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Endoskopy sú elektrooptické prístroje, ktoré sa používajú na zobrazovanie vnútorných dutín tela. Špecializované elektrooptické prístroje, ktoré sa požívajú na zobrazovanie horných častí tráviacej trubice sa nazývajú ezofagoskopy a vyšetrenie nimi vykonávané sa nazýva ezofagoskopia. Ezofagoskopia je rutinné vyšetrenie, ktoré sa v súčasnosti vykonáva rôznymi metódami. Najrozšírenejšie vyšetrenie pažeráka je nazývané
ezofagogastrodudenoskopia (EGD), ktorá umožňuje opticky vyšetriť hornú časť tráviacej trubice od pažeráka
po dvanástnik.
Pri EGD sa do tráviacej trubice pacienta zasúva ohybná hadica s vonkajším priemerom až 9,8 mm, v ktorej sú integrované kamerový a osvetľovací systém na zobrazenie tráviacej trubice, pracovný kanál, do ktorého sa zasúvajú zariadenia potrebné na odber vzoriek a liečbu, prípadne ďalšie súčasti potrebné pri vyšetrení.
EGD sa obyčajne vykonáva v ľahu na ľavom boku. Pacient nesmie 12 hodín pred vyšetrením jesť a piť.
Pri vyšetrení sa pacientovi do úst vloží umelý chránič, do ktorého musí počas vyšetrenia jemne hrýzť.
Cez umelý chránič sa následne do tráviacej trubice zasunie ohybná endoskopická hadica a vykoná sa vyšetrenie. Vyšetrenie môže byť pre pacienta nepríjemné, najmä pre pocit napínania na zvracanie, nafukovanie,
vytekanie slín a grganie.
Šetrnejším vyšetrením pažeráka je ezofagoskopia cez nos, pri ktorej sa pacientovi cez nos do pažeráka zasunie ohybná hadica s kamerou a so zdrojom osvetlenia. Priemer hadice je okolo 5 mm, čo je takmer polovičný priemer hadice používanej pri EGD. Pri vyšetrení pažeráka ezofagoskopom cez nos pacient sedí
vzpriamene na stoličke. Pacient nesmie 3 hodiny pred vyšetrením jesť a piť. Ezofagoskopia cez nos je pre
pacienta menej zaťažujúca ako EGD, a jej náklady sú približne štvrtinové v porovnaní s EGD.
Ďalším spôsobom šetrného vyšetrenia tráviacej sústavy je tzv. kapsulová endoskopia, pri ktorej sa bezdrôtovým prenosom z kapsule veľkosti liekovej tobolky prenáša obraz z gastrointestinálneho traktu do zobrazovacieho zariadenia. Kapsulová endoskopia bola vyvinutá hlavne na vyšetrovanie tenkého čreva, ktoré je
ťažké vyšetrovať inými endoskopickými metódami, no v súčasnosti sa robia štúdie jej využitia aj pri vyšetrovaní pažeráka.
Použitie kapsulového endoskopu je nasledovné: pacient prehltne kapsulu, v ktorej je integrovaná kamera
s osvetlením, zdrojom elektromotorického napätia a vysielačom, ktorý vysiela digitálny rádiofrekvenčný signál. Ako sa kapsula pohybuje cez tráviacu rúru, vysiela rádiofrekvenčný signál, ktorý je v prijímači nachádzajúcom sa mimo pacienta premenený na obraz. Po vyšetrení pacienta vyjde kapsula z tela pacienta prirodzeným spôsobom.
Patent číslo US 7 530 948 B2 „TETHERED CAPSULE ENDOSCOPE FOR BARRETT'S ESOPHAGUS
SCREENING“ opisuje zariadenie – kapsulu, ktorá je spojená s popruhom manipulovaným s cieľom umiestniť kapsulu a skener zahrnutý do kapsuly na požadované miesto v tele pacienta. Obrázky vytvorené skenerom sa dajú použiť na detekciu Barrettovho pažeráka (BE) a skorej (asymptomatickej) rakoviny pažeráka.
Po prehltnutí a umiestnení kapsuly pomocou popruhu skener v kapsule skenuje oblasť pažeráka nad žalúdkom a deteguje charakteristickú tmavo ružovú farbu indikujúcu BE. Kapsula sa môže použiť na diagnostické
a/alebo terapeutické účely.
Nevýhodou pri zobrazovaní pažeráka je fakt, že kapsula cez pažerák prejde len raz, a lekár nemá možnosť
sa s kapsulou vrátiť späť, na podrobnejšie preskúmanie častí pažeráka. Tento nedostatok čiastočne odstraňuje
kapsulová endoskopia, pri ktorej sa kapsula prostredníctvom vákuovej prísavky pripevní na vybranú časť pažeráka, na ktorej dokáže byť uchytená niekoľko dní a snímať okolie miesta úchytu. Nevýhodou tejto metódy
je, že kapsula sníma len okolie úchytu a že uchytenie kapsule sa robí prostredníctvom EGD pažeráka, čo pacienta zaťažuje.
Patent číslo US 4 936 823 „TRANSENDOSCOPIC IMPLANT CAPSULE“ opisuje implantátovú kapsulu na vloženie do tela pacienta na aplikáciu žiarenia na vybranú časť telesného kanála. Zariadenie obsahuje
teleso, ktoré obsahuje najmenej jednu prijímaciu komoru pre terapeutickú liečbu a najmenej jeden pružný
ramenný člen spojený s členom tela pre odnímateľné zachytenie telesného kanála, keď je v ňom umiestnené
zariadenie.
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Kapsulová endoskopia sa pri vyšetrení gastrointestinálneho traktu používa už niekoľko rokov. Komerčne
dostupná kapsulová endoskopia využíva na prenos obrazu z kapsuly bezdrôtovú technológiu, ktorá prenáša
obraz prostredníctvom elektromagnetických vĺn do zobrazovacieho zariadenia. Pri bezdrôtovej aj drôtovej
kapsulovej endoskopii sa v súčasnosti používajú tvary kapsúl, ktoré sa bežne používajú vo farmácii na transport liečiv cez gastrointestinálny trakt do tela pacienta, ide o kapsuly, ktoré sú rovinne súmerné.
V súčasnosti známe tvary liekovej tobolky prehĺtacej kapsuly značne sťažujú vybratie kapsuly z pažeráka
z dôvodu prekonávania tlaku horného pažerákového zvierača. Publikované technické riešenia kapsulových
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endoskopov majú vedené napájacie vodiče do kapsuly v jej strede na začiatku kapsuly. Takto umiestnené
prívodné vodiče môžu spôsobovať, že po prehltnutí sa kapsula zanorí do ochrannej hlienovej vrstvy pažeráka, ktorá znečistí objektív kapsulového endoskopu.
Uvedené nedostatky odstraňuje navrhované technické riešenie prehĺtacích kapsulových endoskopov, podľa ktorého má kapsula tvar modifikovaného zrezaného kužeľa.
Prehĺtací kapsulový endoskop obsahuje kapsulu tvaru modifikovaného zrezaného kužeľa s dutinou, v ktorej je vložený endoskopický modul, ktorý obsahuje optický vstup na prenos dát tvorený optickou sústavou
napojenou na zobrazovaciu kameru. Zobrazovacia kamera je na druhej strane napojená na plošný spoj a optická sústava má po bokoch umiestnené osvetľovacie diódy, ku ktorým je tekutým epoxidom prilepený epoxidový polymérny valec. Na plošný spoj sú pripojené spájkovaním pomocou elektricky vodivých spojov
elektrické vodiče, ktoré sú vložené do dielektrickej ochrannej trubičky a sú vyvedené z plošného spoja endoskopického modulu. Medzi optickou sústavou, zobrazovacou kamerou, epoxidovým polymérnym valcom
a osvetľovacími diódami je vzduchová medzera, pričom zvyšok dutiny vo vnútri kapsuly je vyplnený vytvrdeným dielektrickým polymérom. Zrezaný kužeľ kapsuly je modifikovaný tak, že plocha podstavy kužeľa,
z ktorej vychádzajú elektrické vodiče je menšia, ako plocha podstavy, na ktorej sa nachádza optický vstup
kapsuly.
Obraz z gastrointestinálneho traktu sa bezdrôtovým prenosom z kapsuly miniatúrnej veľkosti prenáša
do zobrazovacieho zariadenia na ďalšie spracovanie.
Pri takto navrhnutom kapsulovom endoskope na vyšetrovanie pažeráka sa pri praktických skúškach ukázalo, že najvhodnejším tvarom kapsuly napájanej pomocou drôtov je tvar modifikovaného zrezaného kužeľa,
ktorého všetky strany sú modifikované tak, že:
– všetky strany zrezaného kužeľa sú konvexné, alebo
– dolná a horná podstava modifikovaného zrezaného kužeľa sú konvexné a bočné strany modifikovaného
zrezaného kužeľa sú konkávne alebo
– dolná a horná podstava modifikovaného zrezaného kužeľa sú konvexné a bočné strany modifikovaného
zrezaného kužeľa sú rovné.
Napájanie kamery a osvetľovacieho zdroja kapsuly je realizované prostredníctvom tenkých napájacích
elektrických vodičov prúdu a napätia, ktoré sú na kapsulu pripojené. Vodiče sú dostatočne tenké a ohybné
na to, aby sa do úst pacienta mohla vložiť endoskopická kapsula aj s dostatočnou dĺžkou vodičov, ktoré sú
umiestnené v dielektrickej ochrane. Kapsula sa z úst do pažeráka dostane prehltnutím kapsuly a zapitím dostatočného množstva vody alebo inej tekutiny, pričom kapsula pri pohybe v pažeráku ťahá za sebou aj napájacie vodiče umiestnené v ústach. V pažeráku ostane kapsula visieť na kábli, v ktorom sa nachádzajú napájacie
vodiče, ktoré z úst pacienta smerom von vedú do zdroja elektromotorického napätia pre kameru a osvetlenie
a prijímača pre spracovanie obrazového signálu kamery. Poloha kapsuly v pažeráku sa nastavuje dĺžkou prehltnutého kábla.
Postup vyšetrenia pomocou prehĺtacieho kapsulového endoskopu je nasledovný:
Po prehltnutí kapsuly a jej umiestnení v pažeráku sa zovrie horný pažerákový zvierač, ktorý obopne napájací kábel kapsule. Po vyšetrení pažeráka sa endoskopická kapsula z pažeráka vyberie ťahaním za napájací
kábel. Keďže kapsula má väčší priemer ako napájací kábel, zovretý horný pažerákový zvierač, ktorý vytvára
priemerný tlak až 8000 Pa, bráni vytiahnutiu kapsuly z pažeráka. V prípade, že má kapsula tvar liekovej tobolky, aké sa v súčasnosti používajú, je pri vyťahovaní kapsuly cez horný pažerákový zvierač potrebné vyvinúť značné úsilie, aby sa kapsula cez horný pažerákový zvierač prešla, lebo plochy na začiatku a konci kapsuly sú rovnako veľké. Pri tomto ťahaní môže dôjsť jednak k poškodeniu sliznice horného pažerákového
zvierača, ako aj k poškodeniu samotného kapsulového endoskopu.
V prípade, že kapsula má tvar modifikovaného zrezaného kužeľa, ktorého plocha podstavy, z ktorej vychádza napájací kábel je menšia, ako plocha podstavy, na ktorej sa nachádza optický vstup kapsuly, je vyberanie kapsuly ťahaním za napájací kábel jednoduchšie, nakoľko sa kapsula pri vyťahovaní zanorí do horného
pažerákového zvierača svojím tenším koncom, ktorý zvierač roztiahne a umožní tak jednoduchšie vytiahnutie
celej kapsuly.
Na sliznici pažeráka sa nachádza hlienovitá vrstva, ktorá má u rôznych pacientov rôznu hrúbku a zloženie. Navyše pri vyšetrovaní je potrebné kapsulu prehĺtať, prípadne zapíjať, čo spôsobuje komplikácie pre
zobrazovaciu sústavu kamery endoskopu, na ktorú sa môžu nalepiť hlieny. Pri umiestnení napájacích vodičov v strede kapsuly sa častokrát stane, že vodič priľne na hlienovú vrstvu pažeráka a kapsula s kamerou sa
do tejto vrstvy zaborí. To znemožní získať kvalitný obraz z kamery.
Po prehltnutí endoskopickej kapsuly s napájacími vodičmi, ktoré sú vedené tak, že z kapsuly vychádzajú
v jej strede, sa po umiestnení kapsuly do pažeráka táto obopne pažerákovou hlienovou vrstvou a v dôsledku
priľnavých síl sa kapsula môže čiastočne zanoriť do hlienovej vrstvy, čo spôsobí znehodnotenie snímaného
obrazu v dôsledku zanorenia objektívu kapsulového endoskopu do hlienovej vrstvy.
Tento problém je v predkladanom riešení odstránený tým, že prívodný kábel do kapsuly nie je vedený
v jej strede, ale jej bočným povrchom. Po prehltnutí kapsuly s takto umiestneným napájacím káblom sa v dô-
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sledku priľnavých síl do pažerákovej hlienovej vrstvy zanorí napájací kábel kapsuly vedený po boku kapsuly
a objektív kapsuly ostane o hrúbku napájacieho kábla (čo je niekoľko milimetrov) nad hlienovou vrstvou
a neznečistí sa.
Ak napájacie vodiče priľnú ku sliznici pažeráka, čo sa stane takmer vždy, kapsula s kamerou ostane
vo vzdialenosti niekoľko milimetrov nad sliznicou, čím sa zabezpečí, že zobrazovacia sústava kamery nie je
znečistená. Toto technické riešenie sa dá aplikovať tak, že kamera sa nachádza na opačnej strane, ako vychádzajú vodiče z kapsuly, ale aj pri tzv. retrográdnom snímaní, keď optický vstup do kapsuly je umiestnený
na tej istej strane, ako je výstup vodičov z kapsuly. V prípade retrográdneho snímania sa však stráca výhoda
jednoduchšieho vyberania kapsuly z pažeráka, nakoľko pri vyberaní kapsuly sa do horného pažerákového
zvierača kapsula zanorí svojím širším koncom.
Prehľad obrázkov na výkresoch
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Obrázok 1 zobrazuje kapsulu s tvarom kapsuly modifikovaný zrezaný kužeľ, ktorý má všetky strany konvexné.
Obrázok 2 znázorňuje kapsulu s tvarom kapsuly modifikovaný zrezaný kužeľ, pričom dolná a horná podstava modifikovaného zrezaného kužeľa sú konvexné a bočné strany modifikovaného zrezaného kužeľa sú
konkávne.
Obrázok 3 znázorňuje kapsulu s tvarom kapsuly modifikovaný zrezaný kužeľ, pričom dolná a horná podstava modifikovaného zrezaného kužeľa sú konvexné a bočné strany modifikovaného zrezaného kužeľa sú
rovné.
Obrázok 4 znázorňuje vyvedenie napájacích vodičov z kapsuly v dielektrickej trubičke, pričom začiatok
dielektrickej trubičky je vedený po bočnej strane kapsuly a napájacie vodiče kapsuly vychádzajú na opačnej
strane, ako je umiestnený optický vstup.
Obrázok 5 znázorňuje vyvedenie napájacích vodičov z kapsuly v dielektrickej trubičke, pričom začiatok
dielektrickej trubičky je vedený po bočnej strane kapsuly a napájacie vodiče kapsuly vychádzajú na tej istej
strane, ako je optický vstup.
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Prehĺtací kapsulový endoskop obsahuje kapsulu 1 tvaru modifikovaného zrezaného kužeľa s dutinou,
v ktorej je vložený endoskopický modul A, ktorý obsahuje optický vstup na prenos dát tvorený optickou sústavou 7 napojenou na zobrazovaciu kameru 3. Zobrazovacia kamera 3 je na druhej strane napojená na plošný
spoj 5. Optická sústava 7 má po bokoch umiestnené osvetľovacie diódy 4 ku ktorým je tekutým epoxidom
prilepený epoxidový polymérny valec 11. Na plošný spoj 5 sú pripojené spájkovaním pomocou elektricky
vodivých spojov 6 elektrické vodiče 9, ktoré sú vložené do dielektrickej ochrannej trubičky 10 a sú vyvedené
z plošného spoja 5 endoskopického modulu A. Medzi optickou sústavou 7, zobrazovacou kamerou 3, epoxidovým polymérnym valcom 11 a osvetľovacími diódami 4 je vzduchová medzera 8 a zvyšok dutiny vo vnútri kapsuly 1 je vyplnený vytvrdeným dielektrickým polymérom 2. Zrezaný kužeľ kapsuly 1 je modifikovaný
tak, že plocha podstavy kužeľa, na ktorej sa nachádza optický vstup kapsuly 1 je väčšia ako opačná podstava
kužeľa.
Obraz z gastrointestinálneho traktu sa bezdrôtovým prenosom z kapsuly 1 miniatúrnej veľkosti prenáša
do zobrazovacieho zariadenia na ďalšie spracovanie.
Príklad 1
Prehĺtací kapsulový endoskop na zobrazovanie pažeráka znázornený na obrázku 1 obsahuje USB endoskopický modul A so šiestimi osvetľovacími LED, ktorý má maximálnu šírku 6 mm a dĺžku 22 mm a pozostáva zo zobrazovacej kamery 3, plošného spoja 5, optickej sústavy 7 a osvetľovacích diód 4. Na plošný
spoj 5 endoskopického modulu A sú prispájkované pomocou elektricky vodivých spojov 6 elektrické vodiče
9, pričom priemer každého vodiča je 100 mikrometrov. Vodiče 9 sú vložené do dielektrickej ochrannej trubičky 10 a sú vyvedené z plošného spoja 5 endoskopického modulu na opačnej strane, ako sa nachádza optický vstup endoskopického modulu A, ktorý je tvorený optickou sústavou 7 a zobrazovacou kamerou 3.
Na osvetľovacích diódach 4 je umiestnený epoxidový polymérny valec 11 so šírkou 6 mm a výškou 2 mm
z epoxidovej živice a epoxidový polymérny valec 11 je tekutým epoxidom prilepený k osvetľovacím diódam
4. Takto sa vytvorí medzi epoxidovým polymérnym valcom 11, optickou sústavou 7, osvetľovacími diódami
4 a zobrazovacou kamerou 3 vzduchová medzera 8. Endoskopický modul A s prilepeným epoxidovým polymérnym valcom 11 a prispájkovanými elektrickými vodičmi 9 je vložený do silikónovej formy s dutinou
s tvarom modifikovaného zrezaného kužeľa s konvexnými stranami. Silikónová dutina s vloženým endosko-
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pickým modulom A sa vyplní tekutým epoxidom, ktorý zaleje všetky súčasti endoskopického modulu. Epoxid sa následne nechá vytvrdnúť. Po vytvrdnutí epoxidu sa silikónová forma odstráni, čím vznikne prehĺtacia
kapsula 1 z dielektrického polyméru 2, ktorý je tvorený epoxidom, z ktorej sú vyvedené napájacie vodiče 9
umiestnené v dielektrickej ochrannej trubičke 10.
Vynález je bližšie objasnený pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obrázok 1: kapsulu 1, dielektrický polymér 2, zobrazovaciu kameru 3, osvetľovacie diódy 4, plošný spoj 5, elektricky vodivý spoj 6, optickú
sústavu 7, vzduchovú medzeru 8, elektrické vodiče 9, dielektrickú ochrannú trubičku 10, epoxidový polymérny valec 11, pričom tvar kapsuly 1 je modifikovaný zrezaný kužeľ, ktorý má všetky strany konvexné.
Príklad 2
Na vytvorenie prehĺtacieho kapsulového endoskopu na zobrazovanie pažeráka znázorneného na obrázku
2 a obrázku 3 je použitý rovnaký USB endoskopický modul A ako v predchádzajúcom príklade, s rovnakým
zapojením. Oproti predchádzajúcemu príkladu je rozdiel v príprave prehĺtacej kapsule 1 v tom, že endoskopický modul s prilepeným epoxidovým valcom a prispájkovanými vodičmi 9 umiestnenými v dielektrickej
ochrane 10 sa vloží do silikónovej formy s dutinou s tvarom modifikovaného zrezaného kužeľa, ktorý má
hornú a dolnú podstavu konvexnú a bočnú stranu konkávnu, alebo do silikónovej formy s dutinou s tvarom
modifikovaného zrezaného kužeľa, ktorý má hornú a dolnú podstavu konvexnú a bočnú stranu rovnú.
Obrázok 2 znázorňuje kapsulu 1, dielektrický polymér 2, zobrazovaciu kameru 3, osvetľovacie diódy 4,
plošný spoj 5, elektricky vodivý spoj 6, optickú sústavu 7, vzduchovú medzeru 8, elektrické vodiče 9, dielektrickú ochrannú trubičku 10, epoxidový polymérny valec 11, pričom tvar kapsuly 1 je modifikovaný zrezaný
kužeľ, ktorý je modifikovaný tak, že dolná a horná podstava modifikovaného zrezaného kužeľa sú konvexné
a bočné strany modifikovaného zrezaného kužeľa sú konkávne.
Obrázok 3 znázorňuje kapsulu 1, dielektrický polymér 2, zobrazovaciu kameru 3, osvetľovacie diódy 4,
plošný spoj 5, elektricky vodivý spoj 6, optickú sústavu 7, vzduchovú medzeru 8, elektrické vodiče 9, dielektrickú ochrannú trubičku 10, epoxidový polymérny valec 11, pričom tvar kapsuly 1 je modifikovaný zrezaný
kužeľ, ktorý je modifikovaný tak, že dolná a horná podstava modifikovaného zrezaného kužeľa sú konvexné
a bočné strany modifikovaného zrezaného kužeľa sú rovné.
Príklad 3
Na vytvorenie prehĺtacieho kapsulového endoskopu na zobrazovanie pažeráka znázorneného na obrázku
4 je použitý rovnaký USB endoskopický modul A ako v predchádzajúcich príkladoch s rovnakým zapojením.
Na plošný spoj 5 endoskopického modulu sa prispájkujú pomocou elektricky vodivých spojov 6 elektrické
vodiče 9, ktoré sa umiestnia do dielektrickej ochrannej trubičky 10, ktorá má začiatok tesne pri osvetľovacích
diódach 4, je vedená po bočnej strane USB endoskopického modulu a z endoskopického modulu vychádza
na opačnej strane, ako je optický vstup do zobrazovacej kamery 3. Endoskopický modul s takto vedenou dielektrickou ochrannou trubičkou 10 sa vloží do silikónovej formy s dutinou požadovaného tvaru, do ktorej sa
endoskopický modul A umiestni a zaleje sa tekutým epoxidom. Po vytvrdnutí epoxidu sa zo silikónovej formy vyberie epoxidová prehĺtacia kapsula 1 aj s prívodným káblom.
Obrázok 4 znázorňuje vyvedenie napájacích vodičov 9 z kapsuly 1 v dielektrickej trubičke 10, pričom začiatok dielektrickej trubičky 10 je vedený po bočnej strane kapsuly 1 a napájacie elektrické vodiče 9 vychádzajú na opačnej strane, ako je optický vstup do zobrazovacej kamery 3 kapsulového endoskopu.
Príklad 4
Na vytvorenie prehĺtacieho kapsulového endoskopu na zobrazovanie pažeráka znázorneného na obrázku 5
je použitý rovnaký spôsob ako pri vytvorení kapsulového endoskopu znázorneného na obrázku 4 s tým rozdielom, že začiatok dielektrickej ochrannej trubičky 10 sa umiestni do tesnej blízkosti elektrických vodivých spojov 6, dielektrická trubička je následne vedená po bočnej strane USB endoskopického modulu a A z endoskopického modulu A vychádza na tej istej strane, ako je optický vstup do zobrazovacej kamery 3. Endoskopický
modul A s takto vedenou dielektrickou ochrannou trubičkou 10 sa vloží do silikónovej formy s dutinou požadovaného tvaru, do ktorej sa endoskopický modul umiestni a zaleje sa tekutým epoxidom. Po vytvrdnutí epoxidu
sa zo silikónovej formy vyberie epoxidová prehĺtacia kapsula 1 aj s prívodným káblom.
Obrázok 5 znázorňuje vyvedenie napájacích vodičov 9 z kapsuly 1 v dielektrickej trubičke 10, pričom začiatok dielektrickej trubičky 10 je vedený po bočnej strane kapsuly a napájacie elektrické vodiče 9 vychádzajú na tej istej strane, ako je optický vstup do zobrazovacej kamery 3 kapsulového endoskopu.
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Prehĺtací kapsulový endoskop je možné využiť v oblasti medicíny, v gastroenteorológii na zobrazenie pažeráka pri kontrole jeho funkčnosti a účinnosti liečby jeho ochorení.
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Zoznam vzťahových značiek
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kapsula
dielektrický polymér
zobrazovacia kamera
osvetľovacie diódy
plošný spoj
elektricky vodivý spoj
optická sústava
vzduchová medzera
elektrické vodiče
dielektrická ochranná trubička
epoxidový polymérny valec
endoskopický modul
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1. Prehĺtací kapsulový endoskop, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje kapsulu (1) tvaru
modifikovaného zrezaného kužeľa s dutinou, v ktorej je vložený endoskopický modul (A), ktorý obsahuje
optický vstup na prenos dát tvorený optickou sústavou (7) napojenou na zobrazovaciu kameru (3), a zobrazovacia kamera (3) je na druhej strane napojená na plošný spoj (5), optická sústava (7) má po bokoch umiestnené osvetľovacie diódy (4), ku ktorým je tekutým epoxidom prilepený epoxidový polymérny valec (11),
a na plošný spoj (5) sú pripojené spájkovaním pomocou elektricky vodivých spojov (6) elektrické vodiče (9),
ktoré sú vložené do dielektrickej ochrannej trubičky (10) a sú vyvedené z plošného spoja (5) endoskopického
modulu (A), a medzi optickou sústavou (7), zobrazovacou kamerou (3), epoxidovým polymérnym valcom
(11) a osvetľovacími diódami (4) je vzduchová medzera (8), a zvyšok dutiny vo vnútri kapsuly (1) je vyplnený vytvrdeným dielektrickým polymérom (2), pričom zrezaný kužeľ kapsuly (1) je modifikovaný tak, že plocha podstavy kužeľa na ktorej sa nachádza optický vstup kapsuly (1) je väčšia ako plocha opačnej podstavy
kužeľa.
2. Prehĺtací kapsulový endoskop podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že kapsula (1) má
tvar modifikovaného zrezaného kužeľa, ktorého všetky strany sú konvexné.
3. Prehĺtací kapsulový endoskop podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že kapsula (1) má
tvar modifikovaného zrezaného kužeľa, pričom dolná a horná podstava modifikovaného zrezaného kužeľa sú
konvexné a bočná strana modifikovaného zrezaného kužeľa je konkávna.
4. Prehĺtací kapsulový endoskop podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že kapsula (1) má
tvar modifikovaného zrezaného kužeľa, pričom dolná a horná podstava modifikovaného zrezaného kužeľa sú
konvexné a bočná strana modifikovaného zrezaného kužeľa je rovná.
5. Prehĺtací kapsulový endoskop podľa nárokov 1 – 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že dielektrická ochranná trubička (10) je vedená po bočnej strane kapsuly (1), pričom začiatok dielektrickej ochrannej
trubičky (10) je zaliaty v dielektrickom polyméri (2) a elektrické vodiče (9) vedené v dielektrickej ochrannej
trubičke (10) vychádzajú z kapsuly (1) na opačnej strane, ako je umiestnený optický vstup endoskopického
modulu (A).
6. Prehĺtací kapsulový endoskop podľa nárokov 1 – 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že dielektrická ochranná trubička (10) je vedená po bočnej strane kapsuly (1), pričom začiatok dielektrickej ochrannej
trubičky (10) je zaliaty v dielektrickom polyméry (2) a elektrické vodiče (9) vedené v dielektrickej ochrannej
trubičke (10) vychádzajú z kapsuly (1) na tej istej strane, ako je umiestnený optický vstup endoskopického
modulu (A).
5 výkresov
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