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Stomická pomôcka

Oblasť techniky

Predložený vynález sa vo všeobecnosti týka pomôcok na regulovanú stomickú
evakuáciu.

Doterajší stav techniky

Vytvorenie stómie je liečba v prípade mnohých ochorení alebo poranení
gastrointestinálneho alebo urinárneho traktu. Stómia znamená presmerovanie traktu
cez brušnú stenu mimo tela pacienta. Po vytvorení stómie môže byť potrebné, aby
pacient používal pomôcku nosenú na tele na zachytávanie alebo zhromažďovanie
odpadu z tela odvádzaného cez stómiu. Obvykle sa na to používa otvorený vak
alebo vrecko, ktoré sa pripájajú k telu pomocou lepivých náplastí alebo sťahujúcich
pásov. V takomto vrecku sa zachytáva odpad z tela, ktorý sa nekontrolovane
vylučuje cez stómiu. Nosenie takéhoto vrecka, ktoré môže byť relatívne veľké, aby
dokázalo zachytiť nekontrolované vylučovanie odpadu z tela, však môže byť pre
mnohých stomikov nepríjemné. Používanie takéhoto vrecka si môže vyžadovať
výrazné zmeny vo verejných a osobných aktivitách danej osoby.
Pomôcka na regulovanú evakuáciu umožňuje stomikoví vrátiť sa do určitej
miery k bežnému životu. Táto pomôcka sa obvykle používa na uzatvorenie ústia
stómie s cieľom dočasne zadržať odpad z tela vo vnútri traktu. Pomôcku je možné
manuálne inaktivovať a/alebo odobrať, keď sa stomik rozhodne vyprázdniť odpad z
tela cez stómiu. Implementovanie nákladovo efektívnej, a predsa účinnej a pohodlnej
pomôcky však prináša množstvo praktických a ťažkostí a výziev.
Patent č. 4,941,869 registrovaný v USA napríklad opisuje stomické vrecko so
zátkou na uzatvorenie stómie s cieľom dosiahnuť regulovanú evakuáciu. Ak chce
však stomik vypustiť odpad z tela, musí otvoriť vrecko, vsunúť ruku do vrecka a
priamo odobrať zátku. Takéto vrecko je problematické z hygienického hľadiska,
pretože vyžaduje, aby používateľ i) vsunul ruku do vrecka a ii) dotkol sa samotnej
zátky, pričom ani jeden z týchto krokov nie je hygienicky nezávadný. Otvorením
vrecka sa môže uvoľniť aj zápach z vrecka. Takéto vrecko nakoniec nie je veľmi
vhodné pre menej zručných stomikov.
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Je preto žiaduce vytvoriť pomôcku na regulovanú stomickú evakuáciu, ktorá je
účinná, pohodlná, nákladovo efektívna, jednoducho sa používa a je hygienická.

Podstata vynálezu
Vynález poskytuje pomôcku s regulovanou stomickou evakuáciou, ako je
uvedené v závislom nároku 1. Výhodné uskutočnenia sú definované v závislých
nárokoch 2 až 12.
Uzáver stómie je nosne alebo inak pripojený k druhej stene. Pripojenie
uzáveru stómie k druhej stene umožňuje manipulovanie s uzáverom prostredníctvom
manipulácie s druhou stenu bez priameho kontaktu so samotným uzáverom stómie.
Uzáver stómie sa napríklad môže odobrať zo stómie odtiahnutím druhej steny od
prvej steny, čím sa umožní vyprázdnenie.
Vrecko môže obsahovať jednu alebo oba z týchto komponentov:
i) aspoň na počiatku prostriedok na umiestnenie uzáveru stómie na stanovené
miesto vo vzťahu k prvému otvoru tak, že pri umiestnení vrecka na stómiu sa
uzáver stómie dostane do vhodnej a zaistenej polohy a je pripravený
spolupracovať so stómiou. Takéto umiestnenie uzáveru stómie znamená, že
stomik nemusí zasúvať ruku do vrecka, aby založil uzáver stómie na stómiu.
Uzáver stómie sa namiesto toho umiestňuje a zaisťuje na prvý otvor.
ii) podložka pre uzáver stómie pri nosení vrecka, aby sa napríklad zabránilo
uvoľneniu uzáveru stómie z polohy, v ktorej uzatvára stómiu. Takáto podložka
pre uzáver stómie znamená, že uzáver stómie nemusí byť pri kontakte s
tkanivom stómie samonosný.
Na uzávere stómie je spojovací prvok na vytvorenie uvoľniteľného spojenia s
druhou spojovacou časťou. Tento druh spojky môže byť lepivý, mechanický alebo
rozlomiteľný alebo ich kombinácia.
Prvý (vonkajší) spojovací prvok je pripojený k prvej stene okolo prvého otvoru,
aby sa umožnilo uvoľniteľné pripojenie k telu alebo k spojovaciemu komponentu,
ktorý sa upevňuje na telo. Podložka uzáveru stómie obsahuje druhý (vnútorný)
spojovací prvok, ktorý sa umiestňuje na prvý otvor, pričom druhý spojovací prvok sa
zasúva do vonkajšieho spojovacieho prvku. Vnútorný a vonkajší spojovací prvok sa
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môžu uvoľniteľne pripojiť k doplňujúcej spojovacej časti a/alebo sa môžu vnútorný a
vonkajší spojovací prvok uvoľniteľne pripojiť jeden k druhému.
V jednom uskutočnení tvoria vnútorný a vonkajší prvok jeden celok a sú
spojené pomocou zlomiteľných spojov.
V ďalšom uskutočnení sa prvý manipulačný výstupok nachádza na vonkajšom
spojovacom prvku a/alebo na prvej stene. Druhý manipulačný výstupok sa nachádza
na vnútornom spojovacom prvku a/alebo na druhej stene. Manipulačné výstupky
umožňujú pôsobiť na jeden spojovací prvok silou, ktorou sa oddelí od druhého prvku.
Manipulačné výstupky okrem toho umožňujú ťahom od seba oddeliť prvú a druhú
stenu a zavzdušniť vrecko, aby nedošlo k hromadeniu odpadu z tela v okolí stómie.
V ďalšom uskutočnení je uzáver stómie nafukovateľný. Nafúknutie umožňuje
regulovanie tesniaceho tlaku a prispôsobenie sa rôznym veľkostiam a tvarom stómie.
Môže sa však použiť aj nenafukovateľný uzáver stómie.
V ďalšom uskutočnení, sa uzáver stómie zasúva do stómie a uzatvára stómiu
v kontakte s vnútorným tkanivom. Uzáver zasúvaný do stómie umožňuje dosiahnuť
nízky vonkajší profil, pretože tento uzáver nepotrebuje zaberať výrazný priestor mimo
stómie. Môže sa však použiť uzáver, ktorý uzatvára stómiu v kontakte s vonkajším
tkanivom.
Prehľad obrázkov na výkresoch

Na obr. 1 je schematický prierez príkladu vo forme jednodielnej pomôcky vo
vyfúknutom stave.
Na obr. 2 je schematický pohľad na vrecko.
Na obr. 3 je pohľad spredu na uskutočnenie podľa obr. 1.
Na obr. 4 je schematický prierez príkladu v založenom a uzatvárajúcom stave.
Na obr. 5 je schematický prierez.
Na obr. 6 je schematický prierez príkladu vo forme dvojdielnej pomôcky.
Na obr. 7 je schematický prierez prvej možnej modifikácie uzáveru stómie.
Na obr. 8 je schematický prierez druhej možnej modifikácie uzáveru stómie.

Príklady uskutočnenia vynálezu
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Na priložených výkresoch sa na označenie rovnakých alebo podobných
prvkov používajú rovnaké referenčné čísla.
Prvé uskutočnenie (pozri obr. 1 až 5) predstavuje pomôcku na regulovanú
stomickú evakuaáciu vo forme vrecka 10 na zachytávanie odpadu z tela. Vrecko 10
sa vo všeobecnosti skladá z obalu, ktorý tvoria dve steny - prvá zadná stena 12 a
druhá predná stena 14. Steny 12, 14 môžu byť vytvorené zo samostatných kusov
spojených pozdĺž okraja alebo z jedného kusa materiálu, ktorý sa preloží a spojí
pozdĺž okrajov, aby sa vytvoril stanovený tvar. Každá stena 12, 14 môže byť
vyrobená z akéhokoľvek vhodného flexibilného materiálu alebo fólie, napríklad z
laminátu, ktorý zahŕňa najmenej jednu vrstvu etylénvinylacetátu (EVA) a najmenej
jednu vrstvu plynovej bariéry, napríklad polyvinylidénchlorid (PVDC).
Zadná stena 12 obsahuje v hornej časti otvor pre stómiu 16, ktorý pri
používaní obklopuje stómiu 18 (obr. 4). Prvý (vonkajší) spojovací prvok 20 je
pripojený k zadnej stene 12 tak, že obklopuje otvor pre stómiu 16. V predloženom
uskutočnení je vonkajší spojovací prvok 20 lepivý spojovací prvok so substrátom v
tvare uzatvorenej slučky (napr. penová páska) s lepivou vrstvou. Na vonkajšom
spojovacom prvku 20 je prvý manipulačný výstupok 21, ktorý uľahčuje manipuláciu s
vreckom 10. Prvý manipulačný výstupok 21 sa nachádza na vonkajšom spojovacom
prvku 20 a/alebo na zadnej stene 12. Prvý manipulačný výstupok 21 sa môže
nachádzať na substráte vonkajšieho spojovacieho prvku 20. Prvé uskutočnenie je
jednodielna pomôcka, ktorej vrecko 10 sa priamo prikladá na peristomálnu kožu.
Lepivý materiál na prvom spojovacom prvku 20 je takého druhu, ktorý je kompatibilný
s kožou.
Vrecko 10 ďalej obsahuje uzáver stómie 22, ktorý je upevnený na prednej
stene 14 a/alebo je k nej pripojený. Uzáver stómie 22 je vo všeobecnosti umiestnený
tak, aby prekrýval otvor pre stómiu 16. V predloženom uskutočnení je uzáver stómie
22 upevnený na vonkajšej (alebo prednej) strane prednej steny 14 a prechádza cez
druhý otvor 23 v prednej stene 14 do vnútra vrecka 10. Uzáver stómie 22 by však
mohol byť upevnený na vnútornom povrchu prednej steny 14. V predloženom
uskutočnení uzáver stómie 22 okrem toho prechádza cez otvor pre stómiu 16 tak, že
distálny koniec uzáveru stómie 22 prechádza cez zadnú časť vrecka 10.
Uzáver stómie 22 môže byť v akejkoľvek vhodnej forme tak, aby priliehal k
vnútornému a/alebo vonkajšiemu povrchu stómie 18. V predloženom uskutočnení, je
uzáver stómie 22 vytvorený tak, aby bol i) nafukovateľného typu a ii) typu, ktorý sa
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zasúva do stómie 18, aby priliehal k vnútornému tkanivu za stómiou 18. Uzáver
stómie 22 vo všeobecnosti tvorí najmenej jedna membrána 25, ktorá vytvára
nafukovateľný balónik 24, nasunutá na trubičku 26. Membrána 25 môže byť tepelne
tvarovaná do vo všeobecnosti tubulárneho a/alebo bulbózneho tvaru. Takýto tvar sa
môže vytvoriť aj vystužením materiálu membrány. Trubička 26 je vyrobená zo
všeobecne mäkkého, flexibilného materiálu, napríklad silikónovej gumy. Trubička 26
plní jednu alebo obe z týchto funkcií: slúži i) ako zavádzacie puzdro na uľahčenie
zavedenia nafukovateľného balónika 24 do stómie 18, keď je nafukovateľný balónik
24 vo vyfúknutom stave, a ii) na privedenie inflačného média z inflačného portu 28 do
nafukovateľného balónika 24. Hadička 26 je na distálnom konci otvorená a môže mať
otvory aj pozdĺž tela (nie sú zobrazené na obrázku. Na proximálnom konci trubičky
26 je inflačný ventil 30, ktorý vytvára inflačný otvor 28. Inflačný ventil 30 je vytvorený
tak, aby umožňoval vstup inflačného média (napríklad vzduchu alebo fýziologického
roztoku) vstreknutého používateľom a bránil úniku inflačného média, aspoň pokiaľ si
to neželá stomik.
Vrecko 10 ďalej obsahuje podložku uzáveru stómie na spevnenie uzáveru
stómie 22. Podložka uzáveru stómie obsahuje jeden alebo viacero z týchto prvkov:
druhý (vnútorný) spojovací prvok 34, relatívne pevný kryt 36 a penovú časť 38.
Vnútorný spojovací prvok 34 sa nachádza pri otvore pre stómiu 16 smerom dovnútra
od vonkajšieho spojovacieho prvku 20. Okraj vnútorného spojovacieho prvku 34 je
zasunutý do vonkajšieho spojovacieho prvku 20.
Môže byť vhodné vytvoriť vonkajší a vnútorný spojovací prvok 20, 34 spoločne
z jedného kusa substrátu. Dva spojovacie prvky 20, 34 sa napríklad môžu vylisovať z
jedného kusa materiálu. V takom prípade môžu byť vonkajší a vnútorný spojovací
prvok 20, 34 spolu spojené zlomiteľnými spojmi 39 tak, aby boli vonkajší a vnútorný
spojovací prvok 20 a 34 aspoň na začiatku vo všeobecnosti koplanárne. Lepivé
povrchy dvoch spojovacích prvkov 20 a 34 môžu byť chránené odstrániteľnou fóliou
40, napríklad plastovou fóliou pokrytou vhodným uvoľňovacím materiálom, napríklad
silikónom.
Kryt 36 je upevnený na vonkajší povrch prednej steny 14 okolo druhého
otvoru 23. Proximálny koniec trubičky 26 a/alebo inflačný port 28 sú upevnené na
kryte 36 pri otvore 42. Kryt 36 je vyrobený z materiálu, ktorý je pevnejší ako steny
vrecka 12, 14, ale môže byť aj pružne prispôsobivý. Kryt 36 môže mať trojrozmerný
tvar, ktorý prispieva k jeho pevnosti, napríklad tvar kupoly. Kryt 36 (a penová časť 38)
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slúžia ako podložka pre uzáver stómie 22 na prednej stene 14. Predná stena 14
samotná je v oblasti otvoru pre stómiu 16 spevnená vnútorným spojovacím prvkom
34, čím sa vytvára opora pre kryt 36 a uzáver stómie 22. Druhý manipulačný
výstupok 37, ktorý sa nachádza na prstenci 35, prilieha ku krytu 36 a umožňuje
pôsobiť silou s cieľom roztiahnuť vrecko, aby sa umožnilo vypustenie odpadu z tela,
ako je opísané nižšie. Druhý manipulačný výstupok 37 sa nachádza na prednej stene
14 a/alebo na vnútornom spojovacom prvku 34. Prvý a druhý manipulačný výstupok
21, 37 môžu byť umiestnené v rôznych uhlových orientáciách (obr. 2 a 3), aby sa
umožnil jednoduchý prístup a uchopenie každého výstupku inou rukou.
Medzi membránou 25 a krytom 36 sa nachádza penová časť 38. Penová časť
38 je mäkká a stlačiteľná, aby vytvorila pružnú podložku medzi relatívne pevným
krytom 36 a membránou 25, a tým zabraňuje nepohodliu v oblasti stómie 18. Ako je
možné vidieť na obr. 1 až 4, medzi bodmi, v ktorých je predná stena 14 upevnená na
i) vnútorný spojovací prvok 34 a ii) kryt 36, sa voliteľne nachádza stredná kruhová
časť 14a prednej steny 14. Stredná časť 14a umožňuje obmedzený plavákový pohyb
medzi vnútorným spojovacím prvkom 34 a krytom 36. Tento plavákový pohyb vytvára
v kombinácii s penovou časťou 38 určité rozpojenie, takže relatívne pevný kryt 36 pri
používaní nespôsobuje nepohodlie v oblasti stómie 18, ani pri náhodnom pôsobení
externej sily na kryt 36. Alternatívne môžu byť v iných uskutočneniach kryt 36 alebo
uzáver stómie 22 priamo pripojené k vnútornému spojovaciemu prvku 34 bez
takéhoto plavákového prvku.
Vrecko 10 môže mať ľubovoľný požadovaný tvar alebo profil. V predloženom
uskutočnení má vrecko 10 vo všeobecnosti profil v tvare kľúčovej dierky. Vrecko 10
má hornú zaoblenú alebo bulbóznu časť 44, v ktorej sa nachádzajú otvor pre stómiu
16 a spojovacie prvky 20, 34 a z ktorej vychádza dolná zberná časť 46. Dolná zberná
časť 46 môže mať (maximálny) priečny rozmer menší ako maximálny priečny rozmer
hornej zaoblenej časti 44. Dolná zberná časť 46 je spočiatku stočená alebo zložená
do kompaktnej podoby, aby sa dosiahol menší rozmer vrecka 10. Dolná zberná časť
46 môže byť napríklad stočená k hornej zaoblenej časti 44a zaistená na mieste
pomocou lepivej plochy citlivej na tlak 48 na jednej stene 12 vrecka 10. Namiesto
lepivej plochy sa môžu podľa potreby použiť aj iné prostriedky zaistenia, napríklad
dva háčky alebo háčik a slučka alebo záložka alebo popruh (nie sú zobrazené)
vedený okolo stočenej zbernej časti 46 alebo popod ňu, aby ju pridržal v stočenom
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alebo zloženom stave. Alternatívne sa môže na pridŕžanie dolnej zbernej časti 46 v
stočenom alebo zloženom stave použiť externá svorka.
V zobrazenom uskutočnení je vrecko 10 zatvorené vrecko a dolná zberná časť
46 je úplne uzatvorená. Alternatívne môže byť vrecko 10 vypúšťateľné a dolná
zberná časť 46 môže zahŕňať vypúšťací otvor, napríklad vypúšťací žliabok (nie je
zobrazený) alebo vypúšťací kohútik (nie je zobrazený).
Vrecko 10 je pred použitím vo všeobecnosti v stave uvedenom na obr. 1.
Vonkajší a vnútorný spojovací prvok 20, 34 sú usporiadané tak, že udržiavajú vrecko
10 ploché a vyfúknutý balónik 24 uzáveru stómie 22 pri otvore pre stómiu 16. Uzáver
stómie 22 sa vo všeobecnosti udržiava v polohe vhodnej na dosiahnutie spolupráce
so stómiou 18. Vonkajší a vnútorný spojovací prvok 20, 34 sa vo všeobecnosti
udržiavajú v koplanárnej polohe pomocou jedného alebo oboch týchto prvkov: i)
zlomiteľných spojov 39 a ii) priľnutia oboch spojovacích prvkov 20, 34 k odstrániteľnej
fólii 40 (aj keď toto priľnutie môže byť relatívne slabé).
Ako je ukázané na obr. 4, po odobratí odstrániteľnej fólie 40 je umiestnenie
vrecka 10 na stómiu 18 priamy proces realizovaný v troch krokoch. Prvý krok je
zarovnanie vrecka 10 voči stómii 18, aby sa distálny koniec vyfúknutého balónika 24
uzáveru stómie 22 zasunul do stómie 18. Trubička 26 slúži na tento účel ako vodiace
puzdro alebo zavádzač. Vyfúknutý balónik 24 je zložený okolo trubičky 26 a trubička
26 umožňuje jednoduché zasunutie balónika 24 do stómie 18. Mäkkosť a flexibilita
trubičky 26 zabezpečuje, že trubička 26 sama o sebe nedráždi ani nepoškodzuje
tkanivo stómie. Materiál membrány 25 môže byť potiahnutý lubrikantom a/alebo
môže byť tento materiál sám o sebe lubrikujúci. Stupeň vysunutia trubičky 26 z
otvoru pre stómiu 16 môže zabezpečiť, že používateľ môže jednoducho zrakom
skontrolovať zarovnanie a že vrecko 10 neprekáža používateľovi vo výhľade.
Po čiastočnom zavedení balónika 24 je ďalším krokom pritlačenie vrecka 10 k
telu, takže sa balónik 24 plne zasunie do stómie 18 a spojovacie prvky 20, 34 sa
dostanú do kontaktu s peristomálnou kožou stomika. Koplanárnosť vonkajšieho a
vnútorného spojovacieho prvku 20, 34 dokáže zabezpečiť, že napriek tomu, že
vnútorný spojovací prvok 34 môže byť úplne zasunutý do vonkajšieho spojovacieho
prvku 20, vnútorný spojovací prvok 34 dosiahne rovnako bezpečný kontakt s
peristomálnou kožou ako vonkajší spojovací prvok 20. Používateľ môže zatlačiť na
kryt 36, aby vyvinul ďalší tlak na vnútorný spojovací prvok 34 s cieľom zabezpečiť
dobrý kontakt lepivej plochy. Penová časť 38 medzi krytom 36 a uzáverom stómie 22
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bráni tomu, aby tlak vyvíjaný na kryt 36 pôsobil priamo na stómiu 18; takýto tlak by
mohol byť pre stomika nepohodlný.
Posledný krok (obr. 4) používateľa je nafúknutie balónika 24 uzáveru stómie
22. Používateľ môže napríklad zasunúť do inflačného portu 28 zdroj inflačného
média, napríklad pumpu alebo striekačku, aby vstrekol inflačné médium a dosiahol
požadovaný inflačný tlak. Nafúknutý balónik 24 tlačí na vnútorné tkanivo stómie 18,
čím sa zabráni vypusteniu odpadu z tela.
Výhodou usporiadania opísaného vyššie je, že uzáver stómie 22 spolupracuje
so stómiou 18 ako súčasť procesu upevnenia vrecka 10. Pri umiestňovaní uzáveru
stómie 22 nie je potrebné zasúvať ruku do vrecka.
Vnútorný spojovací prvok 34 v kombinácii s krytom 36 poskytuje pri nosení
vrecka 10 (obr. 4) oporu pre uzáver stómie 22. Vnútorný spojovací prvok 34 a kryt 36
dokážu konkrétne odolávať každej tendencii vysunúť balónik 24 zo stómie 18,
napríklad pôsobením plynu alebo odpadu z tela, ktoré sa hromadia pri distálnom
konci balónika 24. Pri takomto usporiadaní nie je potrebné nafúknuť balónik 24 na
veľmi vysoký tlak, pretože balónik 24 má vonkajšiu oporu. Na vytvorenie účinného
tesnenia brániaceho úniku odpadu z tela za balónik 24 tak stačí len mierny inflačný
tlak. Frikčné udržanie balónika 24 vo vnútri stómie 18 sa nemusí zabezpečovať len
samotným inflačným tlakom. Balónik 24 môže byť vyrobený tak, aby umožňoval
odvetrávanie črevných plynov cez balónik 24 alebo okolo neho, aby sa zabránilo
prípadnému nepohodliu v dôsledku nahromadenia plynov v čreve.
Črevné plyny odvetrávané okolo uzáveru stómie 22 alebo cez neho je možné
dezodorizovať pomocou pachového filtra 52. Filter 52 je vhodne umiestnený v kryte
36, a môže byť zasunutý do vybratého výrezu 54 v penovej časti 38. Črevné plyny
vstupujú do filtra 52 cez penovú časť 38 a/alebo cez jeden alebo viac prieduchov pre
črevné plyny (nie sú zobrazené) vytvorených v membráne 25 a/alebo cez trubičku
26. Takéto prieduchy môžu tvoriť mikroporózne otvory alebo perforácie v membráne
25, napríklad v nenafukovateľnej časti membrány 25. Otvory je možné vytvoriť
laserom. Veľkosť otvorov môže byť od približne 0,005 mm do približne 0,5 mm.
Vonkajšia strana filtra 52 môže byť spojená s otvorom 42 na vypúšťanie
dezodorizovaných črevných plynov do vonkajšieho prostredia. Alternatívne sa môžu
v kryte 36 vytvoriť ďalšie výstupné otvory (nie sú zobrazené) veľkosti od približne
0,1 mm do približne 2 mm. Filter 52 môže slúžiť aj na dezodorizovanie zápachu z

9
odpadu z tela, ktorý sa neskôr zachytí vo vrecku 10, keď sa uvoľní uzáver stómie 22,
aby sa umožnilo vypustenie odpadu.
Na začiatku nosenia vrecka 10 môže zberná časť 46 vrecka zostať stočená
alebo zložená tak, aby vrecko 10 zaberalo málo miesta. Vrecko 10 môže tesne
priliehať k telu a môže sa nosiť pod väčšinou odevov bez toho, aby prekážalo.
Poskytnutím vnútorného spojovacieho prvku 34 sa predná stena 14 vrecka 10
udržiava blízko pri zadnej stene 12 a blízko k úrovni kože. Väčšina pomôcky je
okrem toho vyrobená z flexibilného materiálu s nízkym profilom, vďaka čomu má
pomôcka veľmi nízky profil a neprekáža výrazne viac ako jednoduché otvorené
vrecko. Jediná výrazne pevná časť pomôcky je kryt 36, ale tento môže byť vyrobený
z materiálu, ktorý je pružný a flexibilný, a pritom má samonosný tvar.
Ako je ukázané na obr. 5, keď chce používateľ vypustiť odpad z tela, najprv
pomocou inflačného ventilu 30 v inflačnom porte 28 vypustí inflačné médium. Vďaka
tomu sa balónik 24 sfúkne a uvoľní sa tesniaci kontakt s tkanivom stómie. Používateľ
následne roztiahne hornú časť 44 vrecka 10, aby vytiahol podstatnú časť uzáveru
stómie 22 zo stómie 18 a umožnil vypustenie odpadu z tela do vrecka 10.
Roztiahnutia hornej časti 44 dosiahne používateľ potiahnutím za druhý manipulačný
výstupok 37 jednou rukou (šípka 50a), pričom druhou rukou pridrží prvý manipulačný
výstupok 21 (šípka 50b), aby vrecko 10 pridržal na mieste. Potiahnutím druhého
manipulačného výstupku 37 v smere od stómie 18 sa dosiahne odlepenie
vnútorného spojovacieho prvku 34 od kože. Relatívna geometria krytu 36 a
vnútorného spojovacieho prvku 34 je taká,

že sila pôsobiaca z druhého

manipulačného výstupku 37 pôsobí v takom smere, že dochádza k postupnému
odlepeniu vnútorného spojovacieho prvku 34. Sila vedúca k odlepeniu pôsobí od
krytu 36 cez strednú časť steny 14a smerom k vonkajšiemu okraju vnútorného
spojovacieho prvku 34. Pohyb pri odlepení spôsobí aj postupné narušenie
zlomiteľných spojov 39, čo umožní oddelenie vnútorného spojovacieho prvku 34 od
vonkajšieho spojovacieho prvku 20. Používateľ najprv uchopí prvý manipulačný
výstupok 21, aby priamo pridržal vonkajší spojovací prvok 20 na mieste, aby nedošlo
k jeho odlepeniu, a tým sa zabezpečí, že vonkajší spojovací prvok 20 zostane pevne
prilepený na koži.
Tým, že sa vnútorný spojovací prvok 34 oddelí od kože a od vonkajšieho
spojovacieho prvku 20, predná stena 14 vrecka 10 sa oddelí od zadnej steny 12
(šípka 50c), čím sa umožní vytiahnutie uzáveru stómie 22 zo stómie 18. V závislosti
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od dĺžky vysunutej časti trubičky 26 sa môže uzáver stómie 22 alebo úplne vytiahnuť
zo stómie 18 alebo môže distálny koniec uzáveru 22 čiastočne zostať v ústí stómie
18, kde podstatne neprekáža vyprázdneniu odpadu z tela cez stómiu do vrecka 10. V
dôsledku flexibility trubičky 26 a/alebo membrány 25, ktorá vytvára nafukovateľný
balónik 24, môže dôjsť k vytlačeniu týchto prvkov vypúšťaným odpadom z tela.
Používateľ môže manuálne roztiahnuť dolnú zbernú časť 46 vrecka 10 alebo sa
môže dolná zberná časť 46 roztiahnuť automaticky pôsobením hmotnosti odpadu z
tela vytekajúceho do vrecka 10 a klesajúceho do dolnej zbernej časti 46.
Výraznou výhodou vynálezu je, že používateľ nemusí zasunúť ruku do vrecka
10, keď chce uvoľniť uzáver stómie 22. Na uvoľnenie a vybratie uzáveru stómie 22
stačí len manipulovať s druhým manipulačným výstupkom 37 na prednej stene 14.
Ďalším dôležitým efektom poskytnutia druhého manipulačného výstupku 37
pripojeného k prednej stene 14 je, že používateľ pri vypúšťaní odpadu manuálne
roztiahne hornú časť 44 vrecka 10. Tým sa zabráni hromadeniu odpadu v okolí
stómie, ku ktorému občas dochádza pri zlepení vnútorných povrchov prednej a
zadnej steny 12, 14. Manuálnym roztiahnutím hornej časti 44 vrecka 10 dosiahne
používateľ voľné preniknutie odpadu cez stómiu do vrecka.
V závislosti od špecifického prevedenia vrecka 10 môže byť vrecko 10 určené
na použitie s jednorazovým uzavretím alebo s viacerými uzavretiami. Použitie s
jednorazovým uzavretím môže byť vhodné, ak uzáver stómie 22 nie je určený na
opakované zasunutie do stómie 18, napríklad ak má uzáver stómie 22 obmedzenú
tesniacu životnosť alebo nie je určený na opakované viacnásobné nafukovanie.
Použitie s viacerými uzavretiami môže byť vhodné, ak je uzáver stómie 22
pevnejšieho typu, ktorým je možné opakovane stómiu uzavrieť a/alebo je možné ho
spoľahlivo opätovne nafúknuť.
Ak je vrecko 10 určené na opakované uzatvorenie, používateľ môže uzáver
stómie 22 znovu zasunúť bez toho, aby i) odobral vrecko 10 alebo ii) vsunul ruku do
vrecka. Používateľ môže namiesto toho manipulovať s uzáverom stómie 22 pomocou
druhého manipulačného výstupku 37 a nasmerovať uzáver stómie 22 späť do stómie
18. Používateľ môže aj tlačiť na kryt 36, aby sa vnútorný spojovací prvok 34 tlakom
pevne prilepil na kožu. Penová časť 38 dokáže zabezpečiť, že vyvinutie takéhoto
tlaku pomocou krytu 36 nespôsobuje žiadne nepohodlie v oblasti samotnej stómie
18. Používateľ tak môže znovu nafúknuť balónik 24 uzáveru stómie 22 rovnakým
spôsobom, ako už bolo opísané vyššie.
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Keď je potrebné vrecko 10 odobrať, napríklad na účely čistenia alebo na
likvidáciu po jednom alebo (prípadne) záverečnom vypustení odpadu, používateľ
uchopí prvý manipulačný výstupok 21 a odlepí vonkajší spojovací prvok 20 od kože.
Na obr. 6 je zobrazené druhé uskutočnenie podľa vynálezu vo forme
dvojdielnej pomôcky. Vrecko 10 je vyrobené rovnako, ako v prvom uskutočnení.
Hlavný rozdiel v druhom uskutočnení je ten, že vonkajší a vnútorný spojovací prvok
20, 34 nie sú v priamo kontakte s peristomálnou kožou. Namiesto toho sa na
upevnenie na kožu poskytuje samostatný komponent alebo podložka lepená na telo
60, ktorá sa prilepí na kožu. Podložka lepená na telo obsahuje tretí otvor 62,
podložku s lepivou vrstvou kompatibilnou s kožou 64 a kontaktnú plochu 66, ku ktorej
sa môžu prichytiť vonkajší a vnútorný spojovací prvok 20, 34 vrecka 10. Materiál
kontaktnej plochy 66 a lepivej vrstvy 64 vonkajšieho a vnútorného spojovacieho
prvku 20, 34 je taký, aby umožňoval odlepenie a opakované tesné nalepenie.
Podložka lepená na telo 60 ďalej obsahuje jeden alebo viac manipulačných
výstupkov, napríklad tretí manipulačný výstupok 68.
Použitie vrecka 10 podľa druhého uskutočnenia je podobné, ako pri vrecku
podľa prvého uskutočnenia, okrem toho, že pri odobratí vrecka 10 zostáva podložka
lepená na telo 60 nalepená na tele stomika. Tretí manipulačný výstupok 68 používa
stomik na prichytenie podložky lepenej na telo 60 na tele vždy, keď sa chystá odlepiť
vonkajší spojovací prvok 20 alebo vnútorný spojovací prvok 34 od podložky lepenej
na telo 60. Používateľ by napríklad pri roztiahnutí hornej časti 44 vrecka 10 jednou
rukou uchopil druhý manipulačný výstupok 37, aby vyvinul distenznú silu, pričom
druhou rukou by uchopil tretí manipulačný výstupok 68, aby zostala podložka lepená
na telo 60 pevne pripojená k telu.
V druhom uskutočnení by mohla byť lepivá vrstva 64 pre vonkajší a vnútorný
spojovací prvok 20, 34 podľa potreby nanesená a podložke lepenej na telo 60
namiesto na vrecku 10. Vonkajší a vnútorný spojovací prvok 20, 34 potom môžu byť
len substráty, ktoré prichádzajú do kontaktu s lepivým povrchom podložky lepenej na
telo 60.
V druhom uskutočnení sa na vonkajšom a vnútornom spojovacom prvku 20,
34 použije lepivá vrstva 64 na vytvorenie uvoľniteľného spojenia. V modifikácii
druhého uskutočnenia však môže byť spojenie medzi podložkou lepenou na telo 60 a
jedným alebo oboma spojovacími prvkami 20, 34 mechanické namiesto lepivého.
Vonkajší a vnútorný spojovací prvok 20, 34 môžu napríklad každý obsahovať
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mechanický spojovací profil, pomocou ktorého sa vytvorí uvoľniteľné mechanické
spojenie s doplňujúcim profilom na podložke lepenej na telo 60.
V prvom a druhom uskutočnení sa používa aj externý zdroj inflačného média
na vstreknutie inflačného média na nafúknutie balónika 24. V modifikácii prvého a
druhého uskutočnenia môže byť do vrecka 10 zabudovaný zásobník inflačného
média, napríklad banka alebo harmoniková pumpa obsahujúca inflačné médium.
Okrem toho je v prvom a druhom

uskutočnení

uzáver stómie 22

nafukovateľný. Vynález však predpokladá aj uzáver stómie 22, ktorý nemusí byť
nafukovateľný. Na obr. 7 je napríklad zobrazený nenafukovateľný uzáver stómie 70,
ktorý obsahuje podložku alebo zátku 72 z mäkkého stlačiteľného materiálu, napríklad
peny 38. Zátka 72 môže byť potiahnutá flexibilným filmom 74, ktorý prichádza do
kontaktu s tkanivom stómie. Zátka môže byť zabudovaná 72 do penovej časti 38,
ktorá sa nachádza v kryte 36. Nenafukovateľný uzáver 70 je tvarovaný tak, aby sa
zasunul do stómie 18 rovnako, ako už opísaný uzáver stómie 22, s tým rozdielom, že
sa nevyužíva nafúknutie ani vyfúknutie uzáveru stómie 70. Tento uzáver stómie 70
sa inaktivuje vytiahnutím zo stómie 18, pričom sa potiahne za druhý manipulačný
výstupok 37, aby sa predná stena 14 vrecka 10 pohybovala v smere od zadnej steny
12 a stómie 18. Pena 39, ktorá sa použije ako nenafukovateľný uzáver stómie 22,
môže obsahovať častice aktivovaného uhlíka, nakoľko pena obsahujúca aktivovaný
uhlík dokáže dezodorizovať. Ďalší príklad nenafukovateľného uzáveru stómie je
zátka podobná tampónu. Môže sa použiť zavádzač, pomocou ktorého sa tampón
zasunie do stómie 18. V oboch prípadoch, pri zátke s aktivovaným uhlíkom aj pri
tampónovej zátke, by mohla byť membránová vrstva 74 (obr. 7) mikroperforovaná,
aby sa umožnil prechod črevných plynov bez uvoľnenia odpadu z tela. Okrem toho
sa môže použiť pena s otvorenými a zatvorenými bunkami bez filmu 25, ako na obr.
4, alebo s filmom 74, ako na obr. 7, vrátane hydrofilnej peny. V tomto príklade je
tvrdosť peny výhodne nižšia ako 60 Shore A.
Steny membrány s filmom 27 na obr. 4, steny membrány s filmom 74 na obr. 7
a zátka 72 zobrazená na obr. 7 môžu byť potiahnuté lepivou vrstvou na zlepšenie
tesnenia vrátane hydrokoloidných adhezív, mukoadhezív a iných adhezív, o ktorých
je známe, že sú bezpečné a účinné pri priliehaní na slizničné membrány.
V už opísaných uskutočneniach je okrem toho uzáver stómie 22/70 vytvorený
ak, aby sa zasúval do stómie 18 s cieľom vytvoriť tesniaci kontakt s vnútorným
tkanivom stómie 18. Takýto tesniaci kontakt môže byť výhodný pre pomôcky s
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nízkym profilom, pretože tesnenie nemusí zaberať výrazné miesto z vonkajšej strany
stómie 18. Vynález však uvažuje aj o uzávere stómie 22/70, ktorý sa v podstate
nezasúva do stómie 18. Na obr. 8 je napríklad zobrazený uzáver stómie 22/70 vo
forme okluzora nezasúvaného do stómie 80, ktorý vytvára tesniaci kontakt s
vonkajším tkanivom stómie. Okluzor stómie vo všeobecnosti obsahuje prepážku
alebo membránu 82, ktorá je tlačená smerom k stómii 18. Membrána 82 môže byť
tlačená akýmikoľvek vhodnými prostriedkami, napríklad balónikom 84 alebo pružným
penovým komponentom (označeným aj číslom 84) alebo pomocou napínača na
vytvorenia pnutia naznačeného šípkami 86.

14
PATENTOVÉ
1.

NÁROKY

Pomôcka na regulovanú stomickú evakuáciu, pričom pomôcka na regulovanú
stomickú evakuáciu obsahuje:
a) vrecko (10) obsahujúce prvú stenu (12) a druhú stenu (14), pričom v
prvej stene je prvý otvor (16) na vsunutie stómie;
b) prvý spojovací prvok (20) pripojený k prvej stene (12) vyznačujúci sa
tým, že
c) uzáver stómie (22) sa nachádza pri prvom otvore (16) a je pripojený k
druhej stene (14);
d) podložka uzáveru stómie je pripojená k druhej stene na spevňovanie
uzávera stómie (22) pri prvom otvore (16), pričom podložka uzáveru
stómie ďalej obsahuje druhý spojovací prvok (34).

2.

Pomôcka na regulovanú stomickú evakuáciu podľa nároku 1, vyznačujúca sa
tým, že podložka uzáveru stómie zahŕňa komponent umiestnený v prvom otvore
(16).

3.

Pomôcka na regulovanú stomickú evakuáciu podľa nároku 1, vyznačujúca sa
tým, že podložka uzáveru stómie je pripojená k uzáveru stómie na priame
spevňovanie uzávera stómie (22).

4.

Pomôcka na regulovanú stomickú evakuáciu podľa nároku 1, vyznačujúca sa
tým, že podložka uzáveru obsahuje kryt (36) pripojený k druhej stene (14),
pričom kryt (36) je z materiálu, ktorý je pevnejší ako materiál druhej steny (14).

5.

Pomôcka na regulovanú stomickú evakuáciu podľa nároku 1, vyznačujúca sa
tým, že najmenej jeden z prvého a druhého spojovacieho prvku je lepivý
spojovací prvok.

6.

Pomôcka na regulovanú stomickú evakuáciu podľa nároku 1, vyznačujúca sa
tým, že najmenej jeden z prvého a druhého spojovacieho prvku je mechanický
spojovací prvok.
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7.

Pomôcka na regulovanú stomickú evakuáciu podľa nároku 1, vyznačujúca sa
tým, že prvý a druhý spojovací prvok sú spolu spojené, aspoň na začiatku.

8.

Pomôcka na regulovanú stomickú evakuáciu podľa nároku 7, vyznačujúca sa
tým, že prvý a druhý spojovací prvok sú spolu spojené pomocou jedného alebo
viacerých zlomiteľných spojov.

9.

Pomôcka na regulovanú stomickú evakuáciu podľa nároku 1, vyznačujúca sa
tým, že prvý a druhý spojovací prvok sú zabudované jeden do druhého.

10. Pomôcka na regulovanú stomickú evakuáciu podľa nároku 1, vyznačujúca sa
tým, že druhý spojovací prvok (34) je usporiadaný do prvého spojovacieho
prvku (20).
11. Pomôcka na regulovanú stomickú evakuáciu podľa nároku 1, vyznačujúca sa
tým, že prvý a druhý spojovací prvok sú v podstate koplanárne, aspoň na
začiatku.
12. Pomôcka na regulovanú stomickú evakuáciu podľa nároku 1, vyznačujúca sa
tým, že ďalej obsahuje prvý manipulačný výstupok (21) pridružený k prvému
spojovaciemu prvku (20), a druhý manipulačný výstupok (37) pridružený
k druhému spojovaciemu prvku (34).
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