierezov tu opísaných očných zariadení;
Obr. 2A znázorňuje perspektívny pohľad na ďalšie uskutočnenie očného
zariadenia;
Obr. 2B znázorňuje pohľad spredu na očné zariadenie z obr. 2A;
Obr. 3 znázorňuje hyperbolický paraboloidný povrch;
Obr. 4 znázorňuje pohľad spredu na ďalšie uskutočnenie očného zariadenia;
Obr. 5 znázorňuje bočný pohľad na očné zariadenie z obr. 4;
Obr. 6 znázorňuje bočný pohľad na očné zariadenie z obr. 4;
Obr. 7 znázorňuje pohľad spredu na ďalšie uskutočnenie očného zariadenia;
Obr. 8 znázorňuje zväčšený pohľad spredu na časť očného zariadenia z obr. 7;
Obr. 9 znázorňuje perspektívny pohľad na ďalšie uskutočnenie očného
zariadenia;
Obr. 10 znázorňuje bočný pohľad na očné zariadenie z obr. 9;
Obr. 11 znázorňuje bočný pohľad na očné zariadenie z obr. 9;
Obr. 12 znázorňuje schematický pohľad v reze na oko, do ktorého je vhodné
začleniť očné zariadenie;
Obr. 13 znázorňuje pohľad spredu na oko z obr. 12;
Obr. 14 znázorňuje bočný schematický pohľad v reze na oko, zahŕňajúci
spojivky horného viečka a dolného viečka;
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Obr. 15 znázorňuje bočný schematický pohľad v reze na horné viečko a záhyby
spojiviek oka;
Obr. 16 znázorňuje implementáciu zariadenia umiestneného na oku;
Obr. 17 znázorňuje rozložený pohľad na implementáciu zariadenia a obal.
[0015] Malo by sa rozumieť, že obrázky v tomto dokumente sú len príkladom a nie sú
v zodpovedajúcom meradle.
PODROBNÝ OPIS
[0016] Sú tu opísané rôzne implementácie očných zariadení, ktoré sú konfigurované
tak, aby boli umiestnené na vonkajšom alebo prednom povrchu oka na dodávanie
terapeutickej látky do oka. Tu opísané očné zariadenia sú spojené s terapeutickou
látkou. V tomto ohľade sú očné zariadenia vyrobené z terapeutickej látky, sú ňou
potiahnuté, obsahujú ju alebo sú s ňou inak spojené, ako je podrobne opísané nižšie.
Očné zariadenia sú dimenzované a tvarované tak, že zariadenie je konfigurované na
umiestnenie na vonkajšom povrchu oka, pričom aspoň časť očného zariadenia je
umiestnená pod jedným alebo obidvoma viečkami takým spôsobom, že nedochádza
ku kontaktu ani interferencii s rohovkou.
[0017] Tu opísané očné zariadenia sú dimenzované a tvarované tak, že sa očné
zariadenie udržiava vo všeobecne fixnej polohe na oku, aby sa zabránilo nežiaducemu
pohybu, keď sa umiestni na oko. Očné zariadenia môžu byť konfigurované mnohými
spôsobmi a môžu byť konfigurované tak, aby sa umiestnili na mieste a/alebo sa mierne
pohybovali, keď sú umiestnené na oku, aby poskytovali pacientovi lepšie pohodlie.
Fixácia a/alebo relatívny pohyb očných zariadení môže byť relatívny voči očnej buľve
alebo voči anatomickej štruktúre susediacej s okom, ako je napríklad očná spojivková
klenba.
[0018] Ako bude podrobnejšie opísané nižšie, tu opísané očné zariadenia sú in
situ formovateľné. V tomto ohľade má implementácia očného zariadenia prvý tvar pred
umiestnením do oka. To znamená, že očné zariadenie v samostatnom stave má prvý
tvar. Očné zariadenie sa potom umiestni na oko tak, že očné zariadenie má druhý tvar,
ktorý sa líši od prvého tvaru. S ohľadom na druhý tvar sa môže očné zariadenie
formovať do druhého tvaru a/alebo plasticky zaujať druhý tvar. Očné zariadenie môže
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byť tiež aktivované tak, aby zaujalo druhý tvar, napríklad použitím schopností tvarovej
pamäte materiálu, z ktorého môže byť očné zariadenie aspoň čiastočne vyrobené. Po
odstránení z oka si očné zariadenie môže zachovať druhý tvar. To znamená, že očné
zariadenie si môže zachovať druhý tvar i po vybratí z oka, alebo sa po odstránení z
oka môže očné zariadenie zmeniť na tretí tvar, ktorý je odlišný od prvého a/alebo
druhého tvaru. K zmene tvaru môže dôjsť v dvoch alebo troch rozmeroch a môže sa
vyskytnúť na ktorejkoľvek z osí x, y alebo z vzhľadom na očné zariadenie.
[0019] S ohľadom na prechod do druhého tvaru je očné zariadenie konfigurované na
prechod do tvaru, ktorý zodpovedá alebo doplňuje tvar anatómie samotného oka
a/alebo anatómie okolo oka. Očné zariadenie môže napríklad zodpovedať druhému
tvaru, ktorý zodpovedá obrysu a rozmerom predného povrchu oka. V inej
implementácii sa očné zariadenie môže prispôsobiť druhému tvaru, ktorý zodpovedá
tvaru anatómie okolo alebo v blízkosti oka. Taká anatómia môže zahŕňať napríklad
očné viečko (viečka), záhyby spojiviek, mediálny očný kútik, laterálny očný kútik,
superiórny šikmý sval, trochleu, slznú žľazu atď.
[0020] Prechod z prvého tvaru (mimo oko) na druhý tvar (umiestnený na oku) môže
trvať určitú dobu. Prechod môže byť napríklad iniciovaný do niekoľkých minút, dní
alebo mesiacov od okamihu, kedy je očné zariadenie umiestnené na oko. Prechod na
druhý tvar môže byť dokončený do doby kratšej než je minúta, do jednej alebo
viacerých minút, do doby v ráde dní alebo mesiacov od okamihu, kedy je očné
zariadenie umiestnené na oko, a môže byť vybraný tak, aby spĺňal jeden alebo viacero
požiadaviek.
[0021] Očné zariadenie, ktoré má byť umiestnené na oko, môže byť vybrané z
množstva takýchto očných zariadení, pričom výber je aspoň čiastočne založený na
celkovej veľkosti očného zariadenia vzhľadom na celkovú veľkosť oka, na ktoré má
byť očné zariadenie umiestnené, ako je napríklad priemer oka. V jednej implementácii
má očné zariadenie, keď je v prvom tvare, maximálny priemer, ktorý je väčší než
maximálny priemer oka, na ktoré má byť očné zariadenie umiestnené.
[0022] Keďže očné zariadenie sa môže po implantácii prispôsobiť alebo doplniť tvar
anatómie oka, nie je nutná žiadna zvláštna znalosť tvaru oka pacienta. Tu opísané
očné zariadenia sa môžu prispôsobiť tak, aby vyhovovali anatómii oka pacienta in
situ potom, ako je zariadenie umiestnené na oko pacienta. Tu opísané očné zariadenia
sa môžu ľahko prispôsobiť anatómii oka bez toho, aby voči nej vynaložili podstatnú
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silu, ako je napríklad návrat k prvému tvaru pred implantáciou, čo by mohlo zhoršiť
pohodlie pacienta a viesť k tomu, že pacient by cítil zariadenie v oku. Očné zariadenia
opísané v tomto dokumente však nie sú natoľko ťažkopádne, že by s nimi lekár
nemohol ľahko manipulovať počas umiestňovania a odstraňovania.
Očné zariadenia
[0023] Ďalej je opísaných niekoľko implementácií očného zariadenia.
[0024] Obr. 1A znázorňuje rozložený pohľad, Obr. 1B znázorňuje zostavený pohľad a
obr. 1E znázorňuje pohľad v reze na jednu uskutočnenie očného zariadenia 105. Očné
zariadenie 105 môže mať prstencovú konfiguráciu, ako je napríklad ovál, kruh alebo
toroid, s otvorom 130, ktorý môže byť dimenzovaný a tvarovaný tak, aby bol mimo
priemeru rohovky pri umiestnení na predný povrch oka. Očné zariadenie 105 obsahuje
jednu alebo viacero štruktúr 112 telesa usporiadaných na obklopenie, zakrytie alebo
pripojenie k aspoň časti nosnej štruktúry 135. V niektorých uskutočneniach je celá
dĺžka nosnej štruktúry 135 obklopená alebo pokrytá touto alebo viacerými štruktúrami
112 telesa. V niektorých uskutočneniach je nosnou štruktúrou 135 vnútorná nosná
štruktúra, ktorá prechádza vnútorným kanálom alebo lúmenom 113 jednej alebo
viacerých štruktúr 112 telesa (pozri obr. 1E a obr. 1F). Lúmen 113 môže mať vnútorný
priemer nakonfigurovaný tak, aby prijímal alebo obsahoval nosnú štruktúru 135 tak, že
nosná štruktúra 135 môže byť prevlečená lúmenom 113. Lúmen 113 prechádzajúci
jednou alebo viacerými štruktúrami 112 telesa môže byť umiestnený centrálne (ako je
napríklad znázornené na obr. 1E) alebo mimo stredu (ako napríklad v zaoblenom
obdĺžniku a na obrázkoch ôsmich verzií znázornených na obr. 1F). Ďalej, jedna alebo
viacero štruktúr 112 telesa

zahŕňa jednu alebo viacero drážok 116 na vonkajšom

povrchu tak, že nosná štruktúra 135 môže byť skôr spojená s drážkami 116 jednej
alebo viacerých štruktúr 112 telesa
viacerých štruktúr 112 telesa

alebo prechádzať drážkami 116 jednej alebo

, než alebo naviac k tomu, aby bola prevlečená

vnútorným lúmenom 113. Či už je nosná štruktúra 135 umiestnená vo vnútri
vnútorného lúmenu 113 alebo vonkajšej drážky 116 jednej alebo viacerých štruktúr
112 telesa

, aspoň časť jednej alebo viacerých štruktúr 112 telesa

môže byť

konfigurovaná tak, aby sa kontaktovala s predným vonkajším povrchom oka, keď je
očné zariadenie 105 umiestnené na oku.

10

[0025] Nosná štruktúra 135 môže byť z akýchkoľvek rôznych materiálov a mať
akékoľvek rôzne tvary a hrúbky. Nosnou štruktúrou 135 môže byť neerodovateľný
materiál, ktorý môže určovať celkový tvar zariadenia 105. Nosná štruktúra 135 je
tenká, podlhovastá štruktúra, ktorá môže mať tuhosť podobnú drôtu a je tvarovateľná
do celkového tvaru zariadenia, ako je napríklad prstencový tvar alebo iná forma. Nosná
štruktúra 135 môže byť vytvorená z rôznych materiálov vrátane ale nielen tenkého
kovového drôtu alebo drôtov, monofilamentu alebo súboru monofilamentov, tvrdého
plastu, ako je nylon, PMMA, polykarbonát, polyetyléntereftalát a/alebo iného polyméru,
polypropylénu alebo iného syntetického šijacieho materiálu schopného poskytnúť
štrukturálnu podporu zariadeniu 105. V jednej implementácii je nosnou štruktúrou 135
drôt. V ďalšej implementácii je nosnou štruktúrou 135 polypropylénový monofilament
alebo súbor filamentov, ktoré sú spolu spojené na svojich koncoch a vytvárajú
prstencovú štruktúru. Nosná štruktúra 135 môže byť vytvrdená do prstencového alebo
iného tvaru. Nosná štruktúra 135 môže byť schopná aktivácie po vložení očného
zariadenia 105 do oka, čo spôsobí, že sa očné zariadenie 105 prispôsobí in
situ. Napríklad materiál nosnej štruktúry môže byť tepelne aktivovaný, napríklad
prostredníctvom tepla dodávaného do vloženého zariadenia skrze oko alebo očné
viečka. Pre jednu alebo viacero nosných štruktúr 112, ako sú tu poskytnuté, možno
uvažovať o ďalších materiáloch. Nosná štruktúra 135 môže zahŕňať potiahnutý plast
alebo kovový materiál tak, že povlak obsahuje terapeutické činidlo. Nosná štruktúra
135 môže mať povrchovú úpravu, ako je leptanie plazmou alebo podobne, aby sa
umožnilo vytvorenie vhodných pripevnení k nosnej štruktúre 135, ako je napríklad
jedna alebo viacero štruktúr 112 telesa, ako bude podrobnejšie opísané nižšie.
[0026] Opäť s ohľadom na obr. 1A-1E a ako bolo uvedené vyššie, jedna alebo viacero
štruktúr 112 telesa môže predstavovať tubulárne časti materiálu majúce vnútorný
lúmen 113 tak, že nosná štruktúra 135 môže byť prevlečená lúmenom 113 pred
spojením koncov nosnej štruktúry 135 k sebe. V niektorých implementáciách môže byť
štruktúra 112 telesa tvarovaná a vytvrdzovaná do konkrétneho tvaru, ako je napríklad
tubulárny tvar majúci kruhový alebo iný prierez. Obr. 1C znázorňuje implementáciu
zariadenia 105 majúceho dve štruktúry 112a, 112b telesa pozdĺž kruhu C z obr. 1B.
Jeden koniec 111a prvej štruktúry 112a telesa môže dosadať na druhý koniec 111b
druhej štruktúry 112b telesa. Obr. 1D znázorňuje ďalšiu implementáciu zariadenia 105
majúceho dve štruktúry 112a, 112b telesa. V tejto implementácii sú konce 111a, 111b
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od seba vzdialené tak, že oblasť nosnej štruktúry 135 zostáva odkrytá. Malo by sa
rozumieť, že do očného zariadenia 105 môže byť začlenená jediná štruktúra 112 telesa
alebo viac ako dve štruktúry 112 telesa.
[0027] Očné zariadenie 105 môže mať akýkoľvek rôznych tvarov prierezov. V
niektorých implementáciách môže mať zariadenie 105 a/alebo jedna alebo viacero
štruktúr 112 telesa

v priereze kruhový tvar, ako je napríklad implementácia

znázornená na obr. 1E. Zariadenie 105 a/alebo jedna alebo viacero štruktúr 112 telesa
môžu mať tiež prierez, ktorý nie je kruhový. Napríklad časť jednej alebo viacerých
štruktúr 112 telesa v kontakte s okom (ako je napríklad predný povrch oka) môže byť
trochu sploštená. Obr. 1F znázorňuje mnoho ďalších tvarov prierezov, vrátane
kruhového, lentoidného, osmičkového, tvaru podkovy, oválneho, podlhovastého, tvaru
zaobleného obdĺžnika, tvaru hviezdy alebo tvaru ozubeného kolesa atď. Všeobecne
môžu byť okraje očného zariadenia v priereze spravidla zaoblené. Malo by byť zrejmé,
že tvar prierezu sa môže v rôznych miestach očného zariadenia 105 meniť. V
niektorých implementáciách môže mať zariadenie 105 hrúbku prierezu medzi približne
0,5 mm až približne 1 mm. Ďalej môže byť tvar prierezu zvolený tak, aby maximalizoval
alebo inak zväčšoval veľkosť povrchovej plochy očného zariadenia 105, ako bude
podrobnejšie diskutované nižšie. V niektorých implementáciách môže mať nosná
štruktúra 135 priemer prierezu medzi približne 0,05 mm až približne 0,35 mm, takže
vnútorný priemer každej štruktúry 112 telesa môže byť medzi približne 0,06 mm až
približne 0,36 mm, aby cez ňu mohla byť umiestnená nosná štruktúra. V niektorých
implementáciách môže mať nosná štruktúra 135 priemer medzi približne 0,05 mm,
0,07 mm, 0,1 mm, 0,15 mm, 0,2 mm, 0,3 mm alebo 0,35 mm. V niektorých
implementáciách môže byť nosná štruktúra 135 monofilamentovým šijacím
materiálom, ktorý má veľkosť medzi približne USP 0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 alebo 6-0
šijacieho materiálu. Celkový priemer prierezu niektorých implementácií zariadení
môže byť približne 0,5 mm až približne 1,5 mm.
[0028] Ako bolo uvedené vyššie, očné zariadenie 105 môže byť konfigurované tak,
aby sa prispôsobilo alebo vytvarovalo in situ po umiestnení na povrchu oka podľa
konkrétneho anatomického tvaru oka alebo tvaru anatómie obklopujúcej oko. To
umožňuje prispôsobenie tvaru zariadenia za chodu tak, že sa očnému zariadeniu 105
pohodlne prispôsobí, čo minimalizuje alebo eliminuje podráždenie oka alebo anatómie
obklopujúcej oko s minimom predtým existujúcich informácií o tvare oka konkrétneho
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pacienta. Očné zariadenie 105 má pred aplikáciou na oko počiatočnú pred-aplikačnú
konfiguráciu alebo tvar. Materiálové vlastnosti nosnej štruktúry 135, samotnej alebo v
kombinácii s materiálovými vlastnosťami jednej alebo viacerých štruktúr 112 telesa,
môžu určovať pred-aplikačný tvar očného zariadenia 105. Očné zariadenie 105 sa
prekonfiguruje z počiatočného, pred-aplikačného tvaru do druhej konfigurácie alebo
tvaru po vložení. Tvar pred vložením môže mať celkovo plochý alebo v podstate plochý
kruhový alebo prstencový tvar. Po aplikácii na povrch oka sa pred-aplikačný tvar môže
začať meniť smerom k druhému po-aplikačnému tvaru, napríklad plastickou
deformáciou alebo tepelnou aktiváciou jednej alebo viacerých zložiek očného
zariadenia 105. Po-aplikačný tvar môže zahŕňať celkovo taký tvar, ktorý sa obyčajne
prispôsobuje alebo sa vytvaruje podľa predného povrchu oka pacienta, ako aj podľa
jednej alebo viacerých zložiek okolitej očnej anatómie, vrátane aspoň časti spojiviek
oka a aspoň časti očnicovej dutiny. Pred-aplikačná konfigurácia má ako taká tvar, ktorý
sa líši od po-aplikačného tvaru. Zariadenie 105 si môže udržať druhú po-aplikačnú
konfiguráciu aj po odobraní zariadenia 105 z oka. Alternatívne môže mať zariadenie
105 tretiu konfiguráciu po odobraní, ktorá má tvar odlišný od jedného alebo oboch z
pred-aplikačného a po-aplikačného tvaru.
[0029] Po vybratí z oka môže zariadenie 105 odolať odchýleniu od tvaru konfigurácie
po aplikácii a/alebo po odobraní. Pred-aplikačný tvar môže byť prstencový, s
umiestnením v podstate v rovine a tvary po aplikácii a/alebo po odobraní môžu byť
umiestnené aspoň čiastočne mimo tejto roviny. V niektorých implementáciách môže
mať nosná štruktúra 135 samočinný odpor voči odchýleniu, ktorý je v rozmedzí od
približne 0,01 N/mm do približne 1 N/mm. V ďalších implementáciách môže mať nosná
štruktúra 135 prvý samočinný odpor voči odchýleniu medzi približne 1 stupňom a
približne 60 stupňami. Samočinný odpor voči odchýleniu nosnej štruktúry 135 môže
zahŕňať uhol odchýlenia medzi prvou časťou nosnej štruktúry 135 a druhou časťou
nosnej štruktúry 135, keď je prvá časť nesená a držaná na mieste a hmotnosť druhej
časti odchyľuje nosnú konštrukciu 135. Jedna alebo viacero štruktúr 112 telesa môže
byť vytvorených tak, aby mali tiež samočinný odpor voči odchýleniu. Samočinný odpor
voči odchýleniu jednej alebo viacerých štruktúr 112 telesa

môže byť menší než

samočinný odpor voči odchýleniu nosnej štruktúry 135.
[0030] Tu opísané zariadenia môžu po umiestnení na oko podstúpiť celkovú zmenu
tvaru, napríklad od plochého alebo v podstate plochého prstenca k tu opísaným
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sedlovým tvarom. Zariadenie môže tiež podstúpiť viac lokalizované zmeny tvaru.
Napríklad jedna alebo viacero zložiek tu opísaných zariadení môže podstúpiť zmenu
tvaru tak, že tvar prierezu sa môže po implantácii a v dôsledku kontaktu s určitou
anatómiou oka zmeniť. Napríklad jedna alebo viacero štruktúr 112 telesa môže byť
vytvorená obvykle z mäkkého, formovateľného materiálu vyformovaného tak, aby mal
kruhový prierez. Po určitej dobe po kontakte s očnou štruktúrou, napríklad očnou
klenbou, prierez štruktúry 112 telesa sa môže formovať tak, aby presnejšie odrážal
alebo sa prispôsobil povrchovému tvaru očnej štruktúry, s ktorou je materiál v kontakte.
Napríklad prvá časť vonkajšieho povrchu štruktúry 112 telesa, ako je napríklad povrch
štruktúry 112 telesa smerujúci k prednému povrchu oka alebo k spojivke 344 očnej
bulvy, môže po určitej dobe v kontakte s touto anatómiou oka podstúpiť lokalizovanú
zmenu tvaru. Podobne druhá časť vonkajšieho povrchu štruktúry 112 telesa, ako je
napríklad povrch štruktúry 112 telesa smerujúci k palpebrálnej spojivke 342 viečka,
môže tiež podstúpiť lokalizovanú zmenu tvaru po určitej dobe v kontakte s touto
anatómiou oka. V niektorých implementáciách to môže byť lokalizovaná zmena tvaru
vonkajších povrchových častí z konvexného sférického tvaru na konkávny sférický
tvar. Tvar prierezu jednej alebo viacerých štruktúr 112 telesa sa môže zmeniť z
kruhového tvaru na tvar lentoidu. V ďalšej implementácii sa tvar prierezu jednej alebo
viacerých štruktúr 112 telesa môže zmeniť z kruhového tvaru na tvar osmičky. V inej
implementácii sa tvar prierezu jednej alebo viacerých štruktúr 112 telesa môže zmeniť
z kruhového tvaru na tvar podkovy. Malo by sa rozumieť, že vonkajší povrch štruktúry
112 telesa môže nadobudnúť alebo sa prispôsobiť ľubovoľnému z mnohých lokálnych
tvarov v závislosti od tvaru očných štruktúr, s ktorými vonkajší povrch štruktúry 112
telesa prichádza do kontaktu. Tu opísané zariadenia teda môžu podstúpiť celkovú
zmenu tvaru in situ určenú primárne materiálovými vlastnosťami nosnej štruktúry 135.
Tu opísané zariadenia môžu tiež podliehať lokalizovanej zmene tvaru in situ určenej
primárne materiálovými vlastnosťami jednej alebo viacerých štruktúr 112 telesa.
Tvarové prispôsobenie tu opísaných zariadení k anatómii oka celkovo i lokálne
prispieva k pohodliu pacienta a udržaniu zariadenia v oku.
[0031] Ako je uvedené vyššie, tu opísané očné zariadenia zahŕňajú alebo sa spájajú
s jedným alebo viacerými terapeutickými činidlami tak, aby uvoľňovali bezpečné a
terapeuticky účinné množstvo liečiva (liečiv) do oka po implantácii po určitú dobu. V
niektorých implementáciách liek difunduje zo silikónovej matrice liečiva spôsobom
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postupného uvoľňovania prostredníctvom elúcie liečiva. K uvoľneniu liečiva zo
zariadenia môže dôjsť akýmkoľvek z mnohých spôsobov a nemalo by byť obmedzené
na konkrétny chemický mechanizmus alebo formuláciu na uvoľňovanie a podávanie
liečiva do oka. Napríklad tu opísané očné zariadenia môžu uvoľňovať liečivo do oka
elúciou liečiva, difúziou liečiva, biodegradáciou, riadeným uvoľňovaním, postupným
uvoľňovaním a podobne. V tomto ohľade môže byť očné zariadenie 105 tvarované na
dosiahnutie väčšej alebo menšej povrchovej plochy tak, aby sa dosiahol požadovaný
profil uvoľňovania liečiva. Napríklad zväčšením povrchovej plochy jednej alebo
viacerých štruktúr 112 telesa možno dosiahnuť vyššiu úroveň uvoľňovania liečiva
očným zariadením 105. V tomto ohľade môže byť zvolená povrchová plocha v jednom
alebo viacerých špecifických miestach očného zariadenia 105 na zvýšenie, zníženie
alebo inú modifikáciu rýchlosti uvoľňovania liečiva zo špecifickej oblasti (oblastí)
očného zariadenia 105 vzhľadom na iné oblasti očného zariadenia 105. To umožňuje,
aby očné zariadenie 105 malo rýchlosť uvoľňovania v jednom umiestnení očného
zariadenia 105, ktoré sa líši od rýchlosti uvoľňovania v inom mieste očného zariadenia
105.
[0032] Tu opísané zariadenia môžu byť formulované na dosiahnutie rôznych cieľov
uvoľňovania liečiva. Napríklad tu opísané zariadenia môžu obsahovať liečivo
(napríklad v štruktúre 112 telesa), ktoré sa má uvoľňovať určitou rýchlosťou
uvoľňovania, aby sa dosiahla prvá dávka liečiva v oku. Tu opísané zariadenia môžu
tiež zahŕňať prvé liečivo v prvej formulácii, ako napríklad v prvej štruktúre 112 telesa,
a prvé liečivo v druhej

formulácii, ako napríklad v druhej štruktúre 112 telesa.

Napríklad prvá formulácia liečiva môže umožňovať vyššiu dávku liečiva uvoľnenú
počas prvého časového obdobia a druhá formulácia liečiva môže umožniť nižšiu dávku
liečiva uvoľňovanú počas druhého dlhšieho časového obdobia. Ďalej tu opísané
zariadenia môžu zahŕňať prvé liečivo v prvej formulácii a druhé liečivo v druhej
formulácii, čo umožňuje jedinému zariadeniu dodávať súčasne dve (alebo viac než
dve liečivá). Napríklad zariadenie 105 môže zahŕňať prvú štruktúru 112 telesa
zahŕňajúcu prvé liečivo a druhú štruktúru 112 telesa zahŕňajúcu druhé liečivo a tretiu
štruktúru 112 telesa zahŕňajúcu tretie liečivo atď. Malo by byť tiež zrejmé, že tu opísané
zariadenia môžu byť formulované tak, že jediná štruktúra 112 telesa (alebo iná súčasť
zariadenia) dodáva viac ako jedno liečivo. Ďalej by malo byť zrejmé, že komponenty
zariadenia, iné než jedna alebo viacero štruktúr 112 telesa, môžu obsahovať liečivo.
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Napríklad nosná štruktúra 135 môže byť nakonfigurovaná tak, aby obsahovala liečivo
na uvoľňovanie do oka. Existuje celý rad spôsobov, ako môžu byť tu opísané
zariadenia navrhnuté na dosiahnutie požadovaného profilu uvoľňovania liečiva.
Konkrétne jedna alebo viacero štruktúr 112 telesa umožňuje prispôsobenie liečby
podľa ktorejkoľvek z celého radu kombinácií dávok, rýchlostí uvoľňovania a
požadovaných terapeutík.
[0033] Terapeutické činidlo môže byť umiestnené, vložené, zapuzdrené alebo inak
začlenené do dodávacej matrice. Dodávacia matrica môže byť obsiahnutá v alebo na
nosnej štruktúre 135 alebo v jednej alebo viacerých štruktúrach 112 telesa alebo v
oboch. Dodávacia matrica môže zasa zahŕňať buď biologicky odbúrateľný alebo
neodbúrateľný materiál. Dodávacia matrica môže zahŕňať polymér, aj keď nie
obmedzený na polymér. Príklady biologicky odbúrateľných polymérov zahŕňajú
proteín, hydrogél, kyselinu polyglykolovú (PGA), kyselinu polymliečna (PLA), kyselinu
poly-L-mliečnu (PLLA), kyselinu poly-L-glykolovú) (PLGA), polyglykolid, poly-L-laktid,
poly-D-laktid, poly(aminokyseliny), polydioxanón, polykaprolaktón, polyglukonát,
kopolyméry kyseliny polymliečnej a polyetylénoxidu, modifikovanú celulózu, kolagén,
polyortoestery,

polyhydroxybutyrát,

polyanhydrid,

polyfosfoester,

poly-alfa-

hydroxykyselinu a ich kombinácie. Medzi biologicky neodbúrateľné polyméry môžu
patriť silikón, NuSil Med 4810, silikón MED-4830, silikónový materiál, akryláty,
polyetylény, polyuretán, polyuretán, hydrogél, polyester (napr. DACRON® od E. 1. Du
Pont de Nemours and Company, Wilmington, Del.), polypropylén, polytetrafluóretylén
(PTFE), expandovaný PTFE (ePTFE), polyéteréterketón (PEEK), nylon, extrudovaný
kolagén, polymérna pena, silikónový kaučuk, polyetyléntereftalát, polyetylén
s ultravysokou molekulárnou hmotnosťou, polykarbonát uretán, polyuretán, polyimidy,
nehrdzavejúca oceľ, zliatina nikel-titán (napr. Nitinol), titán, nehrdzavejúca oceľ,
zliatina kobalt-chróm (napr. ELG1LOY® od Elgin Specialty Metals, Elgin, I11.;
CONICHROME® od Carpenter Metals Corp., Wyomissing, Pa.). V niektorých
implementáciách je dodávacou matricou materiál matrice na postupné dodávanie
liečiva od Ocular Therapeutix (Bedford, MA), zahŕňajúci hydrogélovú technológiu,
ktorá sa v priebehu času rozkladá a uvoľňuje sa v nej dispergované liečivo. V jednej
implementácii môže byť jedna alebo viacero štruktúr 112 telesa

vytvorených z

dodávacej matrice, ako je napríklad silikón, do ktorej môže byť jedno alebo viacero
terapeutických činidiel dispergovaných alebo vmiešaných pred formovaním a
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vytvrdzovaním. V jednej implementácii môže mať formovaný silikón durometer v
rozsahu od približne 10 Shore A do približne 80 Shore A. V niektorých
implementáciách je durometer medzi 30 Shore A silikónom a 50 Shore A silikónom.
[0034] Malo by sa rozumieť, že implementácie očných zariadení opísaných a
znázornených na obrázkoch sú príklady. Očné zariadenia sa od zobrazení môžu líšiť
tvarom, materiálom a konfiguráciou. Napríklad tu opísané očné zariadenia nemusia
byť prstencové, ale môžu skôr tvoriť časť prstenca. Napríklad očné zariadenia môžu
mať v podstate tvar U alebo C. Malo by byť tiež zrejmé, že tu opísané očné zariadenia
môžu zahŕňať dve alebo viacero samostatných štruktúr, ktoré spoločne tvoria očné
zariadenie 105.
[0035] Teraz k obr. 2A a 2B, ktoré znázorňujú ďalšiu implementáciu očného zariadenia
105. Rovnako ako v predchádzajúcej implementácii môže mať očné zariadenie 105
prstencovú konfiguráciu, ako je napríklad oválny, kruhový alebo toroidný tvar, s
otvorom 130, ktorý môže byť dimenzovaný a tvarovaný tak, aby pri umiestnení na oko
sedel mimo priemer rohovky. Hoci otvor 130 môže byť dimenzovaný tak, aby
minimalizoval kontakt a/alebo interferenciu s rohovkou, keď je očné zariadenie
umiestnené na oku, malo by sa rozumieť, že očné zariadenie 105 sa môže niekedy
dostať do kontaktu s rohovkou, napríklad keď sa pacient pozerá do strany. Zariadenie
105 môže zahŕňať nosnú štruktúru 135 (znázornenú prerušovanou čiarou) spojenú
s konštrukciou telesa umiestnenou pozdĺž časti alebo pozdĺž celej nosnej štruktúry
135. Očné zariadenie 105 môže obsahovať vonkajší povrch 110, ako aj vnútorný
povrch 115, ktorý je priamo v kontakte s predným vonkajším povrchom oka, keď je
očné zariadenie 105 umiestnené na oku. Okrem toho môže očné zariadenie 105
zahŕňať predný okraj 120, ktorý ohraničuje alebo obklopuje otvor 130 očného
zariadenia 105. Zadný okraj 125 môže definovať vonkajší obrys očného zariadenia
105. Zadný okraj 125 a predný okraj 120

môžu každý definovať podobný tvar,

napríklad kruhový tvar. Alternatívne zadný okraj 125 a predný okraj 120 môžu mať
rôzne tvary, napríklad predný okraj 120 môže byť kruhový a zadný okraj 125 môže byť
oválny alebo iného tvaru. Otvor 130 očného zariadenia 105 môže byť vycentrovaný
alebo môže byť odsadený od stredu zariadenia 105. Všeobecne však otvor 130
umožňuje, aby predný okraj 120 zariadenia zostal mimo zóny videnia oka.
[0036] Stále k obr. 2A a 2B, očné zariadenie 105 môže všeobecne obsahovať štyri
oblasti, vrátane nazálnej oblasti NR, temporálnej oblasti TR, superiórnej oblasti SR a
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inferiórnej oblasti IR. Nazálna oblasť NR je všeobecne usporiadaná tak, aby bola
umiestnená na nazálnej oblasti oka a temporálna oblasť TR je konfigurovaná tak, aby
bola umiestnená

na temporálne oblasti oka. Podobne je superiórna oblasť SR

konfigurovaná tak, aby bola umiestnená na superiórnej oblasti oka, zatiaľ čo inferiórna
oblasť IR je konfigurovaná tak, aby bola umiestnená na inferiórnej oblasti oka. Oblasti
NR, SR, TR a IR očného zariadenia môžu mať špecifickú veľkosť a tvar na interakciu
so zodpovedajúcimi oblasťami oka tak, aby sa dosiahla fixácia na oku s minimálnym
alebo žiadnym podráždením oka. V tomto ohľade zadný okraj 125, ktorý definuje
vonkajší obrys očného zariadenia 105, môže byť dimenzovaný a tvarovaný tak, že
každá z oblastí sa rozkladá v požadovanej vzdialenosti v smere dozadu pozdĺž
vonkajšieho povrchu oka, ako je podrobnejšie opísané nižšie. Okrem toho sa oblasti
očného zariadenia môžu navzájom líšiť v geometrii, veľkosti, hrúbke, šírke atď.
Ktorákoľvek z oblastí môže mať odsadenie alebo inú nepravidelnosť povrchu.
[0037] Ako je uvedené vyššie, tvar tu opísaných zariadení sa môže líšiť. V niektorých
implementáciách sa môže tvar očného zariadenia 105 meniť podľa toho, či má byť
očné zariadenie 105 umiestnené na pravé oko alebo na ľavé oko. Oblasti NR, SR, TR
a IR nemusia byť nutne podobne tvarované voči sebe navzájom. Tieto oblasti môžu
mať skôr odlišné tvary a môžu obsahovať jeden alebo viacero výstupkov, ktoré sú
konfigurované na zvýšenie pravdepodobnosti, že očné zariadenie 105 bude
prirodzene udržiavané v oku po dlhšiu dobu.
[0038] V implementácii podľa obr. 2A a 2B je nazálna oblasť NR predného okraja 120
tvarovaná tak, že vzdialenosť medzi predným okrajom 120 a zadným okrajom 125 je
obvykle zmenšená vzhľadom na zvyšok očného zariadenia 105. Inými slovami, očné
zariadenie 105 má zmenšenú plochu povrchu v nazálnej oblasti NR na implementáciu
z obr. 2A a 2B. Okrem toho sa temporálna oblasť očného zariadenia 105 môže
nachádzať ďalej v smere dozadu ako zvyšok očného zariadenia.
[0039] Zadný okraj 125 môže mať tvar, ktorý je nakonfigurovaný tak, aby udržiaval
očné zariadenie 105 v relatívne pevnej polohe, keď je umiestnené na oko, aby sa
znížila pravdepodobnosť otáčania alebo akéhokoľvek iného pohybu očného
zariadenia 105 vzhľadom na oko. V tejto implementácii je zadný okraj definovaný
povrchom

pravidelného

alebo

nepravidelného

sedla

alebo

hyperbolického

paraboloidu. Obr. 3 znázorňuje povrch hyperbolického paraboloidu 705. Obrys 710 je
definovaný povrchom 705 a tento obrys 710 môže zodpovedať obrysu zadného okraja
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125 implementácie očného zariadenia, ako je napríklad implementácia na obr. 2A a
2B. Povrch 705 a/alebo obrys 710 môžu alebo nemôžu byť symetrické okolo osi x a y.
Napríklad tvar a/alebo obrys sa môžu meniť v závislosti od toho, či je očné zariadenie
umiestnené na ľavom alebo pravom oku. Malo by sa rozumieť, že akákoľvek tu
opísaná implementácia očného zariadenia 105 môže mať obrys, ktorý zodpovedá
alebo v podstate zodpovedá obrysu 710 znázornenému na obr. 3.
[0040] Ako je opísané vyššie v súvislosti so zariadením znázorneným na obr. 1A-1E,
ktorákoľvek z implementácií očného zariadenia 105 môže byť deformovateľná,
prispôsobiteľná a/alebo tvarovateľná tak, že sa celkový tvar zariadenia 105 mení in
situ do tvaru vonkajšieho povrchu oka alebo okolitej anatómie pri umiestnení na oko.
S odkazom na obr. 3, očné zariadenie 105 môže mať dostatočnú tuhosť tak, že zadný
okraj 125 sa prispôsobí povrchu hyperbolického paraboloidu, i keď očné zariadenie
105 nie je umiestnené na oku, napríklad pred umiestnením na oko alebo po vybratí z
oka. V samostatnom stave sa teda zadný okraj 125 očného zariadenia 105 môže
prispôsobiť povrchu hyperbolického paraboloidu. V inej implementácii očné zariadenie
sa neprispôsobí takému tvaru pred umiestnením na oko. V takej implementácii môže
byť očné zariadenie pred umiestnením na oko ploché alebo v podstate ploché. Očné
zariadenie sa môže potom plasticky deformovať alebo sa môže aktivovať tak, aby sa
deformovalo do iného tvaru potom, ako bolo umiestnené na oku po určitú dobu. Malo
by sa rozumieť, že ktorékoľvek z tu opísaných zariadení sa môže znovu
nakonfigurovať in situ od počiatočnej pred-aplikačnej konfigurácie do druhej poaplikačnej konfigurácie. Ďalej, táto po-aplikačná konfigurácia môže byť zachovaná aj
potom, ako je zariadenie odobrané z oka. Alternatívne zariadenie môže podstúpiť
ďalšiu zmenu tvaru po vybratí z oka tak, že zaujme konfiguráciu po odobraní, ktorá
môže byť rovnaká alebo odlišná od pred-aplikačnej konfigurácie alebo po-aplikačnej
konfigurácie.
[0041] Obr. 4, 5 a 6 znázorňujú ďalšiu implementáciu očného zariadenia 105. Obr. 4
znázorňuje pohľad spredu na očné zariadenie 105, zatiaľ čo obr. 5 a 6 znázorňujú
bočné pohľady. Očné zariadenie 105 môže mať pri pohľade spredu všeobecne oblý
tvar, ako je napríklad ovál. Tvar môže byť definovaný dlhou osou L a krátkou osou S.
Ako bolo uvedené, tvar sa môže líšiť a nemusí zodpovedať oválu alebo byť okrúhly.
Navyše očné zariadenie môže byť symetrické alebo asymetrické okolo jednej z dlhej
alebo krátkej osi.
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[0042] Ako je znázornené v bočných pohľadoch na obr. 5 a 6, očné zariadenie 105 má
taký tvar, že je usporiadané na umiestnenie na sférický alebo v podstate sférický
vonkajší povrch oka. S odkazom na obr. 4, očné zariadenie 105 môže mať dvojicu
zväčšených alebo rozšírených oblastí, tvoriacich chlopne 810 so zväčšenou
povrchovou plochou, ktoré sú všeobecne umiestnené pozdĺž dlhej osi L očného
zariadenia 105, i keď ich pozície sa môžu meniť. Chlopne 810 môžu definovať väčšiu
povrchovú plochu než úzke oblasti 815, ktoré sú obvykle umiestnené pozdĺž krátkej
osi S očného zariadenia 105. V implementácii podľa obr. 4-6 sa chlopne 810 môžu
postupne zužovať alebo zmenšovať smerom od polohy dlhej osi L k polohe krátkej osi
S. Malo by sa rozumieť, že prechod vo veľkosti smerom od chlopní 810 k relatívne
menším oblastiam 815 môže byť menej postupný alebo môže byť prudký. Okrem toho
konkrétny tvar chlopní 810, ako aj uhol chlopní vzhľadom na os kolmú k rovine z obr.
4 sa môže líšiť, aby sa upravila povrchová plocha chlopní, aby sa zariadenie
prispôsobilo a držalo v oku atď.
[0043] Obr. 7 znázorňuje ďalšiu implementáciu očného zariadenia 105. Pri pohľade
spredu môže očné zariadenie 105 obsahovať všeobecne oblé teleso 1105, ktoré tvorí
kruh, elipsu alebo iný prstencový tvar. Na telese 1105 môže byť umiestnená aspoň
jedna zväčšená oblasť, ako je napríklad chlopňa 1110. Chlopňa 1110 môže mať
akýkoľvek z rôznych tvarov. Všeobecne môže mať chlopňa 1110 väčšiu hrúbku alebo
šírku vzhľadom na lokálne oblasti telesa 1105, kde je chlopňa 1110 umiestnená.
[0044] V jednej implementácii je každá z chlopní 1110 umiestnená

v obvodovej

vzdialenosti mimo druhej chlopne 1110, napríklad približne 180 stupňov, i keď relatívne
polohy chlopní sa môžu meniť. Okrem toho sa môže meniť počet chlopní 1110, kde
tento počet zahŕňa 1, 2, 3, 4 alebo viac chlopní 1110. Každá z chlopní 1110 voliteľne
obsahuje vonkajšiu oblasť 1205, ktorá sa rozprestiera smerom von vzhľadom na teleso
1105. Každá chlopňa tiež prípadne obsahuje vnútornú oblasť 1210, ktorá sa
rozprestiera smerom k otvoru 130 telesa 1105. Chlopne 1110 sú dimenzované a
tvarované tak, aby boli umiestnené na vonkajšom sférickom povrchu oka. Veľkosť a
tvar a vzájomné polohy chlopní 1110 môžu byť zvolené tak, aby sa dosiahol
požadovaný profil uloženia, povrchovej plochy, zadržania atď. Ako bolo uvedené,
implementácia na obr. 7 sa môže líšiť tvarom. Napríklad teleso 1105 môže mať
nepravidelný tvar a môže zodpovedať obrysu 710 z obr. 3. Očné zariadenie 105 môže
tiež zahŕňať len teleso 1105 bez chlopní 1110.
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[0045] Obr. 8 znázorňuje zväčšený pohľad spredu na implementáciu jednej z chlopní
1110. Ako bolo uvedené vyššie, chlopne 1110 môžu obsahovať vonkajšiu oblasť 1205
a vnútornú oblasť 1210. V znázornenej implementácii majú oblasti 1205 a 1210 v
podstate pravouhlý tvar so zaoblenými rohmi, i keď by malo byť zrejmé, že tvar sa
môže líšiť. Povrch chlopne 1110 môže zahŕňať jeden alebo viacero výstupkov, ktoré
sú konfigurované na zväčšenie povrchovej plochy chlopne 1110, alebo chlopňa 1110
môže mať plochý vonkajší povrch. Ďalej vnútorná oblasť 1210 chlopní 1110 môže mať
geometriu povrchu, ktorá zodpovedá povrchu gule, ako je znázornené na obr. 8.
[0046] Obr. 9 znázorňuje perspektívny pohľad na ešte ďalšiu implementáciu očného
zariadenia 105, ktoré má všeobecne prstencové teleso 1305. Obr. 10 a 11 znázorňujú
bočné pohľady na očné zariadenie 105 z obr. 9. Teleso 1305 môže byť tvorené tenkým
oblým pásom, ktorý má všeobecne valcovitý vonkajší povrch. Teleso 1305 môže mať
dvojicu chlopní 1310, ktoré môžu byť umiestnené v určitom uhle vzhľadom na rovinu
definovanú kružnicou telesa 1305. Ako je znázornené na obr. 10 a 11, chlopne 1310
môžu byť v uhle 90 stupňov vzhľadom na rovinu telesa 1305, hoci uhol chlopní 1310
sa môže meniť. Chlopne 1310 môžu byť stupňovité alebo sa ich šírka môže zužovať
vzhľadom na šírku telesa 1305. Napríklad centrálna oblasť každej chlopne 1310 môže
byť širšia než každá zo strán hraničiacich so stredovou oblasťou každej chlopne 1310.
Zúženie môže byť postupné alebo prudké tak, aby sa vytvoril jeden alebo viacero
stupienkov v tvare chlopní 1310.
[0047] Ktorákoľvek z tu opísaných implementácií zariadení môže tiež zahŕňať jeden
alebo viacero ramien rozbiehajúcich sa z prstencovitej štruktúry. Ramená môžu tiež
zahŕňať aspoň jedno alebo viacero terapeutických činidiel.
Materiály a terapeutické činidlá
[0048] S tu opísanými očnými zariadeniami možno relatívne ľahko manipulovať počas
aplikovania do oka i pri odoberaní z oka, pričom sa stále umožňuje prispôsobovanie a
tvarovanie in situ po implantácii do oka na zlepšenia pohodlia a udržania na oku.
[0049] Tu opísané zmeny tvaru môžu byť ovplyvnené rôznymi materiálmi. Jedna alebo
viacero zložiek tu opísaných zariadení môže byť vytvorená z rôznych materiálov alebo
ich obsahovať, ako sú napríklad tu opísané materiály. Ako bolo uvedené vyššie, nosná
štruktúra 135 môže ovplyvňovať zmeny tvaru zariadení. Nosná štruktúra 135 môže byť
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vytvorená z materiálu poskytujúceho celkový tvar očnému zariadeniu pred
umiestnením zariadenia na povrch oka. Nosná štruktúra 135 môže určovať tvar
zariadenia, keď je toto zariadenie mimo oka pred implantáciou, ďalej tvar, ktorému sa
zariadenie prispôsobí in situ, rovnako ako tvar zariadenia po vybratí prispôsobeného
zariadenia z oka. Malo by byť zrejmé, že k zmenám tvaru môže dochádzať počas
rôznych časových období, napríklad od minút po dni alebo mesiace. V niektorých
implementáciách tvarové prispôsobenie od prvého tvaru pred implantáciou do oka na
druhý tvar po implantácii do oka prebieha po dobu približne 20 minút až približne 24
hodín.
[0050] Nosná štruktúra 135 môže byť vytvorená z jedného alebo viacerých rôznych
materiálov vrátane kovového drôtu, filamentu alebo série filamentov, monofilu, tvrdého
plastu, ako je nylon, PMMA, polykarbonát, polyetyléntereftalát a/alebo iného polyméru,
polypropylénu alebo iného syntetického šijacieho materiálu alebo kombinácie jedného
alebo viacerých z vyššie uvedených materiálov. Pre jednu alebo viacero zložiek
zariadenia sú tu tiež uvažované príklady materiálov, ktoré sa môžu natiahnuť
pružiacim účinkom, vrátane zliatin platiny, zliatin titánu, všetkých zliatin z
nehrdzavejúcej ocele a kalených materiálov, rôznych plátovaných kovov a izolovaných
drôtov. Očné zariadenie môže byť aspoň čiastočne vyrobené z materiálu s tvarovou
pamäťou. V neobmedzujúcom príklade môže byť použitý nitinol, ktorý umožní očnému
zariadeniu zmeniť sa na požadovaný tvar pomocou tepelnej, magnetickej alebo
elektromagnetickej aktivácie, z martenzitického do austenitického stavu. Môžu byť
použité ďalšie príklady materiálov s tvarovou pamäťou, vrátane napríklad polyuretánov
s

tvarovou

pamäťou,

polynorbornénových
zosieťovaného

zosieťovaného

polymérov,

polyetylénu,

nitinolu,

trans-polyoktylénového
polyetylénu,

zosieťovaného

PMMA,

polyizoprénu,

kaučuku,
polyuretánu,

polycyklooceténu,

polykaprolaktónu, kopolymérov (oligo)kaprolaktónu, PLLA, kopolymérov PL/DLA,
kopolymérov PLLA PGA, termoplastických polymérov, ako je PEEK, zosieťovaných
blokových kopolymérov polyetyléntereftalátu (PET) a polyetylénoxidu (PEO),
blokových kopolymérov obsahujúcich polystyrén a poly(1,4-butadién) a ďalších
materiálov s tvarovou pamäťou, ktoré sú dobre známe odborníkom v odbore.
Materiálom môže byť tiež akýkoľvek materiál konfigurovaný tak, aby sa opakovane stal
plastickým po vystavení teplu, kvapaline a/alebo tlaku a stuhol po ochladení, sušení
a/alebo odstránení tlaku.
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[0051] V jednej implementácii môže byť jedno alebo viacero tu opísaných očných
zariadení expandovaných, pretože absorbujú slznú tekutinu v oku, alebo sa môžu
natiahnuť pôsobením pružiaceho mechanizmu. Príklady materiálov, ktoré môžu
napúčať po vložení do oka, zahŕňajú PVPE, PVA, polyuretánové gély a ďalšie typy
hydrogélov. Jedna alebo viacero zložiek tu opísaných zariadení, ako je napríklad
nosná štruktúra a/alebo štruktúra telesa, môže byť tiež vytvorených z jedného alebo
viacerých rôznych materiálov, vrátane biologicky odbúrateľného alebo biologicky
neodbúrateľného materiálu, ako je napríklad silikón. Terapeutické činidlo môže byť
umiestnené, vložené, zapuzdrené alebo inak začlenené do dodávacej matrice.
Dodávacia matrica môže zase zahŕňať buď biologicky

odbúrateľný alebo

neodbúrateľný materiál. Dodávacia matrica môže zahŕňať polymér, aj keď nie je
obmedzená na polymér. Príklady biologicky odbúrateľných polymérov zahŕňajú
proteín, hydrogél, kyselinu polyglykolovú (PGA), kyselinu polymliečnu (PLA), kyselinu
poly-L-mliečnu (PLLA), poly(L-glykolovú kyselinu) (PLGA), polyglykolid, poly-L-laktid,
poly-D-laktid, poly(aminokyseliny), polydioxanón, polykaprolaktón, polyglukonát,
kopolyméry kyseliny polymliečnej a polyetylénoxidu, modifikovanú celulózu, kolagén,
polyortoestery, polyhydroxybutyrát, polyanhydrid, polyfosfoester, kyselinu poly-alfahydroxy a ich kombinácie. Neodbúrateľné polyméry môžu zahŕňať silikón, MED-4830
silikón, silikónový materiál, akryláty, polyetylény, polyuretán, polyuretán, hydrogél,
polyester (napr. DACRON® od EI Du Pont de Nemours and Company, Wilmington,
Del.), polypropylén, polytetrafluóretylén (PTFE), expandovaný PTFE (ePTFE),
polyéteréterketón (PEEK), nylon, extrudovaný kolagén, polymérnu penu, silikónový
kaučuk, polyetylén tereftalát, polyetylén s ultravysokomolekulárnou hmotnosťou,
polykarbonát uretán, polyuretán, polyimidy, nehrdzavejúcu oceľ, zliatinu nikel-titán
(napr. nitinol), titán, nehrdzavejúcu oceľ, zliatinu kobalt-chróm (napr. ELGILOY® od
Elgin Specialty Metals, Elgin, Illinois, CONICHROME® od Carpenter Metals Corp.,
Wyomissing, Pa.). V niektorých implementáciách je dodávacou matricou materiál
matrice na postupné dodávanie liečiva od Ocular Therapeutix (Bedford, MA),
zahŕňajúci hydrogélovú technológiu, ktorá sa v priebehu času rozkladá a uvoľňuje v
nej dispergované liečivo. Tu opísané zariadenia môžu tiež zahŕňať materiál, ktorý
môže meniť rýchlosť uvoľňovania liečiva do oka zo zariadenia, vrátane materiálu
meniaceho rýchlosť elúcie.
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[0052] Aby sa zabránilo potenciálnej alergickej reakcii na očné zariadenie u pacienta,
môže očné zariadenie zahŕňať hypoalergénny materiál. Jedna alebo viacero zložiek tu
opísaných zariadení, ako je nosná štruktúra a/alebo štruktúra telesa, môže zahŕňať
materiály, ako sú hydrogély, polyetylénglykol (PEG) alebo polyetylénoxid (PEO), ktoré
zabraňujú adhézii proteínov, a tak minimalizujú možnosť vzniku alergickej reakcie.
Alternatívne môže matrica očného zariadenia na dodávanie liečiva zahŕňať
antialergénnu a/alebo antihistaminickú zlúčeninu, aby sa zabránilo alergickej reakcii
na očné zariadenie. V určitých implementáciách môže dodávacia matrica tiež zahŕňať
ďalšie materiály známe v odbore. Očné zariadenie môže byť tiež konfigurované na
mukóznu redukciu.
[0053] Malo by sa rozumieť, že tieto materiály sú poskytnuté ako príklady a nie sú
mienené ako obmedzujúce alebo komplexné materiály konfigurované tak, aby
poskytovali schopnosť zmeniť tvar zariadení a/alebo schopnosť uvoľňovať liečivo tu
opísaným zariadením.
[0054] Tabuľka 1 znázorňuje príklady terapeutických činidiel vhodných na použitie s
tu opísanými očnými zariadeniami. Terapeutické činidlá môžu byť použité mnohými
spôsobmi a môžu zahŕňať jedno alebo viacero dodaných terapeutických činidiel.
Tabuľka 1. Neobmedzujúce príklady indikácií a terapeutických činidiel
Indikácie

Terapeutické činidlo

Glaukóm

prostaglandín alebo analóg prostaglandínu
alebo prostamid (napr. bimatoprost, travoprost,
latanoprost alebo tafluprost atď.)

Glaukóm

prostaglandín alebo analóg prostaglandínu +
druhé

liečivo

(napr.

latanoprost

alebo

bimatoprost)
bimatoprost + inhibítor karboanhydrázy (CAI)
(dorzolamid)
Glaukóm (psí a/alebo prostaglandín alebo analóg prostaglandínu
iný veterinárny)

alebo prostamid (napr. bimatoprost, travoprost,
latanoprost alebo tafluprost)

24

Indikácie

Terapeutické činidlo

Transplantácia

steroid

rohovky, prevencia
odmietnutia
Bakteriálna

jedno alebo viacero novších antibiotík, ktoré

konjunktivitída

majú nízku tvorbu rezistencie

Suché oko

cyklosporín
steroid (napr. loteprednol, fluórmetalón)
nepenetrujúci steroid (napr. voľná kyselina
steroidu)
nesteroidné

protizápalové

činidlá

(napr.

ketorolak)
antagonista integrínu s malou molekulou (napr.
lifitegrast)
doxycyklín alebo azitromycín
nefarmakologická látka (napr. lipid)
mastný

alkohol

(napr.

cetylalkohol

alebo

stearylalkohol)
mastná kyselina (napr. mastná kyselina s
dlhým reťazcom)
olej (napr. silikónový olej)
Chirurgia po katarakte

antibiotikum + steroid;
(NSAID voliteľné)

Post-laserová chirurgia antibiotikum + steroid;
(NSAID voliteľné)
Alergia

olopatadín
antihistaminikum
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Indikácie

Terapeutické činidlo
steroid (napr. loteprednol, fluórmetalón)

Trachóm

doxycyklín alebo iné antibiotiká

Blefaritída

tetracyklín, doxycyklín, azitromycín alebo iné
antibiotiká
nefarmakologická látka (napr. lipid)
mastný

alkohol

(napr.

cetylalkohol

alebo

stearylalkohol)
mastná kyselina (napr. mastná kyselina s
dlhým reťazcom)
olej (napr. silikónový olej)

[0055] Alternatívne alebo v kombinácii s terapeutickými činidlami v tabuľke 1 môže
terapeutické činidlo zahŕňať jedno alebo viacero z nasledujúcich: činidlo na zníženie
vnútroočného tlaku oka, lieky proti glaukómu (napr. adrenergné agonisty, adrenergné
antagonisty (beta blokátory), inhibítory karboanhydrázy (CAI, systémové a topické),
parasympatomimetiká, prostaglandíny a hypotenzné lipidy a ich kombinácie),
antimikrobiálne

činidlo

(napr.

antibiotikum,

antivirotikum,

antiparacytikum,

antimykotikum atď.), kortikosteroidy alebo iné protizápalové látky (napr. NSAID),
dekongestant (napr. vazokonstriktor), činidlo, ktoré zabraňuje alergickej reakcii alebo
ju modifikuje (napr. antihistaminikum, inhibítor cytokínu, inhibítor leukotriénu, inhibítor
IgE, imunomodulátor), stabilizátor žírnych buniek, cykloplegiká alebo podobne.
Príklady stavov, ktoré môžu byť liečené terapeutickým činidlom (činidlami) zahŕňajú,
ale nie sú obmedzené na glaukóm, pred a po chirurgické ošetrenie, suché oko a
alergie. V niektorých implementáciách môže terapeutické činidlo zahŕňať lubrikant
alebo surfaktant, napríklad lubrikant na ošetrenie suchého oka.
[0056] Terapeutické činidlo môže zahŕňať analóg prostaglandínu vhodný na liečbu
glaukómu, ako je tu opísané. Analóg prostaglandínu môže zahŕňať napríklad jeden
alebo viacero z latanoprostu (XALATAN®), bimatoprostu (LUMIGAN® alebo
LATISSE®), karboprostu, unoprostonu, prostamidu, travatanu, travoprostu alebo
tafluprostu. Terapeutické činidlo môže tiež zahŕňať steroid, antibiotikum, nesteroidné
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liečivo alebo "NSAID", loteprednol, cyklosporín, dexametazón, dipivefrín, olopatadín,
emedastín, antihistamín, moxifloxacín, natamycín, antifungal, polymyxín, neomycín,
nepafenak, triamcinolín acetonid, tobramycín, prednizolón, rimexolón, fluórmetolón,
lodoxamid trometamín, difluprednát, brinzolamid, metipranolol, timolol, aproklonidín,
karbachol, pilokarpín, cyklopentát, atropín, betaxolol, brimonidín, nedokromil,
epinastín, alkaftadín, ketorolak, lifitegrast, prednizolón, gatifloxacín, bepotastín,
besifloxacín, brómfenak, fluocinolón, ganciklovir, tobramycín, hydroxypropyl celulózu,
azitromycín, dorzolamid, levofloxacin, ofloxacín, bunazozín, unoproston, levokabastín,
hyaluronát sodný, diquafosol, fluórmetolón, pirenoxín alebo latanoprostén bunod.
[0057] Terapeutické činidlo môže zahŕňať jedno alebo viacero z nasledujúcich alebo
ich ekvivalenty, deriváty alebo analógy: inhibítory trombínu; antitrombogénne činidlá;
trombolytické činidlá; fibrinolytické činidlá; inhibítory vazospazmy; vazodilatátory;
antihypertenzíva; antimikrobiálne látky, ako sú antibiotiká (ako je tetracyklín,
chlórtetracyklín,

bacitracín,

neomycín,

polymyxín,

gramicidín,

cefalexín,

oxytetracyklín, chlóramfenikol, rifampicín, ciprofloxacín, tobramycín, gentamycín,
erytromycín,

penicilín,

sulfonamidy,

sulfadiazín,

sulfacetamid,

sulfametizol,

sulfisoxazol, nitrofurazón, propionát sodný), antimykotiká (ako je amfotericín B a
mikonazol) a antivirotiká (ako je idoxuridintrifluórtymidín, acyklovir, gancyklovir,
interferón); inhibítory povrchových glykoproteínových receptorov; činidlá proti
zhlukovaniu doštičiek; antimitotiká; inhibítory mikrotubulov; anti-sekretorické činidlá;
aktívne inhibítory; inhibítory remodelácie; antisense nukleotidy; antimetabolity;
antiproliferatíva (vrátane činidiel antiangiogenézy); protinádorové chemoterapeutické
činidlá; protizápalové látky (ako je hydrokortizón, hydrokortizón acetát, dexametazón
21-fosfát, fluocinolón, medryzón, metylprednizolón, prednizolón 21-fosfát, prednizolón
acetát, fluórmetalón, betametazón, triamcinolón, triamcinolón acetonid); nesteroidné
protizápalové činidlá (NSAID) (ako je salicylát, indometacín, ibuprofen, diklofenak,
flurbiprofén, piroxikam indometacín, ibuprofén, naxoprén, piroxikam a nabumetón).
Medzi protizápalové steroidy uvažované na použitie v metodológii tu opísaných
implementácií patria kortikosteroidy, napríklad triamcinolón, dexametazón, fluocinolón,
kortizón, prednizolón, flumetolón, loteprednol a ich deriváty); antialergiká (ako je
kromoglykát sodný, antazolín, metapyrilín, chlórfeniramín, cetrizín, pyrilamín,
profenpyridamín); antiproliferačné činidlá (ako je kyselina 1,3-cis retinová, 5fluóruracil, taxol, rapamycín, mitomycín C a cisplatina); dekongestanty (ako je
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fenylefrín, nafazolín, tetrahydrazolín); miotiká a anti-cholinesteráza (ako je pilokarpín,
salicylát, karbachol, acetylcholínchlorid, fyzostigmín, eserín, diizopropylfluórfosfát,
fosfolínový jód, bromid demekarium); antineoplastiká (ako je karmustín, cisplatina,
fluóruracil3); imunologické liečivá (ako sú vakcíny a imunitné stimulanty); hormonálne
látky (ako sú estrogény, estradiol, progestačné látky, progesterón, inzulín, kalcitonín,
paratyroidný hormón, peptid a hypotalamický uvoľňovací faktor vazopresín);
imunosupresíva, antagonisty rastového hormónu, rastové faktory (ako je epidermálny
rastový faktor, fibroblastový rastový faktor, rastový faktor odvodený z doštičiek,
transformujúci rastový faktor beta, somatotropín, fibronektín); inhibítory angiogenézy
(ako angiostatín, anekortav acetát, trombospondín, anti-VEGF protilátka); agonisty
dopamínu; rádioterapeutické činidlá; peptidy; proteíny; enzýmy; zložky extracelulárnej
matrix; ACE inhibítory; vychytávače voľných radikálov; chelátory; antioxidanty; antipolymerázy;

fotodynamické

prostaglandíny,

terapeutické

antiprostaglandíny,

látky;

prekurzory

činidlá

na

génovú

prostaglandínov,

terapiu;
vrátane

antiglaukómových liečiv zahŕňajúcich betablokátory, ako je timolol, betaxolol,
levobunolol, atenolol a analógy prostaglandínov, ako sú bimatoprost, travoprost,
latanoprost, tafluprost atď.; inhibítory karboanhydrázy, ako je acetazolamid,
dorzolamid, brinzolamid, metazolamid, dichlórfenamid, diamox; a neuroprotektanty,
ako je lubezol, nimodipín a príbuzné zlúčeniny; a parasympatomimetiká, ako je
pilokarpín, karbachol, fyzostigmín a podobne.
[0058] Rozumie sa, že tieto terapeutické činidlá sú poskytované ako príklady a nie sú
zamýšľané ako obmedzujúce alebo všetky terapeutické činidlá, ktoré môžu byť
dodávané pomocou tu opísaných zariadení. Ďalej by malo byť zrejmé, že je tu
uvažovaný celý rad spôsobov pridávania liečiv a dávkovania rôznych terapeutických
činidiel, ako je napríklad pridávanie a dávkovanie liečiva opísané v zverejnenej US
patentovej prihláške č. 2012/0136322, s názvom DODÁVANIE LIEČIV DO
ANTERIÓRNEHO SEGMENTU, podanej 1. júna 2011; a zverejnenej US patentovej
prihláške č. 2013/0144128 (teraz US 8,939,948), s názvom ZARIADENIE NA
VLOŽENIE DO OKA A SPÔSOBY, podanej 14. septembra 2012.
[0059] Tu opísané zariadenia môžu byť vyrobené rôznymi spôsobmi. V jednej
implementácii môže byť liečivo vmiešané a dispergované do matrice liečiva, ako je
napríklad silikón medicínskej kvality, ako je silikón MED-4830, aby sa vytvorila
štruktúra 112 telesa materiálu matrice liečivo-liečivo. Materiál matrice liečivo-liečivo
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štruktúry 112 telesa môže byť formovaný a vytvrdený do požadovaného tvaru.
Napríklad materiál štruktúry 112 telesa môže byť formovaný a vytvrdzovaný, ako je v
odbore známe. V niektorých implementáciách môže byť štruktúra 112 telesa
formovaná do podlhovastej tubulárnej štruktúry majúcej lúmen 113. Tubulárna
štruktúra môže mať rôzne prierezové tvary, ako je tu uvedené, vrátane ale nie
obmedzené na kruhový, lentoidný, tvaru osmičky, podkovy, oválny podlhovastý, tvar
zaobleného obdĺžnika, tvar hviezdy alebo ozubeného kolesa atď. V niektorých
implementáciách aspoň časť štruktúry 112 telesa môže mať hrúbku prierezu, ktorá je
približne 1 mm. Lúmen 113 prechádzajúci každou z štruktúr 112 telesa môže mať
vnútorný priemer nakonfigurovaný na uloženie nosnej štruktúry 135. V niektorých
implementáciách môže mať lúmen 113 vnútorný priemer približne 0,06 mm, 0,08 mm,
0,11 mm, 0,16 mm, 0,21 mm, 0,31 mm alebo 0,36 mm. Každá z štruktúr 112 telesa
sa môže líšiť v dĺžke, ako je napríklad dĺžka aspoň približne 1 mm, 2, mm, 4 mm, 6
mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm alebo viac, až do dĺžky nosnej
štruktúry 135, na ktorú je štruktúra 112 telesa

navlečená. Dĺžka štruktúr 112 telesa

môže tvoriť dĺžku oblúku nosnej štruktúry 135. Napríklad jedna štruktúra 112 telesa
môže napríklad tvoriť dĺžku oblúku od približne 5 stupňov až 75 stupňov až do približne
360 stupňov, takže nosná štruktúra 135 je plne pokrytá jedinou štruktúrou 112 telesa.
Očné zariadenie 105 môže mať dĺžku oblúku od približne 5 stupňov až približne 75
stupňov do približne 175 stupňov, ako aj akúkoľvek dĺžku medzi nimi. Malo by byť tiež
zrejmé, že štruktúra 112 telesa môže byť navlečená cez nosnú štruktúru 135 tak, že
štruktúra 112 telesa je umiestnená na nosnej štruktúre 135 podľa jednej z rôznych
polôh vzhľadom na nosnú štruktúru 135 a voči sebe navzájom, ak je na zariadení 105
začlenená viac než jedna štruktúra 112 telesa.
[0060] Jedna alebo viacero štruktúr 112 telesa

môže byť navlečená cez nosnú

štruktúru 135. Nosná štruktúra 135 môže byť v peci zbavená pnutia a tvarovaná za
tepla do tvaru prstenca alebo iného tvaru, napríklad obalením nosnej štruktúry 135
okolo hrotu, ktorý má vybraný priemer. Tvarovaná nosná štruktúra 135 môže byť
rezaná na požadovanú dĺžku, ako je napríklad 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm
alebo 29 mm. Nosná štruktúra 135 môže byť vytvrdená na prstenec alebo iný tvar pred
alebo po orezaní na požadovanú dĺžku. Jedna alebo viacero štruktúr 112 telesa môže
byť navlečených cez nosnú štruktúru 135 pred tepelným zvarením koncov nosnej
štruktúry 135 k sebe. Len čo je jedna alebo viacero štruktúr 112 telesa navlečených
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cez nosnú štruktúru 135, môžu byť voľné konce nosnej štruktúry 135 spojené,
napríklad ich tepelným zvarením, aby sa vytvoril celý kruhový tvar. Každé zariadenie
105 môže byť umiestnené do obalového zásobníka a terminálne sterilizované
ožarovaním e-lúčom.
Anatómia oka a spôsoby použitia
[0061] Tu opísané očné zariadenia sú všeobecne dimenzované a tvarované tak, aby
boli umiestnené na vonkajšom povrchu oka, pričom aspoň časť očného zariadenia je
umiestnená pod jedným alebo obomi viečkami takým spôsobom, že sa nedotýka
alebo neinterferuje s rohovkou. Teraz bude opísaná anatómia oka spolu s príkladmi
spôsobov implantácie a použitia.
[0062] Obr. 12 znázorňuje oko 300 vhodné na začlenenie do tu opísaných očných
zariadení. Oko má rohovku 305 prepúšťajúcu svetlo a šošovku 312 prepúšťajúcu
svetlo, ktorá vytvára obraz na sietnici 314 citlivej na svetlo, takže človek môže vidieť.
Oko 300 zahŕňa sklovec 316 prenášajúci svetlo medzi šošovkou 312 a sietnicou 314.
Referenčná os A môže zahŕňať jednu alebo viacero známych osí oka, ako je napríklad
vizuálna os, línia pohľadu, optická os alebo iná os oka. Rohovka 305 siaha do limbusu
316 oka a limbus 316 sa pripája k sklére 318 oka. Oko má dúhovku 320, ktorá sa môže
vplyvom svetla rozťahovať a sťahovať. Oko tiež zahŕňa cievnatku 322 umiestnenú
medzi sklérou 318 a sietnicou 314. Oko ďalej zahŕňa pars plana 326 umiestnenú
pozdĺž sklerálnej časti oka blízko limbu 316.
[0063] S odkazom na obr. 12-15, oko 300 zahŕňa štruktúry spojivového tkaniva na
ochranu oka a umožnenie pohybu oka. Viečka sú konfigurované tak, aby oko otvárali
na videnie a zatvárali na jeho ochránenie. Horné viečko 336 sa rozprestiera na hornej
časti oka a dolné viečko 338 na dolnej časti oka. Očné viečka definujú palpebrálnu
štrbinu, ktorá sa rozprestiera medzi horným viečkom 336 a dolným viečkom 338.
Spojivka je voľné tkanivo, ktoré chráni oko a umožňuje, aby sa oko pohybovalo v očnej
jamke. Spojivka zahŕňa časť viečka zahŕňajúcu palpebrálnu spojivku 342 a časť očnej
buľvy obsahujúcej bulbárnu spojivku 344. Palpebrálna spojivka 342 lemuje vnútorný
povrch horných a dolných viečok, ktoré sa dotýkajú rohovky 305, keď sa viečka
uzatvárajú. Spojivka sa rozprestiera od palpebrálnej spojivky 342 každého viečka
a vracia sa späť, čím sa tvorí váčok 346 zahŕňajúci cul-de-sac 510 a klenbu 360.
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Bulbárna spojivka 344 je umiestnená nad sklérou 318 a je priesvitná, takže je dobre
vidieť bielu skléru.
[0064] Obr. 13 znázorňuje pohľad spredu na oko. Zrenicu 364, dúhovku 320 a skléru
318 možno ľahko vidieť pri pohľade na oko spredu. Mediálny očný kútik je umiestnený
na konci palpebrálnej štrbiny smerom k nosu a laterálny očný kútik je umiestnený na
laterálnom konci palpebrálnej štrbiny. Ľudské oko ďalej obsahuje karunkulu 366, ktorá
je umiestnená nazálne v blízkosti mediálneho očného kútika. V blízkosti karunkuly 366
môže byť umiestnený záhyb spojivky 344 vrátane polmesiacového záhybu. Keďže
polmesiacový záhyb môže pohybovať očnou buľvou, môže sa pohybovať nazálne pod
karunkulou pri pohľade pacienta smerom k nosu a môže byť lepšie viditeľný, keď sa
pacient díva smerom k spánkom, kedy sa polmesiacový záhyb otáča temporálne. Oko
môže zahŕňať ďalšie záhyby bulbárnej a palpebrálnej spojivky, ktoré sa rozprestierajú
po obvode okolo oka tak, aby umožňovali voľné otáčanie oka v očnej jamke.
[0065] Obr. 14 znázorňuje bočný pohľad v reze na spojivky horného viečka 338 a
dolného viečka 336 oka. Bulbárna časť 344 spojivky zahŕňa množstvo záhybov 370F
a palpebrálna časť 342 spojivky zahŕňa množstvo záhybov 372F. Spojivka sa vracia
späť medzi bulbárnou spojivkou 344 a palpebrálnou spojivkou 342 na klenbe 360.
Každý z množstva bulbárnych záhybov 370F a množstva palpebrálnych záhybov 372F
sa môže rozprestierať v podstate obvodovo okolo aspoň časti oka. Váčok 346 zahŕňa
cul-de-sac 510 a cul-de-sac 510 zahŕňa klenbu 360.
[0066] Obr. 15 znázorňuje bočný pohľad v reze na horné viečko oka a záhyby spojivky.
Bulbárna spojivka 344 oblúka horného viečka 338 má mnoho záhybov 370F pozdĺž
spojivky prechádzajúcich medzi limbusom a klenbou 360. Palpebrálna spojivka 342
horného viečka obsahuje mnoho záhybov 372F prechádzajúcich medzi klenbou a
dolným okrajom horného viečka 338. Spojivka 344 dolného viečka 336 má mnoho
záhybov 370F pozdĺž spojivky prechádzajúcich medzi limbusom a klenbou 360 a
palpebrálna spojivka 342 dolného viečka 336 zahŕňa mnoho záhybov 372F
prechádzajúcich medzi klenbou a horným okrajom dolného viečka 336.
[0067] Obr. 16 znázorňuje implementáciu očného zariadenia 105 vloženého na predný
povrch oka a umiestneného vo vnútri hornej a dolnej klenby 360. Zariadenie 105 môže
byť vložené do oka pomocou rôznych techník s anestetickým činidlom alebo bez
anestetika. V jednej implementácii môže byť zariadenie 105 umiestnené po podaní
topického anestetika. Očné viečka môžu byť od seba jemne oddialené a pomocou
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tupého nástroja alebo prstov možno zariadenie umiestniť do hornej a dolnej klenby.
Napríklad zariadenie 105 môže byť vložené najprv do hornej klenby tak, že je držané
hornou klenbou, pričom je umiestnené v dolnej klenbe. Malo by sa rozumieť, že tu je
uvažovaný aj opačný postup, v ktorom je zariadenie najprv umiestnené v dolnej klenbe
pred vložením do hornej klenby. Po vložení môže byť očné zariadenie 105 udržané v
polohe na oku po určitú dobu bez použitia akýchkoľvek mechanických upevňovacích
prvkov, ktoré zasahujú do očného tkaniva alebo cezeň. Zariadenie môže držať
prirodzene, napríklad jeho interakciou s normálnou anatómiou oka spoločne s tvarovou
konformáciou zariadenia, ku ktorej môže dôjsť v priebehu času. Len čo je zariadenie
v danej polohe, nie je pri bežnom pohľade všeobecne viditeľné, snáď s výnimkou
malého segmentu zariadenia, ktorý môže byť viditeľný v nazálnej oblasti oka blízko
karunkuly. Na vybratie zariadenia z oka môže byť na oko voliteľne aplikovaná kvapka
anestetika a následne je zariadenie v dolnej časti klenby uchopené (obvykle pomocou
tupého nástroja) a jemne vybraté z oka.
[0068] Zariadenie môže byť použité na ošetrenie oka po určitú dobu. Časové obdobie,
počas ktorého môže byť očné zariadenie 105 umiestnené do oka na účinnú liečbu, sa
môže líšiť a môže zahŕňať vrátane ale bez obmedzenia aspoň 1 deň, 5 dní, jeden
týždeň, jeden mesiac, dva mesiace, tri mesiace, štyri mesiace, šesť mesiacov alebo
dlhšie časové obdobie.
[0069] Obr. 17 znázorňuje rozložený pohľad na implementáciu očného zariadenia 105
v balení 1701. Každé očné zariadenie 105 môže byť umiestnené do obalového
zásobníka 1710 a terminálne sterilizované ožarovaním e-lúčom. Obalový zásobník
1710 môže zahŕňať komplementárne tvarovanú jamku 1715 konfigurovanú na
bezpečné udržanie očného zariadenia 105 vo vnútri zásobníka 1710, napríklad po
rozlomení fóliového puzdra 1720 pri použití. Očné zariadenie 105 môže byť
umiestnené dovnútra zásobníka 1710 a ponorené v neterapeutickom roztoku,
napríklad soľnom roztoku. Jedno alebo viacero tu opísaných očných zariadení 105
môže byť poskytnutých vo forme súpravy obsahujúcej obalový zásobník 1710,
v ktorom je umiestnené očné zariadenie 105. V niektorých implementáciách môže
súprava ďalej zahŕňať vybavenie nakonfigurované na pomoc pri polohovaní zariadenia
105 v oku, malé množstvo anestetika a návod na použitie. V niektorých
implementáciách môže súprava zahŕňať väčší počet očných zariadení 105. Napríklad
jedna súprava môže zahŕňať niekoľko veľkostí očných zariadení na aplikáciu do očí
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rôznych veľkostí. Tu opísané očné zariadenia môžu mať celkový priemer približne 24
mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm alebo 29 mm na prispôsobenie sa rôznym
veľkostiam očí. Rozumie sa, že obsah liečiva v každom zariadení môže byť rovnaký
bez ohľadu na veľkosť. Alternatívne môže jedna súprava zahŕňať viacero očných
zariadení na liečenie jedného pacienta po určitú dobu tak, že keď sa jedno zariadenie
použilo a odobralo, môže byť vložené ďalšie zariadenie.
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Patentové nároky
1. Očné zariadenie (105) konfigurované tak, aby bolo umiestnené na povrchu oka
aspoň čiastočne pod aspoň jedným z horného a dolného viečka a mimo rohovky oka
na dodávanie aspoň jedného terapeutického činidla do oka po dlhšiu dobu, pričom toto
zariadenie zahŕňa:
tenkú podlhovastú vláknitú prvú štruktúru (135) vytvorenú z prvého materiálu
poskytujúceho prvý tvar očnému zariadeniu (105) pred umiestnením očného
zariadenia (105) na povrch oka;
druhú štruktúru (112) vytvorenú z druhého materiálu, ktorý má tubulárnu
štruktúru tak, že prvá štruktúra (135) prechádza cez lúmen (113) tubulárnej
štruktúry, pričom druhý materiál je odlišný od prvého materiálu; a
aspoň jedno terapeutické činidlo dispergované v aspoň jednom z prvého
materiálu prvej štruktúry (135) alebo druhého materiálu druhej štruktúry (112);
vyznačujúce sa tým, že druhá štruktúra (112) má jednu alebo viacero drážok
vytvorených na vonkajšom povrchu tubulárnej štruktúry poskytujúcej tubulárnej
štruktúre určitý tvar prierezu a
kde prvý tvar očného zariadenia (105) sa prispôsobí druhému, odlišnému tvaru
po umiestnení očného zariadenia (105) na povrch oka, a kde po odobraní z oka
si očné zariadenie (105) udržiava druhý tvar alebo sa zmení na tretí tvar, pričom
tretí tvar je odlišný od prvého i druhého tvaru.
2. Očné zariadenie (105) podľa nároku 1, kde tvar prierezu je vybraný zo skupiny
pozostávajúcej z tvaru čísla osem, podkovy, hviezdy alebo tvaru ozubeného kolesa.
3. Očné zariadenie (105) podľa nároku 1, kde prvá štruktúra (135) je tepelne spojená
do prstencového tvaru potom, ako bola prevlečená lúmenom druhej štruktúry (112).
4. Očné zariadenie (105) podľa nároku 1, kde druhá štruktúra (112) vytvorená z
druhého materiálu je formovaná do dvoch alebo viacerých tubulárnych štruktúr, pričom
každá z týchto dvoch alebo viacerých tubulárnych štruktúr má lúmen (113), cez ktorý
prechádza prvá štruktúra (135).
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5. Očné zariadenie (105) podľa nároku 4, kde prvá z dvoch alebo viacerých
tubulárnych štruktúr je formulovaná na uvoľnenie aspoň jedného terapeutického
činidla a kde druhá z dvoch alebo viacerých tubulárnych štruktúr je formulovaná na
uvoľnenie aspoň jedného terapeutického činidla alebo aspoň druhého terapeutického
činidla dispergovaného v druhom materiáli druhej štruktúry (112), pričom aspoň jedno
terapeutické činidlo a aspoň druhé terapeutické činidlo sú rovnaké alebo rôzne
terapeutické činidlá.
6. Očné zariadenie (105) podľa nároku 1, kde prvá štruktúra určuje prvý tvar, druhý
tvar a tretí tvar a prípadne kde prvý materiál je nie je erodovateľný.
7. Očné zariadenie (105) podľa nároku 6, kde očné zariadenie (105) odoláva
odchýleniu od druhého tvaru po vybratí z oka.
8. Očné zariadenie (105) podľa nároku 6, kde prvý tvar je prstencový tvar umiestnený
v podstate vo vnútri prvej roviny a druhý a tretí tvar sú umiestnené aspoň čiastočne
mimo prvej roviny.
9. Očné zariadenie (105) podľa nároku 1, kde prvý materiál obsahuje materiál
nakonfigurovaný tak, aby sa opakovane stal plastickým po vystavení teplu, kvapaline
alebo tlaku.
10. Očné zariadenie (105) podľa nároku 1, kde prvý materiál obsahuje termoplastický
materiál.
11. Očné zariadenie (105) podľa nároku 10, kde aspoň jedno terapeutické činidlo je
dispergované len v druhom materiáli druhej štruktúry (112).
12. Očné zariadenie (105) podľa nároku 1, kde aspoň jedno terapeutické činidlo zahŕňa
činidlo vybrané zo skupiny, ktorú tvorí bimatoprost, travoprost, latanoprost, tafluprost,
nesteroidné protizápalové činidlo (NSAID), steroid, antihistaminikum, inhibítor
karboanhydrázy (CAI), dorzolamid, cyklosporín, antibiotikum, doxycyklín, tetracyklín,
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azitromycín, mastná kyselina, mastná kyselina s dlhým reťazcom, mastný alkohol,
cetylalkohol, stearylalkohol, nepenetrujúci steroid, voľná kyselina steroidu, lipid,
ketorolak, olej, silikónový olej, olopatadín, prostaglandín, analóg prostaglandínu,
prostamid, antagonista integrínu s malou molekulou, lifitegrast, loteprednol a
fluórmetalón alebo ich kombinácia.
13. Očné zariadenie (105) podľa nároku 1, kde jedna alebo viacero drážok zvyšuje
rýchlosť elúcie aspoň jedného terapeutického činidla zo zariadenia.
14. Očné zariadenie (105) podľa nároku 1, kde tubulárna štruktúra má maximálny
priemer prierezu a povrchovú plochu vystavenú oku, pričom jedna alebo viacero
drážok zväčšuje povrchovú plochu pri zachovaní maximálneho priemeru prierezu.
15. Očné zariadenie (105) podľa nároku 14, kde tvar prierezu je variabilný pozdĺž
obvodovej dĺžky zariadenia.
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