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Ing. Zuzana Hörmannová
patentový zástupca
SLOVAK REPUBLIC

ZOSTAVA UZÁVERU ŠPIČKY INJEKČNEJ STRIEKAČKY, INJEKČNÁ
STRIEKAČKA OBSAHUJÚCA TAKÝTO UZÁVER ŠPIČKY A SPÔSOB
UTESNENIA VALCA INJEKČNEJ STRIEKAČKY
Opis
Oblasť vynálezu
[0001] Predložený vynález sa vo všeobecnosti týka zariadení a nádob na prívod
liečiva a konkrétnejšie sa týka zostavy uzáveru špičky injekčnej striekačky na
bezpečné utesnenie špičky valca injekčnej striekačky, ako aj injekčnej striekačky
a spôsobu utesnenia takejto injekčnej striekačky pružným uzáverom a uzáverom
špičky injekčnej striekačky.
Pozadie vynálezu
[0002] Bežné striekačky, ktoré sú obvykle vyrobené z plastu alebo výhodne zo
skla, obsahujú valec s otvoreným proximálnym koncom a protiľahlým distálnym
koncom. Medzi týmito koncami sa rozprestiera valcová stena, ktorá definuje
komoru na zadržiavanie látok. Podlhovastá špička injekčnej striekačky vyčnieva
z distálneho konca valca injekčnej striekačky a obsahuje úzky kanálik, ktorý
komunikuje s komorou valca na zadržiavanie látky. Do otvoreného proximálneho
konca valca injekčnej striekačky môže byť vložený piest na kĺzavé kvapalinotesné
spojenie so stenou valcovej komory. Kĺzavý pohyb piestu v distálnom smere tlačí
tekutinu v komore cez kanálik v špičke na podávanie látky. Naopak, kĺzavý pohyb
piestu v proximálnom smere vtiahne tekutinu cez kanálik v špičke a do komory
valca injekčnej striekačky.
[0003] Také injekčné striekačky môžu ďalej obsahovať zostavu ihly s kanylou
ihly majúcou proximálny koniec, špicatý distálny koniec a lúmen prechádzajúci
axiálne cez ňu. Zostava ihly tiež obsahuje náboj, ktorý je možné spojiť
s upevňovacím prostriedkom na valci injekčnej striekačky na selektívne
umiestnenie lúmenu kanyly ihly do tekutinového spojenia s priechodom cez
špičku valca striekačky. Takýmto upevňovacím prostriedkom môže byť Luerov
golier umiestnený sústredne v určitej vzdialenosti okolo špičky valca injekčnej
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striekačky. Luerov golier obsahuje rad závitov na závitové spojenie s príslušnou
štruktúrou na náboji ihly. Napríklad Luerov golier môže obsahovať rad vnútorných
závitov, ktoré môžu zapadnúť do výčnelkov vyčnievajúcich von z náboja kanyly
ihly. Valce injekčných striekačiek vyrobené z plastu môžu mať Luerov golier
jednotne odlievaný s nimi. Sklenené valce injekčných striekačiek však nemôžu
byť vytvorené s integrovaným Luerovým golierom ľahko. Teda sklenené valce
injekčných striekačiek a niektoré plastové valce injekčných striekačiek môžu mať
separátne vytvorený Luerov golier bezpečne pripevnený k špičke valca injekčnej
striekačky. Luerov golier sa môže spoliehať na vzájomné spojenie klzným
uložením, zacvaknutie alebo na iné také bezpečné uchytenie okolo špičky valca
injekčnej striekačky.
[0004] Liečivá, ktoré sú vopred naplnené do valca injekčnej striekačky, musia byť
utesnené, aby sa zabránilo kontaminácii alebo strate liečiva. Za týmto účelom sú
zátky alebo uzávery z elastomérneho materiálu namontované na špičku na
distálnom konci valca injekčnej striekačky, aby sa zabránilo úniku a aby sa
zabránilo kontaminácii liečiva. Uzávery špičiek podľa doterajšieho stavu techniky
boli vyrobené z elastomérneho materiálu frikčne a/alebo pružne zadržanom
v spojení so špičkou predchádzajúceho valca injekčnej striekačky a môžu byť
odstránené zo špičky injekčnej striekačky krátko pred použitím tejto injekčnej
striekačky. Náboj zostavy ihly potom môže bezpečne zapadnúť do Luerovho
goliera alebo iného upevňovacieho prostriedku susediaceho s odkrytou špičkou
valca injekčnej striekačky. Napríklad, náboj ihly môže byť závitovo zapadnutý do
Luerovho goliera tak, že lúmen predchádzajúcej kanyly ihly komunikuje s
odkrytou špičkou valca injekčnej striekačky.
[0005] Takéto tesnenia musia byť spoľahlivo držané na špičke injekčnej
striekačky, aby sa mohla utesniť špička injekčnej striekačky na dlhšiu dobu. Na
tento účel sa používajú uzávery špičiek injekčných striekačiek, ktoré udržiavajú
tesnenia v axiálnom smere a sú nakonfigurované tak, aby poskytovali dôkaz
o neoprávnenej manipulácii alebo nesprávnom použití vopred naplnenej
injekčnej striekačky.
[0006] Jeden takýto uzáver špičky injekčnej striekačky je opísaný v patente US
6 196 998 B1 a obsahuje vonkajší uzáver vyrobený z tuhého termoplastického
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materiálu, pozostávajúci z proximálnej objímky a distálnej objímky. Proximálna
objímka je nakonfigurovaná tak, aby bola spojená s golierom, zatiaľ čo distálna
objímka je nakonfigurovaná na zapadnutie do pružného uzáveru.

Medzi

proximálnym a distálnym koncom sú usporiadané ľahko rozlomiteľné časti, ktoré
slúžia ako prostriedok na dôkaz neoprávnenej manipulácie a bránia rotácii
distálneho konca vzhľadom na proximálny koniec. Pretože proximálny koniec je
spojený s golierom injekčnej striekačky, je ťažké spojiť zostavu ihly s golierom po
zlomení ľahko rozlomiteľných častí na odstránenie distálneho konca vonkajšieho
uzáveru.
[0007] US 2013/0338603 A1 (zodpovedajúci WO 2012116790 A1) opisuje
uzáver špičky injekčnej striekačky podľa predvýznaku nároku 1. Uzáver špičky
injekčnej striekačky obsahuje distálny uzáverový člen a proximálny objímkový
člen, pričom medzi distálnym uzáverovým členom a proximálnym objímkovým
členom je vytvorená prstencová prvá zlomová čiara. Ľahko rozlomiteľné časti,
ktoré slúžia ako indikačné prostriedky proti nedovolenej manipulácii, sa tiahnu
cez prstencovú prvú zlomovú čiaru, na spojenie distálneho uzáverového člena a
proximálneho objímkového člena. Vo vnútri uzáveru špičky injekčnej striekačky
je umiestnený uzáver na uzavretie pripevňovacieho kusu ihly a vytvorenie
tesnenia. Distálny uzáverový člen obklopuje uzatváracie viečko. Uzáver špičky
injekčnej striekačky je pripevnený k pripevňovaciemu kusu ihly pomocou
pridržiavacieho krúžku. Distálny uzáverový člen a proximálny objímkový člen sú
vytvorené z jedného kusa, čo môže sťažiť výrobu. Keď je prvá zlomová čiara
rozlomená, distálny uzáverový člen a proximálny objímkový člen už nie sú
spojené. Tento uzáver špičky injekčnej striekačky je preto ovládaný výrazne
odlišne.
[0008] Podobná injekčná striekačka je opísaná v patente US 2010/0168678 A1.
[0009] Ďalší uzáver injekčnej striekačky je zverejnený v patente US
2013/0237911 A1, ktorý však má zložitú štruktúru.
[0010] Patent USA 2012/0123334 A1 zverejňuje na obr. 11 až 14, špičku
injekčného zariadenia obsahujúcu jedinú zlomovú čiaru v golieri člena ihly pera.
Akonáhle sa časti zlomovej čiary rozlomia, štrbina umožňuje bočnej stene špičky
zariadenia vychýliť sa dovnútra alebo von, tak, aby sa závitová časť mohla spojiť
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s inou závitovou časťou, takže ihla pera sa môže ľahšie kĺzať axiálne mimo
závitovej časti. Špička tohto zariadenia je rozmiestnená bokom, čo sa nedá
porovnať s otáčaním distálneho uzáverového člena vzhľadom na proximálny
uzáverový člen. Druhá zlomová čiara a záves v zmysle predloženej prihlášky nie
sú zverejnené.
[0011] Patent USA 5 344 404 A zverejňuje ihlový štít, ktorý je rozdelený pozdĺž
pozdĺžnej osi na viacero samostatných segmentov ihlového štítu. Je poskytnutá
ľahko rozlomiteľná štruktúra na uvoľniteľné držanie segmentov štítu ihly
pohromade a na zabránenie odstráneniu ihlového štítu zo zostavy injekčnej
striekačky. Odpojenie ľahko rozpojiteľného prostriedku umožňuje, aby sa
segmenty ihlového štítu oddelili a rozštiepili na odkrytie kanyly ihly, a po odpojení
sa segmenty štítu ihly už nemôžu samotné zachytiť špičku valca, aby zakryli
kanylu ihly. Druhá zlomová čiara a záves v zmysle predloženej prihlášky nie sú
zverejnené.
Zhrnutie vynálezu
[0012] Cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť vylepšený uzáver špičky
injekčnej striekačky jednoduchej konfigurácie, ktorý ponúka prostriedok na dôkaz
o nedovolenej manipulácii, je nakonfigurovaný tak, aby spoľahlivo držal pružný
uzáver na špičke injekčnej striekačky na utesnenie špičky injekčnej striekačky a
môže sa ľahko vyrobiť za znížených nákladov. Ďalším cieľom predloženého
vynálezu je poskytnúť zlepšený spôsob utesnenia injekčnej striekačky s použitím
takéhoto uzáveru špičky injekčnej striekačky a injekčnú striekačku obsahujúcu
takýto uzáver špičky injekčnej striekačky.
[0013] Vyššie uvedené problémy sú riešené uzáverom špičky injekčnej
striekačky, ako je nárokované v nároku 1, spôsobom utesnenia injekčnej
striekačky, ako je nárokované v nároku 13 a 14, v tomto poradí a injekčnou
striekačkou, ako je nárokované v nároku 15. Ďalšie výhodné uskutočnenia sú
predmetom závislých nárokov.
[0014] Uzáver špičky injekčnej striekačky, ako je nárokované v nároku 1 slúži na
pridržiavanie pružného uzáveru na distálnom konci špičky injekčnej striekačky,
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na ktorej je pripevnený golier na spojenie s ihlou injekčnej striekačky. Prstencová
prvá zlomová čiara je vytvorená medzi distálnym uzáverovým členom a
proximálnym objímkovým členom, ktorá sa rozprestiera výhodne kolmo na
axiálny smer uzáveru špičky/valca injekčnej striekačky, ale môže sa tiež
rozprestierať šikmo v malom uhle vzhľadom na smer kolmý na axiálny smer
uzáveru špičky/valca injekčnej striekačky. Distálny uzáverový člen má tvar
pohárika a je nakonfigurovaný na uloženie a zakrytie distálneho konca pružného
uzáveru a nakonfigurovaný na stlačenie pružného uzáveru smerom k špičke
injekčnej striekačky. Proximálny objímkový člen je vytvorený ako rúrková
objímka, ktorá môže byť pripevnená na špičke injekčnej striekačky a obsahuje
distálny koniec a proximálny koniec nakonfigurovaný na spojenie s golierom na
spojenie uzáveru špičky injekčnej striekačky s distálnym koncom špičky injekčnej
striekačky.
[0015] Podľa tohto vynálezu je druhá zlomová čiara vytvorená v proximálnom
objímkovom člene, ktorá sa rozprestiera medzi distálnym koncom a proximálnym
koncom proximálneho objímkového člena, pričom distálny uzáverový člen a
proximálny objímkový člen pevného vonkajšieho uzáveru sú spojené navzájom
prostredníctvom axiálneho spojovacieho pásika, ktorý premosťuje a prerušuje
prstencovú prvú zlomovú čiaru, a pričom sú ľahko rozlomiteľné časti indikačného
prostriedku nedovolenej manipulácie slabšie ako spojovací pásik, takže distálny
uzáverový člen a proximálny objímkový člen pevného vonkajšieho uzáveru môžu
byť čiastočne oddelené rozlomením prstencovej prvej zlomovej čiary a spojovací
pásik slúži ako záves na otočné spojenie distálneho uzáverového člena a
proximálneho objímkového člena pevného vonkajšieho uzáveru po zlomení
prstencovej prvej zlomovej čiary.
[0016] Rozlomením ľahko rozlomiteľných častí prstencovej prvej zlomovej čiary
môžu byť distálny uzáverový člen a proximálny objímkový člen pevného
vonkajšieho uzáveru čiastočne oddelené, aby sa zabezpečil prístup k hornému
povrchu pružného uzáveru, čo môže postačovať na spojenie zostavy ihly s
golierom a prepichnutie pružného uzáveru na podávanie lieku. Prvá zlomová
čiara je prerušená výhodne tlačením distálneho uzáverového člena šikmo
smerom k distálnemu koncu uzáveru špičky a jeho otočením okolo spojovacieho
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pásika. Spojovací pásik teda slúži ako záves na otočné spojenie distálneho
uzáverového člena a proximálneho objímkového člena pevného vonkajšieho
uzáveru po zlomení prstencovej prvej zlomovej čiary.
[0017] Tento postup rozlomenia prvej zlomovej čiary a otvorenie uzáveru špičky
na zaistenie prístupu k pružnému uzáveru je výhodný pre používateľa a môže sa
uskutočňovať iba jedným prstom, výhodne palcom, zatiaľ čo valec injekčnej
striekačky sa drží ostatnými prstami tej istej ruky.
[0018] Druhá zlomová čiara sa rozprestiera v podstate kolmo na prstencovú
prvú zlomovú čiaru, t. j. môže sa rozprestierať v axiálnom smere alebo sa môže
rozprestierať pod relatívne malým ostrým uhlom vzhľadom na axiálny smer.
Akonáhle je prvá zlomová čiara zlomená, distálny uzáverový člen sa tak môže
použiť ako rukoväť alebo jazýček na ďalšie vytiahnutie distálneho uzáverového
člena v proximálnom smere. Pretože tento smer ťahu sa (takmer) zhoduje so
smerom druhej zlomovej čiary, môže sa druhá zlomová čiara ľahko zlomiť.
Uzáver špičky injekčnej striekačky sa tak môže ľahko a pohodlne a intuitívne
odstrániť zo špičky injekčnej striekačky. Druhá zlomová čiara sa s výhodou
rozprestiera od prstencovej prvej zlomovej čiary až po proximálnu časť
a proximálneho objímkového člena, aby proximálny objímkový člen mohol byť
ľahko odtrhnutý až po proximálny koniec objímkového člena. Podľa ďalšieho
uskutočnenia sa druhá zlomová čiara zastaví pred dosiahnutím proximálneho
konca proximálneho objímkového člena, takže ak je druhá zlomová čiara úplne
zlomená zlomením jej ľahko rozlomiteľných častí, prstencový proximálny koniec
naďalej drží proximálny objímkový člen na valci injekčnej striekačky, až kým sa
tiež tento prstencový proximálny koniec nerozlomí na úplné odtrhnutie
proximálneho objímkového člena z valca injekčnej striekačky.
[0019] Podľa ďalšieho uskutočnenia je filmový záves alebo tenšia oblasť,
rozprestierajúca sa kolmo na axiálny smer uzáveru špičky injekčnej striekačky,
vytvorená v strede spojovacieho pásika, presne v strede prstencovej prvej
zlomovej čiary. Distálny uzáverový člen sa teda môže otáčať presne okolo tohto
filmového závesu už v počiatočnom štádiu otvárania uzáveru špičky injekčnej
striekačky, na rozlomenie ľahko rozlomiteľných častí prstencovej prvej zlomovej
čiary presne, kontrolovateľne a intuitívne.
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[0020] Podľa ďalšieho uskutočnenia za druhou zlomovou čiarou, vytvorenou v
proximálnom objímkovom člene, nasleduje prvá štrbina, ktorá je vytvorená v
distálnom uzáverovom člene a tvorí prvý okraj axiálneho spojovacieho pásika.
Teda pokračujúcim ťahaním distálneho uzáverového člena smerom k
proximálnemu koncu valca injekčnej striekačky sa môže druhá zlomová čiara tiež
rozlomiť, aby sa celý uzáver špičky potom mohol odtrhnúť z valca injekčnej
striekačky na zabezpečenie úplného prístupu k pružnému uzáveru.
[0021] Podľa ďalšieho uskutočnenia je axiálny spojovací pásik ďalej ohraničený
druhou štrbinou, ktorá je vytvorená v distálnom uzáverovom člene a rozprestiera
sa rovnobežne s prvou štrbinou, tak, aby axiálny spojovací pásik bol pravouhlý
a rozprestieral sa v axiálnom smere uzáveru špičky injekčnej striekačky. Pri
otáčaní a ťahaní distálneho uzáverového člena smerom k proximálnemu koncu
valca injekčnej striekačky sa tak automaticky vytvára ťahací jazýček, čo môže
uľahčiť rozlomenie druhej zlomovej čiary.
[0022] Podľa ďalšieho uskutočnenia je druhá zlomová čiara naklonená pod
ostrým uhlom vzhľadom na axiálny smer uzáveru špičky injekčnej striekačky,
pričom druhá zlomová čiara obsahuje ľahko rozlomiteľné časti rozprestierajúce
sa v podstate kolmo na axiálny smer uzáveru špičky injekčnej striekačky. Tento
ostrý uhol môže byť rádovo niekoľko stupňov, čo môže stačiť na vytvorenie síl v
smere kolmom na axiálny smer valca injekčnej striekačky, keď sa ťahá distálny
uzáverový člen smerom k proximálnemu koncu valca injekčnej striekačky. Tieto
zložky sily pôsobia v rovnakom smere, ako je smer ľahko rozlomiteľných častí
druhej zlomovej čiary a tak pomáhajú ľahšie a kontrolovateľnejšie rozlomiť druhú
zlomovú čiaru.
[0023] Podľa ďalšieho uskutočnenia obsahuje proximálny objímkový člen
uzáveru špičky injekčnej striekačky ďalej tretiu zlomovú čiaru, ktorá je výhodne
tiež tvorená ľahko rozlomiteľnými časťami, ktoré sa rozlomia, keď sa rozlomí
tretia zlomová čiara. Výhodne sa druhá a tretia zlomová čiara rozprestierajú
navzájom rovnobežne, tak, aby sa druhá a tretia zlomová čiara mohli rozlomiť
súčasne, čím sa vytvorí pravouhlý ťahací jazýček, ktorý sa môže použiť na
efektívnejšie rozlomenie ľahko rozlomiteľných častí druhej a tretej zlomovej čiary,
keď je distálny uzáverový člen stiahnutý dole.
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[0024] Podľa ďalšieho uskutočnenia distálny uzáverový člen obsahuje schodík
vytvorený na bočnej stene distálneho uzáverového člena oproti polohe, v ktorej
spojovací pásik premosťuje druhú zlomovú čiaru. Tento schodík presne vedie
pohyb používateľa pri tlačení distálneho uzáverového člena na rozlomenie
prstencovej prvej zlomovej čiary. Teda už pri zatlačení schodíka šikmo nahor
smerom k distálnemu koncu uzáveru špičky, spojovací pásik slúži ako záves na
otočné spojenie distálneho uzáverového člena s proximálnym objímkovým
členom, čo uľahčuje rozlomenie ľahko rozlomiteľných častí prstencovej prvej
zlomovej čiary.
[0025] Podľa ďalšieho uskutočnenia je tento schodík tvorený zvislou bočnou
stenou rozprestierajúcou sa v axiálnom smere uzáveru špičky injekčnej
striekačky a šikmým povrchom, ktorý je naklonený vzhľadom na dno distálneho
uzáverového člena, tak, aby tlačením vertikálnej bočnej steny šikmo nahor
distálny uzáverový člen mohol byť tlačený z proximálneho objímkového člena
pevného vonkajšieho uzáveru, čím sa rozlomí prstencová prvá zlomová čiara a
čiastočne sa oddelí proximálny objímkový člen od pevného vonkajšieho uzáveru.
Zvislá bočná stena významne uľahčuje tlačenie distálneho uzáverového člena na
rozlomenie prstencovej prvej zlomovej čiary a tak robí manipuláciu s uzáverom
špičky injekčnej striekačky intuitívnou a ľahko ovládateľnou používateľom.
[0026] Podľa ďalšieho uskutočnenia prítlačný člen vyčnieva z vnútorného
povrchu distálneho uzáverového člena pevného vonkajšieho uzáveru v jeho
strede, aby tlačil pružný uzáver smerom k špičke injekčnej striekačky. Tento
prítlačný člen výhodne vyčnieva z vnútorného povrchu v takej vzdialenosti, že
pružný uzáver môže zostať usadený na špičke injekčnej striekačky a nie je
odseknutý, keď sa distálny uzáverový člen otáča okolo spojovacieho pásika.
Nastavením axiálnej dĺžky prítlačného člena sa tlak vyvíjaný na pružný uzáver,
keď je namontovaný uzáver špičky injekčnej striekačky, dá presne nastaviť podľa
jednotlivých špecifikácií.
[0027] Podľa ďalšieho uskutočnenia môže byť priehľadná časť umiestnená v
bočnej stene distálneho uzáverového člena tak, aby kontaktná oblasť medzi
prítlačným členom a pružným uzáverom a/alebo horným povrchom pružného
uzáveru bola viditeľná zvonka uzáveru špičky injekčnej striekačky.
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[0028] Podľa ďalšieho uskutočnenia je na vnútornej bočnej stene proximálneho
konca proximálneho objímkového člena vytvorených množstvo blokovacích
výčnelkov, ktoré sú nakonfigurované na spojenie uzáveru špičky injekčnej
striekačky s distálnym koncom špičky injekčnej striekačky, napr. na uchopenie za
okrajom goliera.
[0029] Podľa ďalšieho uskutočnenia sú blokovacie výčnelky vytvorené v
rovnomerných intervaloch pozdĺž vnútornej bočnej steny proximálneho konca
proximálneho objímkového člena, pričom uvedené blokovacie výčnelky majú
šikmé zasúvacie povrchy tak, aby uzáver špičky injekčnej striekačky mohol byť
ľahšie zasunutý na špičku injekčnej striekačky.
[0030] Podľa ďalšieho uskutočnenia je priemer kruhu, pozdĺž ktorého je
umiestnený väčší počet blokovacích výčnelkov, menší ako maximálny vonkajší
priemer distálneho konca pružného uzáveru, ktorý sa má umiestniť do distálneho
uzáverového člena v tvare pohárika tak, aby pružný uzáver mohol byť zadržaný
v axiálnom smere vo vnútri distálneho uzáverového člena v tvare pohárika
pomocou množstva blokovacích výčnelkov. To uľahčuje montáž pružného
uzáveru a uzáveru špičky injekčnej striekačky na distálnom konci valca injekčnej
striekačky. Obzvlášť je možné uzáver špičky injekčnej striekačky spolu s pružným
uzáverom umiestneným v nej jednoducho zasunúť v axiálnom smere na distálny
koniec valca injekčnej striekačky, aby sa namontoval uzáver špičky injekčnej
striekačky a súčasne sa presne umiestnil pružný uzáver na špičku injekčnej
striekačky na utesnenie špičky injekčnej striekačky.
[0031] Podľa

ďalšieho

uskutočnenia

môže

byť

na

vnútornej

ploche

proximálneho objímkového člena vytvorených viacero hrebeňov, pričom tieto
hrebene sú usporiadané v rovnomerných intervaloch pozdĺž vnútorného povrchu
proximálneho objímkového člena a obklopujú kruh, ktorý má priemer, ktorý je v
podstate rovnaký ako vonkajší priemer goliera.
[0032] Podľa ďalšieho uskutočnenia uzáver špičky ďalej obsahuje pružný
uzáver, ktorý je uložený a axiálne zadržaný v distálnom uzáverovom člene v tvare
pohárika.
[0033] Ďalší unitárny aspekt predloženého vynálezu je zameraný na spôsob
utesnenia valca injekčnej striekačky na podávanie tekutiny obsahujúcej
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farmaceutické liečivo, pričom uvedený spôsob obsahuje kroky: poskytnutie valca
injekčnej striekačky, ktorý má na svojom distálnom konci špičku injekčnej
striekačky, na ktorej je pripevnený golier na spojenie s ihlou injekčnej striekačky;
utesnenie špičky injekčnej striekačky pružným uzáverom; poskytnutie uzáveru
špičky injekčnej striekačky, ako je naznačené ďalej; a zatlačenie uzáveru špičky
injekčnej striekačky v axiálnom smere na distálny koniec valca injekčnej
striekačky, až kým nie je proximálny koniec uzáveru špičky injekčnej striekačky
spojený s golierom a až kým nie je pružný uzáver zatlačený na distálny koniec
špičky injekčnej striekačky na utesnenie špičky injekčnej striekačky.
[0034] Ďalší unitárny aspekt predloženého vynálezu je zameraný na spôsob
utesnenia injekčnej striekačky na podávanie tekutiny obsahujúcej farmaceutické
liečivo, pričom uvedený spôsob obsahuje kroky: poskytnutie valca injekčnej
striekačky, ktorý má na svojom distálnom konci špičku injekčnej striekačky, na
ktorej je namontovaný golier na spojenie s ihlou injekčnej striekačky; poskytnutie
uzáveru špičky injekčnej striekačky, ako je načrtnuté v nasledujúcom, ktorý
zachytáva a axiálne udržuje pružný uzáver v distálnom uzáverovom člene v tvare
pohárika; a zatlačenie uzáveru špičky injekčnej striekačky spolu s pružným
uzáverom v axiálnom smere na distálnom konci valca injekčnej striekačky, až
kým pružný uzáver neutesní špičku injekčnej striekačky, proximálny koniec
uzáveru špičky injekčnej striekačky je spojený s golierom a pružný uzáver je
stlačený na distálnom konci špičky injekčnej striekačky na utesnenie špičky
injekčnej striekačky.
[0035] Ďalší aspekt predloženého vynálezu sa týka injekčnej striekačky, v ktorej
uzáver špičky injekčnej striekačky, ako je načrtnuté ďalej, je namontovaný na
distálnom konci špičky injekčnej striekačky valca injekčnej striekačky, ktorý je v
zábere s golierom na špičke injekčnej striekačky a udržuje pružný uzáver na
distálnom konci špičky injekčnej striekačky na utesnenie špičky injekčnej
striekačky.
Prehľad výkresov
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[0036] Tento vynález bude teraz opísaný pomocou príkladov a s odkazom na
sprievodné výkresy, z ktorých budú zrejmé ďalšie funkcie, výhody a problémy,
ktoré je potrebné vyriešiť. Na výkresoch:

obr. 1

znázorňuje typický valec injekčnej striekačky, ktorý sa má utesniť

pružným uzáverom, na použitie s uzáverom špičky injekčnej striekačky podľa
predloženého vynálezu;
obr. 2a a 2b

znázorňuje v perspektívnom pohľade spredu a zozadu valec

injekčnej striekačky s Luerovým golierom a pružným uzáverom namontovaným
na špičke injekčnej striekačky;
obr. 3a až 3c

znázorňujú uzáver špičky injekčnej striekačky podľa prvého

uskutočnenia predloženého vynálezu v dvoch perspektívnych pohľadoch zboku
a v perspektívnom pohľade zdola;
obr. 4a a 4

znázorňujú v perspektívnom pohľade spredu a zozadu valec

injekčnej striekačky z obr. 2a a 2b s uzáverom špičky injekčnej striekačky podľa
prvého uskutočnenia predloženého vynálezu;
obr. 4c a 4d

znázorňujú pohľad spredu a zozadu na valec injekčnej striekačky

z obr. 2a a 2b s uzáverom špičky injekčnej striekačky podľa prvého uskutočnenia
vo zväčšenom pohľade;
obr. 5a až 5c

znázorňujú v rôznych perspektívnych pohľadoch zhora stav

uzáveru špičky injekčnej striekačky podľa prvého uskutočnenia predloženého
vynálezu po rozlomení prstencovej prvej zlomovej čiary v prvej fáze odstránenia
uzáveru špičky injekčnej striekačky z valca injekčnej striekačky;
obr. 6a až 6c

znázorňujú v rôznych perspektívnych pohľadoch zhora stav

uzáveru špičky injekčnej striekačky podľa prvého uskutočnenia predloženého
vynálezu po zlomení druhej zlomovej čiary v druhej fáze odstránenia uzáveru
špičky injekčnej striekačky z valca injekčnej striekačky, nasledujúcej po prvej fáze
na obr. 5a až 5c;
obr. 7a a 7b

znázorňujú uzáver špičky injekčnej striekačky podľa druhého

uskutočnenia predloženého vynálezu v perspektívnom bočnom pohľade
a v pohľade zdola;
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obr.. 7c

znázorňuje bočný pohľad na valec injekčnej striekačky z obr. 2a a 2b

s uzáverom špičky injekčnej striekačky druhého uskutočnenia vo zväčšenom
pohľade; a
obr. 8a až 8c

znázorňujú v rôznych perspektívnych pohľadoch zhora stav

uzáveru špičky injekčnej striekačky podľa druhého uskutočnenia predloženého
vynálezu po zlomení druhej a tretej zlomovej čiary v druhej fáze odstránenia
uzáveru špičky injekčnej striekačky z valca injekčnej striekačky.

[0037] Na týchto výkresoch rovnaké vzťahové značky označujú rovnaké alebo v
podstate ekvivalentné prvky alebo skupiny prvkov.
Podrobný opis výhodných uskutočnení
[0038] Ako je znázornené na obr. 1, injekčná striekačka 6 obsahuje valec 60
injekčnej striekačky, ktorý je vytvorený zo skla alebo plastu a je výhodne
priehľadný. Valec 60 injekčnej striekačky obsahuje proximálny koniec 61, ktorý
má prírubu 67, distálny koniec 62 a je to valcové teleso, ktoré definuje komoru na
uloženie látky, ktorá môže byť vopred naplnená vybranou dávkou lieku v suchej
alebo tekutej forme, ako aj inými látkami, ako je voda alebo riedidlo, na použitie
pri rekonštitúcii lieku. Distálny koniec 62 valca 60 injekčnej striekačky obsahuje
špičku 64, ktorá má cez ňu prechádzajúci kanálik a komunikuje s komorou na
uloženie látky. Zostava piestovej tyče (nie je zobrazená) môže prechádzať do
proximálneho konca 61 valca 60 injekčnej striekačky cez plniaci otvor 68 a môže
obsahovať zátku, ktorá sa môže kĺzať v kvapalinotesnom spojení vnútri valcovej
steny. Valec 60 injekčnej striekačky môže byť použitý so štandardnou zostavou
ihly (nie je zobrazená), ktorá je vo všeobecnosti známa z doterajšieho stavu
techniky.
[0039] Valec 60 injekčnej striekačky vo všeobecnosti nemá integrálny golier na
záber s montážnym nábojom zostavy ihly. Ako je znázornené na obr. 2a a 2b, na
tento účel je na špičke 64 injekčnej striekačky na distálnom konci 62 valca 60
injekčnej striekačky pripevnený golier 4, najmä Luerov golier. Golier 4 obsahuje
vo všeobecnosti valcové teleso 40, ktoré má blokovacie členy 43 na jeho
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proximálnom konci 42, nakonfigurované na záber so špičkou 64 injekčnej
striekačky, napr. s drážkou alebo hrebeňom 64 (pozrite obr. 1) umiestneným na
vonkajšom povrchu špičky 64 injekčnej striekačky.
[0040] Zostava ihly môže byť udržiavaná oddelene od valca 60 injekčnej
striekačky a môže byť namontovaná na valec 60 injekčnej striekačky krátko pred
použitím injekčnej striekačky 6. Týmto spôsobom môže byť valec 60 injekčnej
striekačky vopred naplnený liečivom a skladovaný v stave naplnenia pred
namontovaním zostavy 30 ihly naň. Aby sa zabránilo kontaminácii alebo
vytekaniu liečiva uloženého vo valci 60 injekčnej striekačky, pružný uzáver 5
zobrazený na obr. 2a a 2b utesňuje špičku 64 injekčnej striekačky. Pružný uzáver
5 je výhodne vyrobený z elastomérneho materiálu a obsahuje valcové teleso (nie
je zobrazené), ktoré je vložené do špičky 64 injekčnej striekačky, aby ju utesnilo.
Distálny koniec pružného uzáveru 5 má valcový tvar a väčší priemer, ktorý
obvykle zodpovedá vonkajšiemu priemeru valca 60 injekčnej striekačky. Na
hornom povrchu 51 distálneho konca 50 je vytvorený prstencový výčnelok 52,
ktorý môže byť použitý prítlačným členom na vyvíjanie kontrolovaného a
rovnomerne rozloženého tlaku na pružný uzáver 5, na kontrolované pritláčanie
pružného uzáveru 5 na špičku 64 injekčnej striekačky.
[0041] Aby sa pružný uzáver 5 udržal na svojom mieste, v správnom zábere so
špičkou 64 injekčnej striekačky a aby sa zabránilo kontaminácii pružného
uzáveru 5 počas skladovania, je na špičke 64 injekčnej striekačky valca 60
injekčnej striekačky poskytnutá zostava uzáveru špičky vo všeobecnosti
označená vzťahovou značkou 1, ako je vo všeobecnosti znázornené na obr. 4a
a 4b.
[0042] Uzáver 1 špičky má vo všeobecnosti tvar pohárika a je vhodný na úplné
uloženie aspoň distálneho konca 50 pružného uzáveru 5, aby sa zabránilo
kontaminácii distálneho konca 50. Uzáver 1 špičky je vyrobený z tuhého alebo
dostatočne pevného plastového materiálu, výhodne vstrekovaním plastov.
Uzáver 1 špičky je vo všeobecnosti rúrkový člen a výhodne má uzavretý horný
povrch 20 na svojom distálnom konci na pokrytie celého distálneho konca
uzáveru 5. Konkrétnejšie je uzáver 1 špičky zložený z distálneho uzáverového
člena 2 a proximálneho objímkového člena 3, ktoré sú navzájom spojené
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prostredníctvom ľahko rozlomiteľných, sieťových častí 11 usporiadaných pozdĺž
prstencovej prvej zlomovej čiary 10 vytvorenej medzi distálnym uzáverovým
členom 2 a proximálnym objímkovým členom 3. Tieto ľahko rozlomiteľné, sieťové
časti 11 slúžia ako prostriedok indikátora nedovolenej manipulácie, ako je
podrobnejšie uvedené nižšie.
[0043] Ako je znázornené na obr. 3a až 3c je distálny uzáverový člen 2 podľa
prvého uskutočnenia podľa predloženého vynálezu vo všeobecnosti v tvare
pohárika na úplné uloženie celého distálneho konca pružného uzáveru. Keď je
namontovaný na distálnom konci valca 60 injekčnej striekačky, prstencová prvá
zlomová čiara 10 je výhodne pod polohou distálneho konca 50 uzáveru 5, aby sa
zabezpečil úplný prístup k uzáveru 5, keď sa prstencová prvá zlomová čiara 10
rozlomí a distálny uzáverový člen 2 je čiastočne oddelený od proximálneho
objímkového člena 3, ako je podrobnejšie uvedené nižšie.
[0044] Ako je znázornené na obr. 3a, distálny uzáverový člen 2 je valcové teleso
v tvare pohárika, ktoré má uzavretý horný povrch 20, ktorý je obklopený
zaobleným horným okrajom 21 spojeným s obvodovou bočnou stenou. Vnútorný
priemer distálneho uzáverového člena 2 je o niečo väčší ako vonkajší priemer
distálneho konca 50 uzáveru 5 tak, aby sa uzáver 5 mohol

ľahko vložiť a

prispôsobiť sa radiálnej tolerancii vnútri distálneho uzáverového člena, keď nie je
stlačený.
[0045] Prstencová prvá zlomová čiara 10 nie je úplne obvodová, ale je
prerušená spojovacím pásikom 29, ktorý premosťuje prstencovú prvú zlomovú
čiaru 10 a spája distálny uzáverový člen 2 s proximálnym objímkovým členom 3.
Ľahko rozlomiteľné časti 11 sú slabšie ako axiálny spojovací pásik 29. Preto, keď
sa ľahko rozlomiteľné časti 11 rozlomia naklonením distálneho uzáverového
člena 2 okolo spojovacieho pásika 29, spojovací pásik 29 bude pokračovať v
spájaní distálneho uzáverového člena 2 s proximálnym objímkovým členom 3.
Teda po rozlomení prstencový prvej zlomovej čiary 10, distálny uzáverový člen 2
a proximálny objímkový člen 3 budú oddelené iba čiastočne, avšak zostanú
navzájom spojené prostredníctvom spojovacieho pásika 29. Spojovací pásik 29
bude teda slúžiť ako záves na otočné spojenie distálneho uzáverového člena 2
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a proximálneho objímkového člena 3 pevného vonkajšieho uzáveru 1 po
rozlomení prstencovej prvej zlomovej čiary 10.
[0046] Aby sa uľahčilo rozlomenie prstencovej prvej zlomovej čiary 10, je na
distálnom uzáverovom člene 2 vytvorená manipulačná sekcia v polohe oproti
spojovaciemu pásiku 29 a mierne odsadená smerom k distálnemu koncu 20
distálneho uzáverového člena 2 tak, aby pri ovládaní manipulačnej sekcie bola
vyvinutá otočná sila na distálny uzáverový člen 2, aby sa uľahčilo otáčanie
distálneho uzáverového člena 2 okolo závesu tvoreného spojovacím pásikom 29.
Konkrétnejšie môže byť táto manipulačná sekcia tvorená stupňovitou časťou na
vonkajšom povrchu distálneho uzáverového člena 2, ako je znázornené na obr.
3a. Táto stupňovitá časť je tvorená rovinnou vertikálnou bočnou stenou 23, ktorá
sa rozprestiera od distálneho konca 20 smerom ku schodíku 25, čo je v podstate
vodorovná plocha v blízkosti proximálneho konca 26 distálneho uzáverového
člena 2 a je spojená so zvislou bočnou stenou 23 prostredníctvom zaoblenej
vodorovnej hrany 24. Táto stupňovitá časť sa môže ľahko ovládať prstom,
výhodne palcom počas držania valca 60 injekčnej striekačky v ruke. Je výhodné
ovládať uzáver 1 špičky iba jednou rukou, pričom v tomto prípade bude valec 60
injekčnej striekačky držaný prstami jednej ruky, zatiaľ čo stupňovitá časť bude
tlačená radiálne dovnútra a smerom k distálnemu koncu 20 pod ostrým uhlom
vzhľadom na axiálnu strednú čiaru valca 60 injekčnej striekačky tak, aby na
distálny uzáverový člen 2 bola vyvíjaná otočná sila, ktorá nakoniec rozlomí ľahko
rozlomiteľné časti 11 prvej prstencovej zlomovej čiary 10 a nakoniec vyústi do
stavu znázorneného na obr. 5a až 5c.
[0047] Ako je znázornené na obr. 3b, pravouhlý spojovací pásik 29 distálneho
uzáveru 2 je integrálne spojený s protiľahlým pravouhlým spojovacím pásikom
39 proximálnej objímky 3. Presnejšie povedané, spojovacie pásiky 29, 39 majú
klinový profil, pri pohľade v priečnom reze, takže v oblasti, kde sú oba spojovacie
pásiky 29, 39 navzájom spojené, je vytvorený filmový záves. Ako je znázornené
na obr. 3b, tento filmový záves je v strede prvej zlomovej čiary 10, a tak uľahčuje
a vedie otáčanie distálneho uzáveru 2 okolo proximálnej objímky 3.
[0048] Ako je znázornené na obr. 3b, spojovací pásik 29 je bočne ohraničený
dvoma pravouhlými štrbinami 28a, 28b a 37b, 38, v tomto poradí, ktoré sa obe
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rozprestierajú v axiálnom smere a sú vytvorené v bočnej stene distálneho
uzáverového člena 2, ako aj proximálneho objímkového člena 3. Presnejšie
povedané, prvá štrbina 28a je vytvorená na prvej strane spojovacieho pásika 29
v distálnom uzáverovom člene 2 a druhá štrbina 28b je vytvorená na druhej
strane spojovacieho pásika 29 rovnobežne s prvou štrbinou 28a. Priamo oproti
týmto dvom štrbinám 28a, 28b sú na distálnom konci 31 proximálneho
objímkového člena 3 vytvorené dve zodpovedajúce štrbiny 37b, 38. Prvá štrbina
37b je prepojená s druhou zlomovou čiarou 35, ktorá je vytvorená v proximálnom
objímkovom člene 3, rozprestierajúca sa medzi distálnym koncom 31 a
proximálnym koncom 30 tohto člena. Druhé ľahko rozlomiteľné časti 36 v tvare
siete sa rozprestierajú horizontálne cez druhú zlomovú čiaru 35. Je potrebné
poznamenať, že druhá zlomová čiara 35 sa s výhodou rozprestiera pod ostrým
uhlom vzhľadom na axiálny smer, s výhodou pod uhlom v rozsahu medzi 45
stupňami a 5 stupňami a výhodnejšie v uhle v rozsahu medzi 30 stupňami a 5
stupňami a ešte výhodnejšie v uhle v rozsahu medzi 20 stupňami a 10 stupňami.
Je tiež potrebné poznamenať, že prvá štrbina 37b proximálneho objímkového
člena 3 sa rozprestiera v axiálnom smere a môže sa považovať za predĺženie
prvej štrbiny 28a distálneho objímkového člena 2.
[0049] Ako je naznačené čiarkovanými čiarami na obrázku 4d, štrbina 38 v
proximálnom objímkovom člene 3 oproti axiálnej štrbine 28b je voliteľná a môže
byť tiež vynechaná.
[0050] Ako je znázornené na obr. 3c, na vnútornej ploche proximálneho
objímkového člena 3 je na jeho proximálnom konci 30 vytvorených množstvo
blokovacích výčnelkov 34. Blokovacie výčnelky 34 sú výhodne umiestnené v
rovnakých uhlových odstupoch navzájom a vyčnievajú v radiálnom smere
dovnútra a každý z nich má hornú plochu (nie je zobrazená), ktorá sa rozprestiera
v podstate kolmo na bočnú stenu proximálneho objímkového člena 3 a šikmú
zasúvaciu plochu, ktorá je nasmerovaná k proximálnemu koncu 30 na vedenie
uzáveru 1 špičky, keď je tlačený ponad distálny koniec goliera 4, ako je
podrobnejšie načrtnuté nižšie. Po namontovaní uzáveru 1 špičky na špičku
injekčnej striekačky blokovacie výčnelky 34 uchytia vzadu distálny koniec goliera
4 na spojenie uzáveru 1 špičky s injekčnou striekačkou 6.
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[0051] Ako je znázornené na obr. 3c, na vnútornej bočnej stene 33 proximálneho
objímkového člena 3 je vytvorených viacero axiálnych hrebeňov 32, ktoré sú
usporiadané v určitej vzdialenosti od blokovacích výčnelkov 34 a v rovnakouhlých
intervaloch pozdĺž vnútornej bočnej steny 33 proximálneho objímkového člena.
3. Hrebene 32 obklopujú kruh majúci priemer, ktorý je v podstate rovnaký ako
vonkajší priemer goliera 4 a/alebo injekčnej striekačky 6 tak, aby golier 4 a/alebo
injekčná striekačka 6 mohli s týmito hrebeňmi 32 dosadať v polohe
namontovania. Hrebene 32 slúžia na presné vystredenie injekčnej striekačky v
uzávere 1 špičky a na zníženie trenia pri montáži uzáveru 1 špičky.
[0052] V nasledujúcom texte sú s odkazom na obr. 1 až 3c opísané dva spôsoby
podľa predloženého vynálezu na pripevnenie uzáveru 1 špičky na špičku
injekčnej striekačky a utesnenie injekčnej striekačky. Podľa prvého uskutočnenia
tohto spôsobu sa najskôr na špičku 64 injekčnej striekačky vloží pružný uzáver
5. Potom sa uzáver 1 špičky nasúva na distálny koniec 62 valca 60 injekčnej
striekačky, až kým sa šikmé zasúvacie plochy blokovacích výčnelkov 34
nedostanú do kontaktu s distálnym okrajom goliera 4. Potom sa uzáver 1 špičky
ďalej tlačí na distálny koniec valca 60 injekčnej striekačky tak, že predné konce
blokovacích výčnelkov 34 sa kĺžu ponad vonkajší povrch goliera 4, až kým
blokovacie výčnelky 34 neuchytia vzadu proximálny koniec goliera 4, aby sa tým
udržal uzáver 1 špičky na valci 60 injekčnej striekačky. V tejto polohe môže
distálny koniec 20 uzáveru 1 špičky mierne stlačiť pružný uzáver 5 a pritlačiť ho
na špičku 64 injekčnej striekačky na bezpečné utesnenie špičky 64 injekčnej
striekačky. Na vyvíjanie riadeného tlaku na hornú plochu 51 pružného uzáveru 5
a na správne rozloženie tohto tlaku na hornú plochu 51 môže byť na vnútornom
povrchu distálneho konca 20 distálneho uzáverového člena 2 vytvorený valcový
výčnelok 27 (pozrite obr. 5a a obr. 7b), v tomto prípade môže byť tlak vyvíjaný na
hornú plochu 51 pružného uzáveru 5 regulovaný axiálnou dĺžkou valcového
výčnelku.
[0053] Podľa druhého uskutočnenia tohto spôsobu sa pružný uzáver 5 najskôr
vloží do uzáveru 1 špičky. Pretože priemer kruhu, pozdĺž ktorého je väčší počet
blokovacích výčnelkov 34 umiestnený na vnútornej bočnej stene 33
proximálneho objímkového člena 3, je menší ako maximálny vonkajší priemer
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distálneho konca 50 pružného uzáveru 5, je pružný uzáver 5 držaný v axiálnom
smere vo vnútri uzáverového člena 2 v tvare pohárika pomocou množstva
blokovacích výčnelkov 34. Potom uzáver 1 špičky injekčnej striekačky spolu s
pružným uzáverom 5 sú tlačené v axiálnom smere na distálny koniec 62 valca 60
injekčnej striekačky, až kým sa šikmé zasúvacie povrchy blokovacích výčnelkov
34 nedostanú do kontaktu s distálnym okrajom goliera 4. Potom sa uzáver 1
špičky ďalej tlačí na distálny koniec valca 60 injekčnej striekačky rovnako, ako je
naznačené v predchádzajúcej časti, až kým blokovacie výčnelky 34 neuchytia
vzadu proximálny koniec goliera 4, aby tak udržali uzáver 1 špičky na valci 60
injekčnej striekačky.
[0054] Pretože pružný uzáver 5 je úplne uložený v distálnom uzáverovom člene
2 v tvare pohárika, častice zvonku nemôžu kontaminovať horný povrch 51
pružného uzáveru 5. Obr. 4a a 4b znázorňujú injekčnú striekačku 6 s uzáverom
1 špičky injekčnej striekačky podľa predloženého vynálezu namontovaným na
distálnom konci injekčnej striekačky 6. Obr. 4c a 4d znázorňujú injekčnú
striekačku 6 s uzáverom 1 špičky injekčnej striekačky podľa predloženého
vynálezu namontovaným na distálnom konci injekčnej striekačky 6 vo zväčšenom
čiastočnom pohľade.
[0055] Na umožnenie vizuálnej kontroly kontaktnej oblasti medzi prítlačným
členom 27 (pozrite obr. 5a) na vnútornom povrchu distálneho konca 20 a horným
povrchom 51 pružného uzáveru 5 môže byť poskytnuté priehľadné okienko (nie
je znázornené) v bočnej stene distálneho uzáverového člena 2, najmä vo zvislej
bočnej stene 23 tak, aby horný povrch 51 pružného uzáveru 5 a/alebo horný
povrch 51 pružného uzáveru 5 bol viditeľný zvonku uzáveru 1 špičky injekčnej
striekačky. Toto priehľadné okienko môže byť vytvorené integrálne s uzáverom
1 špičky, najmä dvojzložkovým vstrekovaním plastov.
[0056] V nasledujúcom texte bude s odkazom na obr. 4a až 6c opísaný postup
umožňujúci prístup k pružnému uzáveru 5 čiastočným oddelením distálneho
uzáverového člena 2 od proximálneho objímkového člena 3 a dokonca aj úplné
odstránenie uzáveru 1 špičky.

EP 3 381 492

37978 /H

19

[0057] V prvej fáze pôsobí používateľ silou šikmo smerom k distálnemu koncu
injekčnej striekačky 6 na distálny uzáverový člen 2, najmä tlačením vertikálnej
bočnej steny 23 šikmo nahor smerom k distálnemu koncu palcom používateľa.
Táto sila nakoniec rozlomí ľahko rozlomiteľné časti 11 prvej prstencovej zlomovej
čiary 10, ktoré teda slúžia ako prostriedky indikujúce neoprávnenú manipuláciu,
aby poskytli taký dôkaz o neoprávnenej manipulácii, ako je integrálny a neomylný
dôkaz o neoprávnenej manipulácii s valcom 60 injekčnej striekačky a liečivom
v ňom. Keď je prstencová prvá zlomová čiara 10 rozlomená, distálny uzáverový
člen 2 sa otáča okolo spojovacieho pásika 29, ktorý je usporiadaný oproti zvislej
bočnej stene, až kým sa nedosiahne stav znázornený na obr. 5a až 5c. V tomto
stave sa získa prístup k hornému povrchu 51 pružného uzáveru 5, čo môže
postačovať na podávanie liečiva vo valci 60 injekčnej striekačky.
[0058] Aby sa získal úplný prístup k celému pružnému uzáveru 5, môže sa tiež
úplne odstrániť uzáver 1 špičky, čo bude opísané s odkazom na obr. 6a až 6c
ďalej.
[0059] Na úplné odtrhnutie uzáveru 1 špičky môže používateľ pokračovať ďalej
uchopením distálneho konca injekčnej striekačky 6 dvoma prstami jednej ruky,
najmä palcom a ukazovákom, a uchopením distálneho uzáverového člena 2
dvoma prstami druhej ruky, najmä palcom a ukazovákom druhej ruky. Používateľ
bude ďalej trhať distálny uzáverový člen 2 v rovnakom smere, ako predtým tlačil
distálny uzáverový člen 2. V tomto stave sa distálny uzáverový člen 2 bude ďalej
otáčať okolo spojovacieho pásika 29 oproti vertikálnej bočnej stene 23. Nakoniec
distálny uzáverový člen 2 sa otáča do takej miery okolo spojovacieho pásika 29,
aby spojovací pásik 29 v podstate slúžil ako záves na uľahčenie rozlomenia
druhej zlomovej čiary 35 a úplné odtrhnutie uzáveru 1 špičky. Táto funkcia je
vylepšená, pretože tieto dve axiálne štrbiny 37b a 38, ktoré vymedzujú spojovací
pásik 29 v bočnej stene proximálnej objímky 3, umožňujú ťahanie spojovacieho
pásika 29 do vzdialenosti od bočnej steny proximálneho objímkového člena 3.
Nakoniec sa spojovací pásik 29 môže ťahať v axiálnom smere smerom k
proximálnemu koncu proximálneho objímkového člena 3, pretože štrbina 37b
slúžiaca ako distálny koniec druhej zlomovej čiary 35 sa tiež rozprestiera v
axiálnom smere.
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[0060] Potom používateľ pokračuje v ťahaní spojovacieho pásika 29 smerom k
proximálnemu koncu 30 proximálneho objímkového člena 3 tak, že ľahko
rozlomiteľná časť 36 druhej zlomovej čiary 35 sa láme jedna za druhou, ako je
znázornené najmä na obr. 6b, tak, aby sa proximálna objímka 3 mohla nakoniec
uvoľniť z distálneho konca injekčnej striekačky 6, ako je znázornené najmä na
obr. 6c. Okraj druhej zlomovej čiary 35, ktorý je usporiadaný na tej istej strane
druhej zlomovej čiary 35 ako spojovací pásik 29 môže teda slúžiť ako ťahací
jazýček 13, ako je znázornené na obr. 6c, na ďalšie ťahanie proximálneho
objímkového člena a uvoľnenie proximálneho objímkového člena 3 z distálneho
konca injekčnej striekačky 6. Za týmto účelom môže používateľ uchopiť bočný
proximálny objímkový člen 3 oproti tomuto ťahaciemu jazýčku 13 a pokračovať v
ťahaní spojovacieho pásika 29, až kým sa všetky ľahko rozlomiteľné časti 36
druhej zlomovej čiary 35 nerozlomia a kým sa proximálny objímkový člen 3
nakoniec neuvoľní z distálneho konca injekčnej striekačky 6. Potom sa dosiahne
úplný prístup k pružnému uzáveru 5 na distálnom konci injekčnej striekačky 6 na
ďalšiu manipuláciu, ako je napríklad prepichnutie uzáveru 5 ihlou, atď.
[0061] Aby sa umožnila vyššie uvedená manipulácia s uzáverom 1 špičky, mal
by byť materiál uzáveru 1 špičky

dostatočne flexibilný, najmä v oblasti

spojovacieho pásika 29, ktorý premosťuje prstencovú prvú zlomovú čiaru 10.
[0062] Obr. 7a a 7b znázorňujú uzáver 1 hrotu injekčnej striekačky podľa
druhého uskutočnenia predloženého vynálezu. Ako je znázornené na obr. 7a,
druhá zlomová čiara 35a sa rozprestiera v podstate v axiálnom smere uzáveru 1
špičky injekčnej striekačky, ale pred dosiahnutím proximálneho konca 30
proximálneho objímkového člena 3 sa zastaví v krátkej vzdialenosti. Podľa tohto
druhého uskutočnenia sa tretia zlomová čiara 35b rozprestiera rovnobežne s
druhou zlomovou čiarou 35a a môže sa rozprestierať až k proximálnemu koncu
30. Druhá aj tretia zlomová čiara 35a, 35b sú tvorené lineárnou drážkou, ktorá je
premostená ľahko rozlomiteľnými časťami 36 v tvare siete, ktoré sú prerušené pri
rozlomení druhej a tretej zlomovej čiary 35a, 35b. Za každou z druhej a tretej
zlomovej čiary 35a, 35b nasleduje príslušná krátka štrbina 28a, 28b vytvorená v
distálnom uzáverovom člene 2 na protiľahlej strane prstencovej prvej zlomovej
čiary 10. Ako je znázornené na obr. 7a, spojovací pásik 29 nemusí nevyhnutne
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obsahovať záves ako v prípade vyššie uvedeného prvého uskutočnenia.
Samozrejme, taký záves môže byť poskytnutý aj v druhom uskutočnení.
[0063] Akonáhle je prstencová prvá zlomová čiara 10 zlomená a distálny
uzáverový člen 2 je stiahnutý dolu smerom k proximálnemu koncu 30, ľahko
rozlomiteľné časti 36 druhej a tretej zlomovej čiary 35a, 35b sa rozlomia, jedna
za druhou tak, aby ťahací jazýček pravouhlého tvaru bol vytvorený medzi druhou
a treťou zlomovou čiarou 35a, 35b,

ktorý slúži ako páka na efektívnejšie

rozlomenie druhej a tretej zlomovej čiary 35a, 35b, keď je distálny uzáverový člen
2 stiahnutý ďalej nadol smerom k proximálnemu koncu 30. Obr. 8a až 8c
znázorňujú tento ťahací jazýček 13 v druhej fáze odstraňovania uzáveru 1 špičky
injekčnej striekačky z valca 60 injekčnej striekačky potiahnutím distálneho
uzáverového člena 2 nadol smerom k proximálnemu koncu 30.
[0064] Obr. 7c zobrazuje uzáver 1 špičky injekčnej striekačky druhého
uskutočnenia v bočnom pohľade zozadu, keď je namontovaný na valci 60
injekčnej striekačky. Druhá a tretia zlomová čiara 35a, 35b sa môžu samozrejme
tiež rozprestierať pod ostrým uhlom vzhľadom na axiálny smer uzáveru 1 špičky
injekčnej striekačky, presne ako v prípade vyššie opísaného prvého
uskutočnenia.
[0065] Obr. 7b znázorňuje pohľad zdola na uzáver 1 špičky injekčnej striekačky
druhého uskutočnenia. Prítlačný člen vytvorený v spodnej časti uzáveru 1
pozostáva z dvoch sústredných kruhových výčnelkov 27a, 27b, ktoré môžu mať
rovnakú výšku, ale ktoré môžu mať aj rôzne výšky. Priemer vonkajšieho
prítlačného člena 27b môže byť podobný alebo mierne menší ako priemer
výčnelku 52 (pozrite obr. 2a a 2b) pružného uzáveru. Vnútorný prítlačný člen 27a
sa používa na vyvíjanie riadeného tlaku na strednú časť horného povrchu 51
pružného uzáveru 5. Spolupráca vnútorného a vonkajšieho prítlačného člena
27a, 27b zaisťuje spoľahlivé utesnenie vyhadzovacieho otvoru 66 (pozrite obr. 1)
valca 60 injekčnej striekačky.
[0066] Zatiaľ čo výhodné uskutočnenia predloženého vynálezu boli opísané tak,
aby umožnili odborníkovi v odbore uplatniť zariadenie podľa predloženého
vynálezu v praxi, je potrebné si uvedomiť, že variácie a modifikácie sa môžu
použiť bez odchýlenia sa od koncepcie a zámeru predloženého vynálezu, ako je
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definované v priložených patentových nárokoch. Predchádzajúci opis je teda
zamýšľaný ako príklad a nemal by sa používať na obmedzenie rozsahu tohto
vynálezu. Rozsah tohto vynálezu by mal byť určený iba odkazom na priložené
patentové nároky.
Zoznam vzťahových značiek
[0067]
1

uzáver špičky injekčnej striekačky

2

distálny uzáverový člen

3

proximálny objímkový člen

4

golier

5

pružný uzáver

6

injekčná striekačka

10

prstencová prvá zlomová čiara

11

ľahko rozlomiteľná časť/spojovacia sieť

12

medzera

13

ťahací jazýček

20

horný povrch/ distálny koniec

21

zaoblený horný okraj

22

okraj

23

zvislá bočná stena

24

okraj

25

schodík/šikmá plocha

26

proximálny koniec

27

prítlačný člen

27a vonkajší prítlačný člen
27b vnútorný prítlačný člen
28a prvá štrbina
28b druhá štrbina
29

spojovací pásik

30

proximálny koniec
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31

distálny koniec

32

vnútorný hrebeň

33

vnútorná bočná stena

34

blokovací výčnelok

35

druhá zlomová čiara

35a druhá zlomová čiara
35b tretia zlomová čiara
36

ľahko rozlomiteľná časť /spojovacia sieť

37a proximálny koniec druhej zlomovej čiary
37b distálny koniec druhej zlomovej čiary
38

štrbina

39

spojovací pásik

40

valcové teleso

41

hrebeň

42

proximálny koniec goliera 4

43

blokovací člen

50

distálny koniec pružného uzáveru 5

51

horný povrch

52

výčnelok

53

schodík

60

valec injekčnej striekačky
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distálny koniec
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66
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67
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68
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Ing. Zuzana Hörmannová
patentový zástupca
SLOVAK REPUBLIC

PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Uzáver špičky injekčnej striekačky na pridržiavanie pružného uzáveru (5)

na distálnom konci špičky injekčnej striekačky, na ktorej je pripevnený golier (4)
na spojenie s ihlou injekčnej striekačky, obsahujúci:
pevný vonkajší uzáver (1), ktorý má distálny uzáverový člen (2) a
proximálny objímkový člen (3), pričom medzi distálnym uzáverovým členom
(2) a proximálnym objímkovým členom (3) je vytvorená prstencová prvá
zlomová čiara (10);
indikačné prostriedky proti neoprávnenej manipulácii, ktoré obsahujú ľahko
rozlomiteľné časti (11), ktoré sa rozlomia, keď je rozlomená prstencová prvá
zlomová čiara (10); pričom
distálny uzáverový člen (2) je v tvare pohárika na uloženie a zakrytie
distálneho konca pružného uzáveru (5) a nakonfigurovaný na stlačenie
pružného uzáveru smerom k špičke injekčnej striekačky; a
proximálny objímkový člen (3) obsahuje distálny koniec (31) a proximálny
koniec (30) nakonfigurovaný tak, aby bol spojený s golierom (4) na spojenie
uzáveru špičky injekčnej striekačky s distálnym koncom špičky injekčnej
striekačky;
vyznačujúci sa tým, že
proximálny objímkový člen (3) obsahuje druhú zlomovú čiaru (35; 35a),
rozkladajúcu sa medzi distálnym koncom a proximálnym koncom
proximálneho objímkového člena;
distálny uzáverový člen (2) a proximálny objímkový člen (3) pevného
vonkajšieho uzáveru sú navzájom spojené prostredníctvom axiálneho
spojovacieho pásika (29), ktorý premosťuje a prerušuje prstencovú prvú
zlomovú čiaru; a
ľahko rozlomiteľné časti (11) indikačných prostriedkov nedovolenej
manipulácie sú slabšie ako spojovací pásik (29) tak, aby
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distálny uzáverový člen (2) a proximálny objímkový člen (3) pevného
vonkajšieho uzáveru mohli byť čiastočne oddelené rozlomením prstencovej
prvej zlomovej čiary (10) a
spojovací pásik (29) slúži ako záves na otočné spojenie distálneho
uzáverového člena (2) a proximálneho objímkového člena (3) pevného
vonkajšieho uzáveru po rozlomení prstencovej prvej zlomovej čiary (10).
2.

Uzáver špičky injekčnej striekačky, podľa nároku 1, pričom za druhou

zlomovou čiarou (35; 35a) nasleduje prvá štrbina (28a), ktorá je vytvorená v
distálnom uzáverovom člene (2) a tvorí prvý okraj axiálneho spojovacieho pásika
(29).
3.

Uzáver špičky injekčnej striekačky, podľa nároku 2, pričom axiálny

spojovací pásik (29) je ďalej ohraničený druhou štrbinou (28b), ktorá je vytvorená
v distálnom uzáverovom člene (2) a rozprestiera sa rovnobežne s prvou štrbinou
(28a) tak, aby axiálny spojovací pásik bol pravouhlý a rozprestieral sa v axiálnom
smere uzáveru špičky injekčnej striekačky.
4.

Uzáver špičky injekčnej striekačky, podľa predchádzajúcich nárokov,

pričom druhá zlomová čiara (35; 35a) je naklonená pod ostrým uhlom vzhľadom
na axiálny smer uzáveru špičky injekčnej striekačky, pričom druhá zlomová čiara
obsahuje ľahko rozlomiteľné časti (36) rozprestierajúce sa v podstate kolmo na
axiálny smer uzáveru špičky injekčnej striekačky.
5.

Uzáver

špičky

injekčnej

striekačky,

podľa ktoréhokoľvek

z predchádzajúcich nárokov, ktorý ďalej obsahuje tretiu zlomovú čiaru (35b),
uvedená druhá zlomová čiara (35a) a uvedená tretia zlomová čiara (35b)
obsahujú ľahko rozlomiteľné časti (36), ktoré sa rozlomia, keď druhá zlomová
čiara a tretia zlomová čiara sú rozlomené, pričom druhá zlomová čiara a tretia
zlomová čiara sa výhodne rozprestierajú navzájom rovnobežne.
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6.

Uzáver špičky injekčnej striekačky, podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich

nárokov, pričom distálny uzáverový člen (2) obsahuje stupňovitú časť vytvorenú
na bočnej stene distálneho uzáverového člena oproti polohe, v ktorej spojovací
pásik (29) premosťuje druhú zlomovú čiaru (35),
pričom stupňovitá časť je tvorená zvislou bočnou stenou (23), rozprestierajúcou
sa v axiálnom smere uzáveru špičky injekčnej striekačky, a povrchom (25), ktorý
sa rozprestiera radiálne dovnútra, kolmo alebo šikmo vzhľadom na tento axiálny
smer tak, aby tlačením vertikálnej bočnej steny (23) šikmo nahor smerom k
distálnemu koncu uzáveru špičky injekčnej striekačky, distálny uzáverový člen (2)
mohol byť oddelený od proximálneho objímkového člena (3) pevného
vonkajšieho uzáveru, čím sa zlomí prstencová prvá zlomová čiara (10) a
čiastočne oddelí proximálny objímkový člen od pevného vonkajšieho uzáveru.
7.

Uzáver

injekčnej striekačky, podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich

nárokov, pričom prítlačný člen vyčnieva z vnútorného povrchu distálneho
uzáverového člena (2) pevného vonkajšieho uzáveru v jeho strede, na stlačenie
pružného uzáveru smerom k špičke injekčnej striekačky.
8. Uzáver špičky injekčnej striekačky, podľa nároku 7, pričom v bočnej stene
distálneho uzáverového člena (2) je umiestnená priehľadná časť tak, aby
kontaktná oblasť medzi prítlačným členom a pružným uzáverom a/alebo horným
povrchom pružného uzáveru bola viditeľná zvonku uzáveru špičky injekčnej
striekačky.
9.

Uzáver špičky injekčnej striekačky, podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich

nárokov, pričom na vnútornej bočnej stene proximálneho konca (30)
proximálneho objímkového člena (3) je vytvorených viacero blokovacích
výčnelkov (34), ktoré sú nakonfigurované na uchytenie okraja goliera, na
spojenie uzáveru špičky injekčnej striekačky s distálnym koncom špičky injekčnej
striekačky,

pričomblokovacie

výčnelky

(34)

sú

výhodne

vytvorené

v

rovnomerných intervaloch pozdĺž vnútornej bočnej steny proximálneho konca
(30) proximálneho objímkového člena (3), pričom uvedené blokovacie výčnelky
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majú šikmé zasúvacie povrchy tak, aby uzáver špičky injekčnej striekačky sa
mohol zatlačiť na špičku injekčnej striekačky.
10. Uzáver špičky injekčnej striekačky, podľa nároku 9, pričom priemer kruhu,
pozdĺž ktorého je umiestnených viacero blokovacích výčnelkov (34), je menší ako
maximálny vonkajší priemer distálneho konca (50) pružného uzáveru (5) na
umiestnenie v distálnom uzáverovom člene (2) v tvare pohárika tak, aby pružný
uzáver bol držaný v axiálnom smere vo vnútri distálneho uzáverového člena v
tvare pohárika pomocou viacerých blokovacích výčnelkov.
11. Uzáver špičky injekčnej striekačky, podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich
nárokov, v ktorom na vnútornom povrchu proximálneho objímkového člena je
vytvorených viacero hrebeňov (32), pričom tieto hrebene sú usporiadané v určitej
vzdialenosti od blokovacích výčnelkov (34) a v rovnakouhlých intervaloch pozdĺž
vnútorného povrchu proximálneho objímkového člena (3) a obklopujú kruh majúci
priemer, ktorý je v podstate rovnaký ako vonkajší priemer goliera (4) a/alebo
injekčnej striekačky.
12. Uzáver špičky injekčnej striekačky, podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich
nárokov, ktorý ďalej obsahuje pružný uzáver (5), ktorý je uložený a axiálne
zadržaný v distálnom uzáverovom člene (2) v tvare pohárika.
13. Spôsob utesnenia valca injekčnej striekačky na podávanie kvapaliny
obsahujúcej farmaceutické liečivo, ktorý zahŕňa kroky:
poskytnutie valca (6) injekčnej striekačky, ktorý má špičku (64) injekčnej
striekačky na svojom distálnom konci, na ktorej je pripevnený golier (4) na
spojenie s ihlou injekčnej striekačky;
utesnenie špičky (64) injekčnej striekačky pružným uzáverom (5);
poskytnutie uzáveru (1) špičky injekčnej striekačky, podľa ktoréhokoľvek z
predchádzajúcich nárokov; a
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tlačenie uzáveru (1) špičky injekčnej striekačky v axiálnom smere na
distálny koniec valca (6) injekčnej striekačky, až kým nie je proximálny
koniec (3) uzáveru (1) špičky injekčnej striekačky spojený s golierom (4)
a až kým nie je pružný uzáver (5) pritlačený na distálny koniec špičky (64)
injekčnej striekačky, aby sa utesnila špička injekčnej striekačky.
14. Spôsob utesnenia injekčnej striekačky na podávanie tekutiny obsahujúcej
farmaceutické liečivo, ktorý zahŕňa kroky:
poskytnutie valca (6) injekčnej striekačky, ktorý má špičku (64) injekčnej
striekačky na svojom distálnom konci, na ktorej je pripevnený golier (4) na
spojenie s ihlou injekčnej striekačky;
poskytnutie uzáveru (1) špičky injekčnej striekačky, podľa ktoréhokoľvek z
nárokov 1 až 12, ktorý zachytáva a axiálne zadržiava pružný uzáver (5) v
distálnom uzáverovom člene (2) v tvare pohárika; a
zatlačenie uzáveru špičky injekčnej striekačky (1) spolu s pružným
uzáverom (5) v axiálnom smere na distálnom konci valca injekčnej
striekačky, až kým pružný uzáver neutesní špičku (64) injekčnej striekačky,
proximálny koniec uzáveru špičky injekčnej striekačky (1) je spojený s
golierom (4) a pružný uzáver (5) je stlačený na distálnom konci špičky (64)
injekčnej striekačky, na utesnenie špičky injekčnej striekačky.
15. Injekčná striekačka obsahujúca:
valec (6) injekčnej striekačky, ktorý má komoru na príjem látky a špičku (64)
injekčnej striekačky vyčnievajúcu z distálneho konca valca injekčnej
striekačky s tekutinovým kanálikom prechádzajúcim cez uvedenú špičku
injekčnej striekačky;
golier (4) sústredne obklopujúci špičku injekčnej striekačky na spojenie s
ihlou injekčnej striekačky; a
pružný uzáver (5), ktorý má protiľahlé proximálne a distálne konce, pričom
uvedený proximálny koniec definuje zapadajúcu časť špičky na utesnené
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zapadnutie špičky injekčnej striekačky na utesnenie látky obsiahnutej
v komore zadržiavacej túto látku valca (6) injekčnej striekačky;
vyznačujúca sa tým, že
uzáver (1) špičky injekčnej striekačky, podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až
12 je namontovaný na distálnom konci špičky (64) injekčnej striekačky, ktorý
je v zábere s golierom (4) a zadržiava pružný uzáver (5) na distálnom konci
špičky (64) injekčnej striekačky na utesnenie špičky injekčnej striekačky.
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