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ZARIADENIE A SYSTÉM NA POMOC SRDCU
OBLASŤ TECHNIKY

Je k dispozícii zariadenie na zlepšenie funkcie čerpadla srdca ľudského pacienta. K dispozícii je

aj zariadenie na umiestnenie a fixáciu uvedeného zariadenia na pomoc srdcu v ľudskom

5

pacientovi.

DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY

Kompresia srdca je známa metóda pomoci zlyhávajúcemu srdcu, ktorá sa používa už mnoho
rokov. V najjednoduchšej forme sa aplikuje na hrudník buď manuálne, alebo pomocou
automatického zariadenia

10

na

kompresiu hrudníka. Vonkajšie metódy sú v podstate

jednoduché metódy záchrany života a môžu sa použiť len na zmiernenie akútneho zlyhania
srdca.

Dlhotrvajúce srdcové zlyhanie je však stále častejšie, a to aj napriek pokrokom v kardiológii.

Implantovateľné zariadenia na mechanickú kompresiu srdca (pozri napr. WO 98/30271) by
potenciálne mohli poskytnúť liečbu mnohým pacientom trpiacim zlyhávajúcim srdcom.
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Ľudské srdce bije v priemere 31 miliónov krát za rok, čo predstavuje obrovskú záťaž pre

akýkoľvek mechanický prvok, ktorý pomáha alebo nahrádza prirodzené srdce. Preto je žiaduce
mať zariadenie na pomoc srdcu a príležitostne existujúci motor, napájacie členy a riadiacu

logiku, ktoré by mohli byť upevnené tak, aby sa znížilo zaťaženie srdca.

PODSTATA VYNÁLEZU

20

Ak sa v nasledujúcom texte používa slovo vynález a/alebo znaky sú uvedené ako nepovinné,

malo by sa to vykladať tak, že sa žiada len o ochranu vynálezu tak, ako je uvedený v nároku.
Cieľom je poskytnúť zariadenie a spôsob robustnej fixácie srdcového pomocného zariadenia.

Pevná a bezpečná fixácia odľahčí srdce od váhy zariadenia srdcovej pumpy, hnacích členov,
napájacích jednotiek a riadiacej logiky.

Podľa jedného prevedenia je k dispozícii implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu
prispôsobené na implantáciu do ľudského pacienta. Implantovateľné zariadenie na pomoc

srdcu obsahuje fixačný prvok prispôsobený na fixáciu uvedeného zariadenia k časti ľudského
tela, ktorá obsahuje kosť.

5

ČASTI

Podľa jedného z implantátov obsahuje implantovateľné zariadenie na podporu srdca aj druhý

fixačný člen.
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Podľa jedného prevedenia aspoň jeden fixačný prvok obsahuje aspoň jednu dosku
prispôsobenú na fixáciu k hrudnej kosti. Je tiež možné, že prvý fixačný prvok obsahuje prvú

dosku prispôsobenú na fixáciu k hrudnej kosti a druhý fixačný prvok obsahuje druhú dosku
prispôsobenú na fixáciu k hrudnej kosti.

Podľa jedného prevedenia je prvý fixačný člen umiestnený na prednej strane hrudnej kosti a
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druhý fixačný člen je umiestnený na zadnej strane hrudnej kosti.
Podľa jedného prevedenia je prvá doska prispôsobená na upevnenie na prednej strane
hrudnej kosti a druhý fixačný člen je prispôsobený na upevnenie na zadnej strane hrudnej

kosti.
Podľa jedného prevedenia je prvá doska prispôsobená na upevnenie k druhej doske pomocou
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aspoň jednej skrutky.

Podľa jedného prevedenia je aspoň jeden fixačný člen prispôsobený na fixáciu ku kôre hrudnej
kosti uvedeného ľudského pacienta.

Podľa jedného prevedenia je aspoň jeden fixačný prvok prispôsobený na upevnenie k hrudnej
kosti pacienta pomocou aspoň jednej skrutky.
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Podľa jedného prevedenia je fixačný prvok v kontakte s aspoň jedným ramenom, ktoré môže

byť pohyblivé.

Podľa jedného prevedenia je fixačný člen prispôsobený na fixáciu pomôcky na prednej strane
hrudnej kosti. Fixácia by sa mohla uskutočniť pomocou aspoň jednej skrutky, ktorá by mohla

byť umiestnená v prednej kôre hrudnej kosti. Je však možné, že aspoň jedna skrutka je
prispôsobená na upevnenie zariadenia na prednej aj zadnej strane kôry hrudnej kosti.

5

Podľa jedného prevedenia je aspoň jeden fixačný člen prispôsobený na fixáciu uvedeného
zariadenia na zadnej strane hrudnej kosti. Fixácia by sa mohla uskutočniť pomocou aspoň

jednej skrutky, ktorá by mohla byť umiestnená v zadnej kôre hrudnej kosti. Je však tiež možné,
že uvedený aspoň jeden fixačný prvok je prispôsobený na fixáciu uvedeného zariadenia na
zadnej aj prednej strane kôry hrudnej kosti.
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Podľa jedného prevedenia je fixačný člen prispôsobený na fixáciu implantovateľného
srdcového pomocného zariadenia k hrudnej kosti vo viac ako jednom bode.

Podľa

jedného

prevedenia

je

fixačný

člen

prispôsobený

na

fixáciu

uvedeného

implantovateľného srdcového pomocného zariadenia pomocou aspoň jednej skrutky a/alebo
aspoň jedného pop-nita a/alebo aspoň jedného priechodného usporiadania.
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MATERIÁL

Podľa jedného prevedenia môže fixačný prvok pozostávať z keramického materiálu,
nehrdzavejúcej ocele a/alebo titánu.
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POZÍCIA STLAČENIA

Podľa jedného prevedenia je druhý fixačný prvok voči prvému fixačnému prvku pohyblivý.
Podľa jedného prevedenia obsahuje prvý alebo druhý fixačný člen aspoň jednu pohyblivú časť

na kalibráciu polohy pôsobiacej vonkajšej sily na srdce ľudského pacienta.
Podľa jedného z vyhotovení je druhý fixačný prvok posúvateľný vzhľadom na prvý fixačný
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prvok na zmenu polohy implantovateľného srdcového pomocného zariadenia.

Podľa jedného prevedenia zariadenie obsahuje aspoň dva pohyblivé členy, pričom prvý člen
pozostáva z cievok a druhý člen z magnetov.

Podľa jedného prevedenia zariadenie obsahuje aspoň dva pohyblivé členy, pričom prvý člen
pozostáva z cievok a druhý člen z magnetov.

5

Podľa jedného prevedenia sa pohyb vytvára postupným napájaním cievok.
Podľa jedného prevedenia je druhý fixačný prvok pohyblivý v troch rozmeroch.
Podľa jedného prevedenia obsahuje druhý fixačný prvok blokovaciu funkciu prispôsobenú na
zablokovanie druhého fixačného prvku v určitej polohe.

Podľa jedného prevedenia obsahuje aspoň jeden pohyblivý člen aspoň jeden pohyblivý kĺb.
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Podľa jedného prevedenia je zariadenie na pomoc srdcu prispôsobené na pôsobenie vonkajšej
sily na ľavú komoru.

Podľa jedného prevedenia je zariadenie na pomoc srdcu prispôsobené na pôsobenie vonkajšej
sily na dve rôzne strany ľavej komory.

Podľa jedného prevedenia je zariadenie na pomoc srdcu prispôsobené na pôsobenie vonkajšej
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sily na pravú komoru.

Podľa jedného prevedenia je zariadenie na pomoc srdcu prispôsobené na pôsobenie vonkajšej
sily na dve rôzne strany pravej komory.

Podľa jedného prevedenia je zariadenie pohyblivé, aby sa zmenila poloha vonkajšej sily

pôsobiacej na srdce.
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Podľa jedného prevedenia je druhý fixačný člen ovládateľný pomocou implantovateľného

motora.
Podľa jedného prevedenia je motor elektromotor.
Podľa jedného prevedenia je motor servomotor.

JL59014PC

Podľa jedného prevedenia je motor hydraulický.
Podľa jedného prevedenia je motor pneumatický.
Podľa jedného prevedenia je druhý fixačný člen ovládateľný zvonku ľudského tela.
ZARIADENIE NA POMOC SRDCU

5

Podľa jedného prevedenia implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu pôsobí silou na
vonkajšiu stranu srdcového svalu.

Podľa jedného prevedenia je implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu implantovateľným

zariadením na zlepšenie funkcie čerpadla srdca ľudského pacienta pôsobením vonkajšej sily
na srdcový sval, pričom uvedené zariadenie obsahuje aspoň jedno čerpadlo, ktoré pozostáva
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z:
- rotačný člen s rotujúcim stredom,
- hnací člen pripojený k rotujúcemu členu a prispôsobený na vykonávanie excentrického
pohybu vzhľadom na stred otáčania rotujúceho člena,

- hnací člen je v priamom alebo nepriamom kontakte so srdcovým orgánom, a kde
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- rotačný pohyb rotujúceho člena je usporiadaný tak, aby hnací člen pôsobil vonkajšou silou

na srdcový sval.
Podľa jedného prevedenia je hnací člen prispôsobený na prepravu excentrického pohybu z
rotujúceho člena na orgán, ktorý sa dotýka srdca.

Podľa jedného prevedenia sú hnacie členy prispôsobené na prenos excentrického pohybu z

20

rotujúceho člena na orgán kontaktujúci srdce pomocou aspoň jedného prvku vybraného zo
skupiny pozostávajúcej z: drôtu, reťaze, remeňa, tyče, hriadeľa a pružného hriadeľa.

Podľa jedného prevedenia je otočný člen prispôsobený na nepretržitý pohyb.

Podľa jednej z verzií je implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu implantovateľným

zariadením na zlepšenie funkcie čerpadla srdca ľudského pacienta pôsobením vonkajšej sily
na srdcový sval, pričom uvedené zariadenie obsahuje aspoň jedno čerpadlo, ktoré pozostáva

z:
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prvá časť s prvým povrchom a
druhá časť s druhým povrchom, kde

prvá časť je voči druhej časti pohyblivá,

prvý a druhý povrch sa aspoň čiastočne vzájomne dotýkajú a
druhá časť pôsobí priamo alebo nepriamo na vonkajšiu časť srdcového svalu.
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Podľa jedného prevedenia zdravotnícka pomôcka ďalej obsahuje orgán, ktorý je v priamom

kontakte so srdcom a v priamom alebo nepriamom kontakte s aspoň jednou z týchto častí:
prvou časťou a druhou časťou.

Podľa jedného prevedenia je prvý povrch v podstate rovnobežný s druhým povrchom.
Podľa jedného prevedenia prvá časť pozostáva z cievok a druhá časť z magnetov.
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Podľa jedného prevedenia sa pohyb vytvára postupným napájaním uvedených cievok.
Podľa jedného prevedenia je prvá časť otočná voči druhej časti.
Podľa jedného prevedenia je prvá časť otočná voči druhej časti.
Podľa jedného prevedenia je prvá časť vzájomne pohyblivá vo vzťahu k druhej časti.
Podľa jedného z implantátov je implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu implantovateľným
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zariadením na zlepšenie funkcie čerpadla srdca ľudského pacienta pôsobením vonkajšej sily
na srdcový sval, pričom uvedené zariadenie obsahuje aspoň jedno zariadenie s funkciou

čerpadla, ktoré pozostáva z:

- piest prispôsobený na vratný pohyb,
- ovládacie zariadenie na ovládanie piestu,
- kontaktný orgán srdca,
- pričom priamy alebo nepriamy pohyb piestu je
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dopravené do uvedeného srdcového kontaktného orgánu na podporu funkcie čerpadla srdca

prostredníctvom uvedeného srdcového kontaktného orgánu.
Podľa jedného prevedenia je piest prispôsobený na vratný pohyb pomocou tlakovej kvapaliny
v oboch smeroch pohybu.

Podľa jedného prevedenia sa ďalej skladá z dvoch tlakových komôr, pričom prvá komora je
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prispôsobená vysokému tlaku a druhá komora má nízky tlak. Uvedený piest je prispôsobený
na použitie komory s veľkým tlakom na pohyb uvedeného piesta v oboch smeroch s tlakovou
vysokotlakovou kvapalinou, ďalej je prispôsobený na použitie komory s nízkym tlakom na
vyprázdnenie opačnej strany piesta, keď sa pohybuje vysokotlakovou kvapalinou, a ďalej

obsahuje ventilový systém na usmernenie nízkotlakovej a vysokotlakovej komory v uvedenom
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poradí na pravú stranu uvedeného piesta.
Podľa jedného z prevedení piest obsahuje uvedený srdcový kontaktný orgán.
Podľa jedného prevedenia je piest umiestnený v puzdre.

DRIVE
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Podľa jedného prevedenia je čerpacie zariadenie ovládané tlakovou kvapalinou v jednom

smere a podtlakom v opačnom smere.
Podľa jedného prevedenia ďalej obsahuje systém s tlakovou kvapalinou.
Podľa jedného z prevedení systém tlakovej kvapaliny ďalej obsahuje ventilový systém.

JL59014PC

Podľa jedného prevedenia systém s tlakovou kvapalinou ďalej obsahuje tlakovú komoru.
Podľa jedného prevedenia tlaková kvapalina tlačí na piest prispôsobený na vratný pohyb tak,

aby piest pôsobil na orgán v kontakte so srdcom.
Podľa jedného z prevedení je systém tlakovej kvapaliny podporné čerpadlo, ovládané
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magnetmi a cievkami, ktoré napájajú magnetický motor.

Podľa jedného prevedenia je magnetický motor ovládaný postupným napájaním cievok v
spojení s magnetmi.

Podľa jedného prevedenia je implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu implantovateľné

zariadenie na zlepšenie funkcie čerpadla srdca ľudského pacienta pôsobením vonkajšej sily na

10

srdcový

sval,

pričom

uvedené

implantovateľné

zariadenie

obsahuje

aspoň

jedno

implantovateľné zariadenie čerpadla, ktoré obsahuje:
tekutina,

prvý zásobník s prvým objemom a aspoň jednou pohyblivou časťou steny na zmenu
uvedeného prvého objemu a
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druhý zásobník je v kvapalinovom spojení s prvým zásobníkom, pričom
uvedené implantovateľné čerpacie zariadenie je prispôsobené tak, aby umožňovalo voľný tok
tekutiny medzi uvedeným prvým zásobníkom a uvedeným druhým zásobníkom, a v ktorom

prvý zásobník, druhý zásobník a spojenie kvapaliny tvoria plne implantovateľné uzavreté
čerpacie zariadenie, a kde
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plne implantovateľné uzavreté čerpacie zariadenie je prispôsobené na prenos prvého objemu

tekutiny, a tým na prenos sily z prvého zásobníka do druhého zásobníka, pričom zmena

objemu v druhom zásobníku je prispôsobená na priamy alebo nepriamy vplyv na srdcový sval,
a

implantovateľné operačné zariadenie priamo alebo nepriamo poháňané bezdrôtovou
energiou na ovládanie pohyblivej steny s cieľom premiestniť tekutinu medzi prvým a druhým
zásobníkom, čím sa ovplyvní uvedený srdcový sval zvonku.

Podľa jednej z verzií implantovateľné zariadenie ďalej obsahuje druhé implantovateľné
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čerpacie zariadenie, ktoré obsahuje:

- tekutina,
- prvý zásobník s prvým objemom a aspoň jednou pohyblivou

časťou steny

na zmenu uvedeného prvého objemu a

- druhý zásobník je v kvapalinovom spojení s prvým
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zásobníkom, pričom

- uvedené implantovateľné čerpacie zariadenie je prispôsobené tak, aby

umožňovalo voľný tok

tekutiny medzi uvedeným prvým zásobníkom a uvedeným druhým

zásobníkom, a

v ktorom
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-

prvý zásobník, druhý zásobník a uvedené

kvapaliny

tvoria plne implantovateľné uzavreté čerpacie zariadenie, a

spojenie

v ktorom

- plne implantovateľné uzavreté čerpacie zariadenie je prispôsobené na prenos
prvého objemu tekutiny, a tým na prenos sily z prvého
do

druhého zásobníka, pričom zmena objemu v

prispôsobená na priamy alebo nepriamy vplyv na
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druhom

zásobníka

zásobníku

je

srdcový sval, a

- implantovateľné operačné zariadenie priamo alebo nepriamo

poháňané

bezdrôtovou energiou na ovládanie pohyblivej steny s cieľom premiestniť

tekutinu medzi prvým a druhým zásobníkom, čím sa ovplyvní uvedený
srdcový sval zvonku.

Implantovateľné zariadenie na zlepšenie funkcie čerpadla srdca ľudského pacienta pôsobením

vonkajšej sily na srdcový sval, pričom toto implantovateľné zariadenie obsahuje aspoň jedno
implantovateľné čerpadlo, ktoré obsahuje:

.- tekutina,
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- prvý zásobník s prvým objemom a aspoň jedným pohyblivým

piestom

na

zmenu uvedeného prvého objemu a
- druhý zásobník je v kvapalinovom spojení s prvým

zásobníkom, pričom

- implantovateľné čerpacie zariadenie je prispôsobené tak, aby umožňovalo
voľný tok
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tekutiny medzi prvým zásobníkom a druhým zásobníkom, a

kvapaliny

prvý zásobník, druhý zásobník a uvedené

kde

spojenie

tvoria plne implantovateľné uzavreté čerpacie zariadenie, a

v ktorom

- plne implantovateľné uzavreté čerpacie zariadenie je prispôsobené na prenos

prvého objemu tekutiny, a tým na prenos sily z prvého
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do

druhého zásobníka, pričom zmena objemu v

prispôsobená na priamy alebo nepriamy vplyv na

druhom

zásobníka

zásobníku

je

srdcový sval, a

- implantovateľné operačné zariadenie priamo alebo nepriamo

poháňané

bezdrôtovou energiou na ovládanie pohyblivej steny s cieľom premiestniť

tekutinu medzi prvým a druhým zásobníkom, čím sa ovplyvní uvedený
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srdcový sval zvonku.
Podľa jedného embodimentu uvedené implantovateľné zariadenie ďalej obsahuje druhé
implantovateľné zariadenie s čerpadlom, ktoré obsahuje:

- tekutina,

- prvý zásobník s prvým objemom a aspoň jedným pohyblivým

piestom

na

zmenu uvedeného prvého objemu a
- druhý zásobník je v kvapalinovom spojení s prvým

zásobníkom, pričom

uvedené implantovateľné čerpacie zariadenie je prispôsobené tak, aby umožňovalo voľný tok

5

tekutiny medzi uvedeným prvým zásobníkom a uvedeným druhým zásobníkom, a v ktorom

uvedený prvý zásobník, uvedený druhý zásobník a uvedené kvapalinové spojenie tvoria plne

implantovateľné uzavreté čerpacie zariadenie, a v ktorom

uvedené plne implantovateľné uzavreté čerpacie zariadenie je prispôsobené na prenos
prvého objemu tekutiny, a tým na prenos sily z prvého zásobníka do druhého zásobníka,

10

pričom zmena objemu v druhom zásobníku je prispôsobená na priamy alebo nepriamy vplyv

na srdcový sval, a

- implantovateľné operačné zariadenie priamo alebo nepriamo

poháňané

bezdrôtovou energiou

na ovládanie piestu

na

premiestňovanie tekutiny

medzi prvým a druhým zásobníkom, čím sa pôsobí na uvedený srdcový

15

sval zvonku.

Podľa jedného prevedenia je implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu zariadenie LVAD.
Podľa jedného prevedenia je implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu umelé srdce.
Podľa jedného prevedenia obsahuje zariadenie na podporu srdca keramiku.
Podľa jedného prevedenia obsahuje zariadenie na podporu srdca titán.
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Podľa jedného prevedenia obsahuje zariadenie na podporu srdca titán.

METÓDA
Ďalej je k dispozícii spôsob fixácie implantovateľného pomocného srdcového zariadenia v
ľudskom pacientovi na zlepšenie funkcie čerpadla srdca ľudského pacienta pôsobením

vonkajšej sily na srdcový sval. Zariadenie obsahuje aspoň jeden kontaktný orgán srdca,

uvedené zariadenie je prispôsobené na fixáciu k hrudnej kosti ľudského pacienta, pričom
uvedená metóda pozostáva z krokov: rozrezanie kože uvedeného ľudského pacienta,

vyrezanie oblasti hrudnej kosti, upevnenie uvedeného implantovateľného zariadenia na

5

pomoc srdcu na uvedenú hrudnú kosť, umiestnenie pohyblivého orgánu na kontakt so srdcom
na srdce pacienta, umiestnenie operačného zariadenia, ovládanie uvedeného orgánu na

kontakt so srdcom na periodické pôsobenie sily na vonkajšiu stranu uvedeného srdca,
zadržanie sily z hrudnej kosti, upevnenie na uvedenú hrudnú kosť, pripojenie zdroja energie
na napájanie uvedeného implantovateľného zariadenia na zlepšenie funkcie čerpadla srdca.
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Podľa jedného prevedenia metóda ďalej zahŕňa krok kalibrácie uvedeného implantovateľného
srdcového pomocného zariadenia tak, aby bol srdcový kontaktný orgán umiestnený vo
výhodnej polohe.

Podľa jedného prevedenia metóda ďalej zahŕňa krok pooperačnej neinvazívnej kalibrácie.

Ďalej sa poskytuje chirurgická metóda súvisiaca s umiestnením implantovateľného zariadenia
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na zlepšenie funkcie čerpadla srdca ľudského pacienta pôsobením vonkajšej sily na srdcový
sval. Zariadenie obsahujúce aspoň jeden kontaktný orgán srdca uvedené zariadenie je

prispôsobené na upevnenie na hrudnú kosť ľudského pacienta, pričom metóda pozostáva z

nasledujúcich krokov: rozrezania kože uvedeného ľudského pacienta, zavedenia ihly alebo
nástroja podobného trubici do hrudníka tela pacienta, použitia ihly alebo nástroja podobného
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trubici na naplnenie hrudníka plynom, čím sa rozšíri hrudná dutina, umiestnenia najmenej

dvoch

laparoskopických trokarov do tela

pacienta,

zavedenie

kamery cez jeden

z

laparoskopických trokárov do hrudníka, zavedenie aspoň jedného pitvacieho nástroja cez
jeden z uvedených aspoň dvoch laparoskopických trokárov a pitvanie plánovanej oblasti
umiestnenia v oblasti hrudnej kosti pacienta, upevnenie uvedeného implantovateľného
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zariadenia na hrudnú kosť pomocou prvého fixačného prvku, umiestnenie pohyblivého
srdcového kontaktného orgánu na srdce pacienta, umiestnenie operačného zariadenia,
ovládanie uvedeného srdcového kontaktného orgánu na periodické pôsobenie sily na

vonkajšiu stranu uvedeného srdca, zadržiavanie sily z hrudnej kosti, upevnenie na uvedenej

hrudnej kosti, pripojenie zdroja energie na napájanie uvedeného implantovateľného
zariadenia na zlepšenie funkcie čerpadla srdca.

Ďalej je k dispozícii chirurgická metóda kalibrácie polohy pomocného srdcového zariadenia
upevneného na hrudnej kosti ľudského pacienta, ktorá pozostáva z krokov: rozrezania kože
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ľudského tela a kalibrácie polohy uvedeného kontaktného srdcového orgánu.

Podľa jedného prevedenia metóda ďalej zahŕňa krok kalibrácie uvedeného implantovateľného
srdcového pomocného zariadenia tak, aby bol srdcový kontaktný orgán umiestnený vo
výhodnej polohe.
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Podľa jedného prevedenia metóda ďalej zahŕňa krok pooperačnej neinvazívnej kalibrácie

Podľa jedného prevedenia je implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu implantovateľné

zariadenie na pomoc srdcu, ktoré pôsobí silou na vonkajšiu stranu srdcového svalu.

15

Podľa jedného prevedenia je implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu implantovateľné

zariadenie na zlepšenie funkcie čerpadla srdca ľudského pacienta pôsobením vonkajšej sily na
srdcový sval. Zariadenie pozostáva z aspoň jedného čerpacieho zariadenia, ktoré obsahuje:

rotačný člen s rotačným stredom, hnací člen pripojený k uvedenému rotačnému členu a
prispôsobený na vykonávanie excentrického pohybu vzhľadom na rotačný stred uvedeného
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rotačného člena. Hnací člen je v kontakte so srdcovým orgánom, pričom rotačný pohyb
rotačného člena je upravený tak, aby hnací člen pôsobil vonkajšou silou na srdcový sval.

Podľa jedného prevedenia je implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu implantovateľné

zariadenie na zlepšenie funkcie čerpadla srdca ľudského pacienta pôsobením vonkajšej sily na
srdcový sval. Zariadenie pozostáva z aspoň jedného zariadenia na čerpanie, ktoré obsahuje:
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prvú časť s prvým povrchom a druhú časť s druhým povrchom, pričom uvedená prvá časť je
voči druhej časti pohyblivá. Prvý a druhý povrch sa aspoň čiastočne vzájomne dotýkajú a

uvedená druhá časť pôsobí priamo alebo nepriamo silou na vonkajšiu časť uvedeného
srdcového svalu.

Podľa jedného prevedenia je implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu implantovateľné

zariadenie na zlepšenie funkcie čerpadla srdca ľudského pacienta pôsobením vonkajšej sily na
srdcový sval. Zariadenie obsahuje aspoň jedno zariadenie s funkciou čerpadla, ktoré obsahuje:
piest prispôsobený na vratný pohyb, ovládacie zariadenie na ovládanie piestu, kontaktný
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orgán srdca. Pohyb piestu napomáha funkcii čerpadla srdca prostredníctvom uvedeného
kontaktného orgánu srdca.

Podľa jedného prevedenia je implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu implantovateľné

zariadenie na zlepšenie funkcie čerpadla srdca ľudského pacienta pôsobením vonkajšej sily na
srdcový sval. Implantovateľné zariadenie pozostáva z aspoň jedného implantovateľného
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čerpacieho zariadenia, ktoré obsahuje: kvapalinu, prvý zásobník s prvým objemom a aspoň

jednou pohyblivou časťou steny na zmenu uvedeného prvého objemu a druhý zásobník, ktorý

je v tekutinovom spojení s uvedeným prvým zásobníkom. Implantovateľné čerpacie zariadenie
je prispôsobené tak, aby umožňovalo voľný tok tekutiny medzi uvedeným prvým zásobníkom
a uvedeným druhým zásobníkom, pričom prvý zásobník, druhý zásobník a uvedené spojenie s
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tekutinou tvoria úplne implantovateľné uzavreté čerpacie zariadenie. Okrem toho je plne

implantovateľné uzavreté čerpacie zariadenie prispôsobené na prenos sily z uvedeného

prvého zásobníka do uvedeného druhého zásobníka.
Podľa jedného prevedenia je implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu zariadenie LVAD.
Podľa jedného prevedenia je implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu umelé srdce.
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METÓDA

Ďalej je k dispozícii spôsob fixácie implantovateľného pomocného srdcového zariadenia v
ľudskom pacientovi. Metóda pozostáva z týchto krokov: rozrezanie kože uvedeného ľudského

pacienta, vyrezanie oblasti hrudnej kosti a fixácia uvedeného implantovateľného zariadenia

25

na

pomoc

srdcu

k

hrudnej

kosti.

Metóda

môže

ďalej

zahŕňať

krok

kalibrácie

implantovateľného zariadenia na podporu srdca tak, aby bolo umiestnené vo výhodnej

polohe.

Ďalej sa poskytuje chirurgická metóda kalibrácie polohy zariadenia na pomoc srdcu, ktoré je
upevnené na hrudnej kosti pacienta. Metóda pozostáva z týchto krokov: rozrezanie kože
uvedeného ľudského pacienta a kalibrácia polohy uvedeného zariadenia na podporu srdca.
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Poskytuje sa laparoskopická metóda kalibrácie polohy srdcového pomocného zariadenia
upevneného na hrudnej kosti pacienta. Metóda pozostáva z krokov: vykonania rezu v koži

ľudského tela kratšieho ako 30 milimetrov a kalibrácie polohy uvedeného zariadenia na

podporu srdca.
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ENERGIZING

Podľa jedného z prevedení tohto zverejnenia je zariadenie súčasťou systému, ktorý môže
obsahovať spínač na manuálne a neinvazívne ovládanie zariadenia. Spínač je podľa jedného

prevedenia elektrický spínač a je určený na podkožnú implantáciu.
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Podľa iného prevedenia systém ďalej obsahuje hydraulické zariadenie s hydraulickou nádržou,

ktorá je hydraulicky spojená so zariadením. Zariadenie by sa mohlo regulovať ručne stlačením
hydraulickej nádrže alebo automaticky pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania.

Bezdrôtový systém diaľkového ovládania obsahuje podľa jedného z prevedení aspoň jeden
externý vysielač signálu a interný prijímač signálu, ktorý sa dá implantovať do pacienta na
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prijímanie signálov vysielaných externým vysielačom signálu. Systém môže pracovať s

použitím frekvenčne, amplitúdovo alebo fázovo modulovaného signálu alebo ich kombinácie.
Podľa jedného prevedenia bezdrôtový riadiaci signál obsahuje analógový alebo digitálny signál
alebo kombináciu analógového a digitálneho signálu. Je tiež možné, že signál obsahuje
elektrické alebo magnetické pole alebo kombináciu elektrického a magnetického poľa. Podľa
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iného prevedenia bezdrôtové diaľkové ovládanie ďalej vysiela nosný signál na prenos
bezdrôtového riadiaceho signálu, pričom uvedený signál môže obsahovať digitálny, analógový

alebo kombináciu digitálneho a analógového signálu.

Na zásobovanie systému energiou obsahuje podľa jedného prevedenia zariadenie na
bezdrôtový prenos energie na neinvazívne napájanie uvedeného zariadenia. Podľa uvedeného

prevedenia zariadenie na prenos energie prenáša energiu aspoň jedným bezdrôtovým

energetickým signálom, ktorý zahŕňa napríklad vlnový signál, ako je ultrazvukový vlnový signál,
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elektromagnetický vlnový signál, infračervený svetelný signál, viditeľný svetelný signál,

ultrafialový svetelný signál, laserový svetelný signál, mikrovlnný signál, rádiový vlnový signál,

signál rentgenového žiarenia a signál gama žiarenia.
Ďalej si možno predstaviť, že energetický signál obsahuje elektrické alebo magnetické pole
alebo kombinované elektrické a magnetické pole, ktoré sa môže prenášať pomocou nosného
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signálu, napríklad digitálneho, analógového alebo kombinácie digitálnych a analógových

signálov.
Podľa jedného z prevedení systém ďalej obsahuje zdroj energie na napájanie uvedeného

zariadenia, ktorým môže byť implantovateľný alebo externý zdroj energie alebo ich
kombinácia, pričom vnútorný a externý zdroj energie môžu byť v elektrickom spojení.
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V prevedení, v ktorom systém obsahuje vnútorný zdroj energie, môže byť k dispozícii snímač

snímajúci funkčný parameter súvisiaci s prenosom energie na nabíjanie vnútorného zdroja
energie, ďalej je možné, že je k dispozícii zariadenie spätnej väzby na odosielanie informácií o
spätnej väzbe z vnútra do vonkajšieho priestoru pacienta.

Podľa iného prevedenia systém ďalej obsahuje senzor snímajúci parameter, napríklad funkčný
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alebo fyzikálny parameter. Uvedený funkčný parameter je podľa jedného prevedenia v
korelácii s prenosom energie na nabíjanie vnútorného zdroja energie implantovateľného do

pacienta. Uvedené prevedenie by mohlo ďalej obsahovať zariadenie spätnej väzby na

odosielanie spätných informácií zvnútra do vonkajšej časti tela pacienta a implantovateľnú
vnútornú riadiacu jednotku na ovládanie snímania. Uvedeným fyzikálnym parametrom by
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mohol byť jeden z telesnej teploty, krvného tlaku, prietoku krvi, úderov srdca a dýchania a
snímačom by mohol byť snímač tlaku alebo pohyblivosti.

Podľa jedného z variantov zverejnenia môže systém ďalej obsahovať externý dátový

komunikátor a implantovateľný interný dátový komunikátor komunikujúci s externým
dátovým komunikátorom, pričom interný komunikátor poskytuje externému dátovému

komunikátoru údaje týkajúce sa uvedeného zariadenia alebo pacienta a/alebo externý dátový
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komunikátor poskytuje údaje internému dátovému komunikátoru. Je tiež možné, že systém

ďalej obsahuje prevádzkové zariadenie na ovládanie uvedeného zariadenia, ako je motor
alebo čerpadlo, ktoré môže byť ovládané elektricky, hydraulicky alebo pneumaticky.

Podľa iného prevedenia má systém zariadenie na prenos energie na prenos bezdrôtovej
energie, pričom bezdrôtová energia sa využíva na priame napájanie prevádzkového zariadenia
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napríklad prostredníctvom vytvárania kinetickej energie na prevádzku uvedeného zariadenia.
V prípadoch, keď systém obsahuje zariadenie na prenos energie na prenos bezdrôtovej
energie, môže byť k dispozícii zariadenie na transformáciu energie z prvej formy do druhej

formy. Uvedené zariadenie na transformáciu energie môže byť priamo napájané druhou
formou energie. Energia môže byť vo forme jednosmerného prúdu alebo pulzujúceho
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jednosmerného

prúdu,

alebo

kombinácie

jednosmerného

prúdu

a

pulzujúceho

jednosmerného prúdu, alebo striedavého prúdu, alebo kombinácie jednosmerného a
striedavého prúdu, pričom je možné si predstaviť aj energiu vo forme magnetickej energie,

kinetickej energie, zvukovej energie, chemickej energie, žiarivej energie, elektromagnetickej
energie, fotografickej energie, jadrovej energie alebo tepelnej energie. Systém môže ďalej
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obsahovať implantovateľný akumulátor na uchovávanie energie.
Aby sa zabránilo poškodeniu systému, je možné, že obsahuje implantovateľné elektrické
komponenty vrátane aspoň jedného chrániča úrovne napätia a/alebo aspoň jedného chrániča

konštantného prúdu.
Zverejnenie sa týka aj spôsobu fixácie pomôcky na podporu srdca, pri ktorom sa uvedená
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fixácia dosiahne pripevnením uvedenej pomôcky na podporu srdca k hrudnej kosti pacienta.

Podľa uprednostňovaného prevedenia implantovateľného zariadenia na zlepšenie funkcie

čerpadla srdca ľudského pacienta pôsobením vonkajšej sily na srdcový sval, pričom uvedené
JL59014PC

zariadenie obsahuje aspoň jeden srdcový kontaktný orgán, ktorý periodicky pôsobí silou na
srdcový sval v nadväznosti na sťahy srdca a pridáva mu silu, pričom uvedené
implantovateľné zariadenie je prispôsobené na to, aby malo pohonnú jednotku na
vytváranie kinetického pohybu, ktorý má byť využitý srdcovým kontaktným orgánom, pričom
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uvedené implantovateľné zariadenie obsahuje fixačné zariadenie prispôsobené na
upevnenie v stabilnej polohe na ľudskú kosť, ktoré umožňuje uvedenej pohonnej jednotke a

kinetickému pohybu získať potrebnú protisilu, pričom uvedená pohonná jednotka ďalej

obsahuje kompenzátor dýchacieho pohybu na kompenzáciu dýchacieho pohybu srdca vo
vzťahu k stabilnej polohe kosti, pričom uvedená pohonná jednotka je prispôsobená na
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umožnenie pohybu na kompenzáciu dýchacieho pohybu vo vzťahu medzi uvedeným

orgánom kontaktujúcim srdce a uvedenou kosťou.

Uvedený kompenzátor dýchacieho pohybu môže mať hydraulickú, mechanickú alebo
pneumatickú konštrukciu alebo ich kombináciu na kompenzáciu dýchacieho pohybu.

15
Kompenzátor dýchacieho pohybu môže obsahovať aspoň jeden z týchto prvkov: záves so
stlačiteľnou vzduchovou manžetou na kompenzáciu dýchacieho pohybu, pružinový záves na

kompenzáciu dýchacieho pohybu a riadený pohyb využívajúci len trecí odpor na
kompenzáciu dýchacieho pohybu.
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V ďalšom prevedení je pohonná jednotka prispôsobená na to, aby bola umiestnená aspoň
čiastočne v bruchu a umožňovala orgánu, ktorý sa dotýka srdca, dostať sa k srdcu, na

vytvorenie uvedeného kinetického pohybu orgánu, ktorý sa dotýka srdca, pričom je

výhodné, ak je uvedená pohonná jednotka prispôsobená na vstup z brucha cez bránicový
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sval.

V inom prevedení je uvedené fixačné zariadenie prispôsobené na montáž na vonkajšiu
stranu hrudnej kosti, pričom uvedená pohonná jednotka obsahuje rameno na prechod

podkožne z vonkajšej strany hrudnej kosti do brucha prispôsobené na uchytenie pohonnej

jednotky, pričom uvedená pohonná jednotka vstupuje cez bránicový sval, ktorý drží uvedený

orgán v kontakte so srdcom.

V inom prevedení uvedená pohonná jednotka ďalej obsahuje štruktúru pohybu fibrotického
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tkaniva prispôsobenú na umožnenie dýchacieho pohybu srdca vo vzťahu k stabilnej polohe
kosti bez rušivých vplyvov okolitého fibrotického tkaniva, keď je implantovaná v tele.

Pohybová štruktúra fibrózneho tkaniva môže po implantácii obsahovať vlnovec umožňujúci

pohyb bez rozťahovania okolitej fibrózy.
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V ďalšom prevedení sa môže kontaktný orgán srdca zmeniť z pôsobenia sily na prvú oblasť
srdca na pôsobenie sily na druhú oblasť srdca po tom, ako bolo uvedené implantovateľné

zariadenie implantované do uvedeného ľudského pacienta, pričom uvedený aspoň jeden

kontaktný orgán srdca môže prednostne obsahovať aspoň jeden hydraulický alebo
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pneumatický vankúš.

V inom prevedení kontaktný orgán srdca ďalej obsahuje mechanický prvok, ktorý je
prispôsobený na to, aby bol pohyblivý a menil polohu sily pôsobiacej na srdce ľudského srdca

po implantovaní uvedeného implantovateľného zariadenia do ľudského pacienta.
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Implantovateľné zariadenie môže obsahovať dosku, pričom aspoň jeden hydraulický alebo
pneumatický vankúš je umiestnený v spojení s uvedenou doskou a uvedená doska umožňuje

pohyb uvedeného vankúša vzhľadom na uvedenú dosku s cieľom zmeniť polohu uvedeného

hydraulického alebo pneumatického vankúša, a tým zmeniť polohu uvedenej sily pôsobiacej

25

na srdce ľudského pacienta po implantovaní uvedeného implantovateľného zariadenia do
ľudského pacienta.

Srdcový asistent môže byť prispôsobený na prechod cez laparoskopický trokar v tele
pacienta a/alebo na prechod cez otvor v bráničnom svale z brušnej strany.

30

Prednostne je uvedená pohonná jednotka prispôsobená na dodávanie bezdrôtovej alebo

magnetickej energie a uvedené zariadenie srdcového asistenta je prispôsobené na prijímanie
uvedenej bezdrôtovej alebo magnetickej energie na vyvolanie pohybov uvedeného
zariadenia srdcového asistenta.

5
Zariadenie srdcového asistenta môže obsahovať prijímač energie alebo zdroj energie
prispôsobený na umiestnenie do brucha.

Uprednostňované zariadenie srdcového asistenta, ktoré obsahuje elektrický vodič

10

prispôsobený na pripojenie uvedeného zariadenia srdcového asistenta alebo pohonnej

jednotky k vnútornému zdroju energie, pričom uvedený vodič je prispôsobený na prechod do
pravej predsiene srdca a ďalej do žilového cievneho systému, pričom vystupuje z cievneho

systému v podkoží alebo bližšie k nemu, pričom uvedený vnútorný zdroj energie je
prispôsobený na pripojenie k uvedenému vodiču cez podkožie.

15
Srdcový asistent sa prednostne skladá z;
vnútorná riadiaca jednotka,

senzor snímajúci fyziologické elektrické impulzy alebo svalové kontrakcie srdca,
pričom uvedená riadiaca jednotka riadi uvedené zariadenie srdcového asistenta podľa

20

zistených informácií.

Zariadenie srdcového asistenta podľa nároku 10, kde uvedený vnútorný zdroj energie

obsahuje vnútornú riadiacu jednotku prispôsobenú na prenos energetických impulzov do
uvedenej elektródy na dosiahnutie sťahov srdcového svalu a kontrolu sťahov srdca, pričom

uvedená riadiaca jednotka je prispôsobená na koordináciu zariadenia srdcového asistenta so

25

sťahmi srdca.

Metóda

V uprednostňovanom prevedení ide o metódu chirurgického umiestnenia aktívneho
srdcového asistenta mimo srdca pacienta prostredníctvom laparoskopického hrudného

prístupu, pričom metóda pozostáva z týchto krokov:

5

- zavedenie ihly alebo nástroja podobného rúrke do hrudníka tela pacienta,
- pomocou ihly alebo nástroja podobného rúrke sa hrudník naplní plynom, čím sa rozšíri
hrudná dutina,

- umiestnenie najmenej dvoch laparoskopických trokarov do tela pacienta,
- zavedenie kamery cez jeden z laparoskopických trokarov do hrudníka,

10

- zavedenie aspoň jedného disekujúceho nástroja cez jeden z uvedených aspoň dvoch

laparoskopických trokarov a rozrezanie plánovanej oblasti umiestnenia srdca pacienta,
- umiestnenie srdcového asistenta do oblasti umiestnenia v hrudníku ako jeden alebo viac
kusov pozostávajúcich z;

- umiestnenie srdcového kontaktného orgánu ovplyvňujúceho krvný obeh,

15

- umiestnenie pohonnej jednotky vytvárajúcej kinetický pohyb, ktorý využíva orgán
kontaktujúci srdce,
- pripevnenie fixačného zariadenia v stabilnej polohe k ľudskej kosti, ktoré umožňuje, aby

uvedená pohonná jednotka a kinetický pohyb získali potrebnú protisilu,
- umiestnenie kompenzátora dychového pohybu na kompenzáciu dychového pohybu srdca vo

20

vzťahu k stabilnej polohe kosti a
- umiestnenie a pripojenie implantovaného prijímača energie alebo vnútorného zdroja energie

na napájanie srdcového asistenta na vykonanie aspoň jedného z nasledujúcich krokov metódy;
aspoň čiastočné stlačenie srdca a aspoň čiastočné uvoľnenie srdcového asistenčného

zariadenia na podporu srdcového čerpacieho mechanizmu z vonkajšej strany.
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V inom prevedení je operačný postup chirurgického umiestnenia aktívneho srdcového

asistenta do srdca pacienta, pričom tento postup pozostáva z týchto krokov:
- rezanie kože pacienta,

5

- otvorenie hrudnej dutiny,
- rozrezanie oblasti umiestnenia, kde sa má umiestniť zariadenie srdcového asistenta vo vnútri
vo vzťahu k srdcu,

- umiestnenie srdcového asistenta do oblasti umiestnenia v hrudníku ako jeden alebo viac
kusov pozostávajúcich z;

10

- umiestnenie srdcového kontaktného orgánu ovplyvňujúceho krvný obeh,
- umiestnenie pohonnej jednotky vytvárajúcej kinetický pohyb, ktorý využíva orgán
kontaktujúci srdce,
- pripevnenie fixačného zariadenia v stabilnej polohe k ľudskej kosti, ktoré umožňuje, aby

uvedená pohonná jednotka a kinetický pohyb získali potrebnú protisilu,

15

- umiestnenie kompenzátora dychového pohybu na kompenzáciu dychového pohybu srdca vo

vzťahu k stabilnej polohe kosti a
- umiestnenie a pripojenie implantovaného prijímača energie alebo vnútorného zdroja energie

na napájanie srdcového asistenta na vykonanie aspoň jedného z nasledujúcich krokov metódy;
aspoň čiastočné stlačenie srdca a aspoň čiastočné uvoľnenie srdcového asistenčného

20

zariadenia na podporu srdcového čerpacieho mechanizmu z vonkajšej strany.

V ďalšom prevedení je metóda chirurgického umiestnenia aktívneho srdcového asistenta do
srdca pacienta prostredníctvom laparoskopického brušného prístupu, pričom táto metóda
pozostáva z týchto krokov:

- zavedenie ihly alebo nástroja podobného rúrke do brucha pacienta,

5

- pomocou ihly alebo nástroja podobného hadičke sa brucho naplní plynom, čím sa rozšíri

brušná dutina,
- umiestnenie najmenej dvoch laparoskopických trokarov do brucha pacienta
- zavedenie kamery cez jeden z laparoskopických trokarov do brucha,
- zavedenie aspoň jedného disekujúceho nástroja cez jeden z uvedených aspoň dvoch

10

laparoskopických trokarov a
- rozrezanie a vytvorenie otvoru v bráničnom svale,
rozrezanie

plánovanej oblasti umiestnenia srdca pacienta cez uvedený otvor,

- umiestnenie srdcového asistenta do oblasti umiestnenia v hrudníku ako jeden alebo viac
kusov pozostávajúcich z;

15

- umiestnenie srdcového kontaktného orgánu ovplyvňujúceho krvný obeh,
- umiestnenie pohonnej jednotky vytvárajúcej kinetický pohyb, ktorý využíva orgán
kontaktujúci srdce,
- pripevnenie fixačného zariadenia v stabilnej polohe k ľudskej kosti, ktoré umožňuje, aby

uvedená pohonná jednotka a kinetický pohyb získali potrebnú protisilu,

20

- umiestnenie kompenzátora dychového pohybu na kompenzáciu dychového pohybu srdca vo

vzťahu k stabilnej polohe kosti a
- umiestnenie a pripojenie implantovaného prijímača energie alebo vnútorného zdroja energie

na napájanie srdcového asistenta na vykonanie aspoň jedného z nasledujúcich krokov metódy;
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aspoň čiastočné stlačenie srdca a aspoň čiastočné uvoľnenie srdcového asistenčného

zariadenia na podporu srdcového čerpacieho mechanizmu z vonkajšej strany.

Prípadne operačný postup na chirurgické umiestnenie aktívneho srdcového asistenta do srdca

5

pacienta, pričom tento postup pozostáva z týchto krokov:
- rezanie kože pacienta,
- otvorenie brušnej dutiny,
- rozrezanie a vytvorenie otvoru v bráničnom svale,
- vyrezanie oblasti umiestnenia, kde sa má umiestniť srdcový asistent cez uvedený otvor,

10

- umiestnenie srdcového asistenta do oblasti umiestnenia v hrudníku ako jeden alebo viac
kusov pozostávajúcich z;

- umiestnenie srdcového kontaktného orgánu ovplyvňujúceho krvný obeh,
- umiestnenie pohonnej jednotky vytvárajúcej kinetický pohyb, ktorý využíva orgán
kontaktujúci srdce,

15

- pripevnenie fixačného zariadenia v stabilnej polohe k ľudskej kosti, ktoré umožňuje, aby

uvedená pohonná jednotka a kinetický pohyb získali potrebnú protisilu,
- umiestnenie kompenzátora dychového pohybu na kompenzáciu dychového pohybu srdca vo

vzťahu k stabilnej polohe kosti a
- umiestnenie a pripojenie implantovaného prijímača energie alebo vnútorného zdroja energie

20

na napájanie srdcového asistenta na vykonanie aspoň jedného z nasledujúcich krokov metódy;

aspoň čiastočné stlačenie srdca a aspoň čiastočné uvoľnenie srdcového asistenčného

zariadenia na podporu srdcového čerpacieho mechanizmu z vonkajšej strany.

Uvedené štyri operačné metódy, pričom krok umiestnenia srdcového asistenta môže navyše
zahŕňať krok:

- dodávanie kinetickej energie z uvedenej pohonnej jednotky do uvedeného

5

srdcového asistenčného zariadenia, čo spôsobuje pohyb uvedeného srdcového kontaktného

orgánu.

Štyri operačné metódy môžu navyše zahŕňať metodický krok:

- prepojenie pohonnej jednotky s implantovateľným prijímačom energie alebo vnútorným

10

zdrojom energie na napájanie uvedenej pohonnej jednotky.

Operačná metóda na chirurgické umiestnenie srdcového asistenta do srdca alebo cievy

pacienta, ktorá kombinuje metódy s hrudným

prístupom a brušným prístupom, je

preferovaným prevedením.

15

Ďalšou alternatívou je prevádzkový postup, pri ktorom pohonná jednotka ďalej obsahuje

stator a rotor prispôsobené na pohon aspoň časti srdcového asistenta rotačnou energiou,
pričom tento postup ďalej zahŕňa kroky:

- umiestnenie statora a rotora do brušnej alebo hrudnej dutiny, pričom rotor je pripojený k
srdcovému asistenčnému zariadeniu,

20

- dodávanie energie do statora na otáčanie rotora, čím sa kinetická energia prenáša do
srdcového asistenta.

Operačný postup môže zahŕňať otvorenie z brucha cez hrudnú bránicu na umiestnenie

prijímača energie alebo zdroja energie do brucha.

Operačný postup, pri ktorom sa uvedený otvor vykoná v hrudnej bránici, sa prednostne
umiestni v mieste, kde je osrdcovník pripojený k hrudnej bránici.

Pri ďalšom spôsobe sa na napájanie srdcového asistenta alebo pohonnej jednotky používa

energia, priama alebo nepriama, z externého zdroja energie, ktorý dodáva energiu

5

neinvazívne, bez akéhokoľvek prieniku cez pokožku pacienta.
Alternatívne je uvedené zariadenie srdcového asistenta alebo pohonná jednotka pripojená k

vnútornému zdroju energie pomocou kábla, pričom spôsob umiestnenia ďalej zahŕňa;
- rozrezanie a umiestnenie drôtu pripojeného k srdcovému asistenčnému zariadeniu alebo
pohonnej jednotke do pravej predsiene srdca a ďalej do systému žilových ciev,

10

- vystupujú z cievneho systému v podkoží alebo bližšie k nemu, napríklad vo vena subclavia,

vena jugularis alebo vena brachialis
umiestnenie vnútorného zdroja energie do podkožia alebo jeho blízkosti alebo do hrudníka

alebo brucha,

- dodávanie energie z externého zdroja energie neinvazívne, bez akéhokoľvek prieniku cez

15

pokožku pacienta, na napájanie vnútorného zdroja energie na nepriame alebo priame

napájanie srdcového asistenčného zariadenia alebo pohonnej jednotky.
Operatívny spôsob umiestnenia môže ďalej zahŕňať;
- umiestnenie elektródy do pravej predsiene alebo komory srdca
- umiestnenie drôtu k elektróde cez pravú predsieň srdca a ďalej do systému žilových ciev,

20

- vystupujú z cievneho systému v podkoží alebo bližšie k nemu, napríklad vo vena subclavia,

vena jugularis alebo vena brachialis,
umiestnenie vnútornej riadiacej jednotky do podkožia alebo jeho blízkosti alebo do hrudníka

alebo brucha, pričom metóda ďalej zahŕňa aspoň jeden z týchto krokov;

- vysielanie energetických impulzov z uvedenej elektródy na riadenie srdcových kontrakcií a
- koordináciu zariadenia srdcového asistenta alebo pohonnej jednotky.

V ďalšom prevedení operačný spôsob umiestnenia ďalej zahŕňa;

5

- umiestnenie elektródy do pravej predsiene alebo komory srdca
- umiestnenie drôtu k elektróde cez pravú predsieň srdca a ďalej do systému žilových ciev,
- vystupujú z cievneho systému v podkoží alebo bližšie k nemu, napríklad vo vena subclavia,

vena jugularis alebo vena brachialis,
umiestnenie vnútornej riadiacej jednotky do podkožia alebo jeho blízkosti alebo do hrudníka

10

alebo brucha, pričom metóda ďalej zahŕňa aspoň jeden z týchto krokov;

- prijímanie vstupných údajov zo snímačov týkajúcich sa elektrických impulzov alebo svalových

kontrakcií srdca,
- koordináciu srdcového asistenta alebo pohonnej jednotky na základe vstupných údajov zo

snímača.

15
Ďalej sa poskytuje spôsob chirurgického umiestnenia aktívneho srdcového asistenta mimo
srdca pacienta prostredníctvom laparoskopického hrudného prístupu zavedením ihly alebo

nástroja podobného rúrke do hrudníka tela pacienta. Ihla alebo nástroj podobný trubici sa
používa na naplnenie hrudníka plynom, čím sa rozšíri hrudná dutina. Do tela pacienta sa

20

môžu umiestniť najmenej dva laparoskopické troakary a cez jeden z laparoskopických
troakarov sa môže do hrudníka zaviesť kamera. Cez jeden z uvedených aspoň dvoch

laparoskopických trokárov sa môže zaviesť aspoň jeden disekčný nástroj, ktorý rozreže
plánovanú oblasť umiestnenia srdca pacienta. Srdcové asistenčné zariadenie sa môže
umiestniť tak, aby ovplyvňovalo krvný obeh. Môže sa umiestniť a pripojiť implantovaný

25

prijímač energie alebo vnútorný zdroj energie na napájanie srdcového asistenčného
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zariadenia, aby sa vykonal aspoň jeden z nasledujúcich krokov metódy, a to aspoň čiastočné
stlačenie srdca a aspoň čiastočné uvoľnenie srdcového asistenčného zariadenia na podporu
čerpacieho mechanizmu srdca z jeho vonkajšej strany.

5

Jedno z prevedení opisuje spôsob chirurgického umiestnenia aktívneho srdcového asistenta

k srdcu pacienta, ktorý sa ďalej poskytuje rozrezaním kože pacienta a otvorením hrudnej
dutiny. Oblasť umiestnenia, kde sa má umiestniť zariadenie srdcového asistenta dovnútra vo

vzťahu k srdcu, sa vyreže a zariadenie srdcového asistenta sa umiestni do oblasti

umiestnenia v hrudnej dutine. Ďalej sa môže umiestniť implantovaný prijímač energie alebo

10

vnútorný zdroj energie na napájanie srdcového asistenčného zariadenia, aby sa vykonal
aspoň jeden z nasledujúcich krokov metódy aspoň čiastočného stlačenia srdca a aspoň

čiastočného uvoľnenia srdcového asistenčného zariadenia na podporu čerpacieho

mechanizmu srdca z jeho vonkajšej strany.

15

Ďalšie prevedenie opisuje spôsob chirurgického umiestnenia aktívneho srdcového asistenta
do srdca pacienta prostredníctvom laparoskopického brušného prístupu. Metóda môže byť

ďalej zabezpečená zavedením ihly alebo nástroja podobného rúrke do brucha tela pacienta a

použitím ihly alebo nástroja podobného rúrke na naplnenie brucha plynom, čím sa rozšíri

brušná dutina. Do brucha pacienta sa môžu umiestniť najmenej dva laparoskopické troakary,

20

pričom cez jeden sa môže zaviesť kamera. Ďalej sa cez jeden z uvedených najmenej dvoch

laparoskopických trokarov môže zaviesť najmenej jeden pitvací nástroj. Disekčný nástroj sa
môže použiť na rozrezanie a vytvorenie otvoru v bráničnom svale a/alebo na rozrezanie
plánovanej oblasti umiestnenia srdca pacienta cez uvedený otvor. Srdcové asistenčné

zariadenie sa umiestni do oblasti umiestnenia v hrudníku a implantovaný prijímač energie

25

alebo vnútorný zdroj energie na napájanie srdcového asistenčného zariadenia sa umiestni a

pripojí na vykonanie aspoň jedného z nasledujúcich krokov metódy na aspoň čiastočné

stlačenie srdca a aspoň čiastočné uvoľnenie srdcového asistenčného zariadenia na podporu
čerpacieho mechanizmu srdca z jeho vonkajšej strany.

V ďalšom prevedení sa spôsob chirurgického umiestnenia aktívneho srdcového asistenta k

srdcu pacienta môže uskutočniť rozrezaním kože pacienta a otvorením brušnej dutiny. V
hrudnej bránici sa vyreže a vytvorí otvor a cez uvedený otvor sa vyreže miesto na

umiestnenie zariadenia srdcového asistenta. Srdcové asistenčné zariadenie sa môže

5

umiestniť do oblasti umiestnenia a môže sa umiestniť a pripojiť aj implantovaný prijímač
energie alebo vnútorný zdroj energie na napájanie srdcového asistenčného zariadenia, aby

sa vykonal aspoň jeden z nasledujúcich krokov metódy aspoň čiastočného stlačenia srdca a
aspoň čiastočného uvoľnenia srdcového asistenčného zariadenia na podporu čerpacieho

mechanizmu srdca z jeho vonkajšej strany.

10
V ďalšom prevedení metóda zahŕňa aj krok umiestnenia srdcového asistenčného zariadenia
dodatočne umiestnením pohonnej jednotky na aspoň čiastočné napájanie srdcového

asistenčného zariadenia kinetickými pohybmi v oblasti hrudníka alebo brucha a na
dodávanie kinetickej energie z uvedenej pohonnej jednotky do uvedeného srdcového

15

asistenčného zariadenia, čo spôsobuje pohyb uvedeného srdcového asistenčného
zariadenia.

V inom postupe môže byť súčasťou krokov aj spojenie pohonnej jednotky s
implantovateľným prijímačom energie alebo vnútorným zdrojom energie na napájanie

20

uvedenej pohonnej jednotky.

V inom prevedení sa kombinujú rôzne metódy chirurgického umiestnenia srdcového

asistenta do srdca alebo cievy pacienta.

25

Iný spôsob môže zahŕňať aj pohonnú jednotku, ktorá ďalej obsahuje stator a rotor

prispôsobené na pohon aspoň časti srdcového asistenta rotačnou energiou. Táto metóda

ďalej zahŕňa kroky umiestnenia uvedeného statora a rotora do brucha alebo hrudníka.
Uvedený rotor je pripojený k uvedenému srdcovému asistenčnému zariadeniu, aby dodával
energiu uvedenému statoru na otáčanie uvedeného rotora a tým spôsoboval prenos

30

kinetickej energie do uvedeného srdcového asistenčného zariadenia.
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Pri jednom z ďalších spôsobov sa vykoná otvor z brucha cez hrudnú bránicu na umiestnenie

prijímača energie alebo zdroja energie do brucha. Uvedený otvor sa môže vykonať v hrudnej
bránici v časti hrudnej bránice, v ktorej je osrdcovník fixovaný k hrudnej bránici.

5
V jednom z ďalších spôsobov sa na napájanie srdcového asistenta alebo pohonnej jednotky
používa energia, priama alebo nepriama, z externého zdroja energie, ktorý dodáva energiu

neinvazívne, bez akéhokoľvek prieniku cez pokožku pacienta.

10

V jednom z ďalších spôsobov je uvedené zariadenie srdcového asistenta alebo pohonná
jednotka pripojená k vnútornému zdroju energie pomocou kábla. Spôsob umiestnenia ďalej

zahŕňa kroky rozrezania a umiestnenia kábla pripojeného k zariadeniu srdcového asistenta

alebo pohonnej jednotke do pravej predsiene srdca a ďalej do systému žilových ciev, pričom

systém ciev vystupuje v podkoží alebo bližšie k nemu, napríklad do vena subclavia, vena

15

jugularis alebo vena brachialis, umiestnenie vnútorného zdroja energie v podkoží alebo v
jeho blízkosti alebo v hrudníku alebo bruchu a neinvazívne, bez akéhokoľvek prieniku cez

kožu pacienta, dodávanie energie z vonkajšieho zdroja energie na napájanie vnútorného
zdroja energie na nepriame alebo priame napájanie srdcového asistenčného zariadenia

alebo pohonnej jednotky.

20
Jeden zo spôsobov umiestnenia môže ďalej zahŕňať kroky umiestnenia elektródy do pravej
predsiene alebo komory srdca a umiestnenie vodiča k elektróde cez pravú predsieň srdca a

ďalej do žilového cievneho systému. Cievny systém vyúsťuje v podkoží alebo bližšie k nemu,
napríklad vo vena subclavia, vena jugularis alebo vena brachialis. Vnútorná riadiaca jednotka
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je umiestnená v podkoží alebo v jeho blízkosti alebo v hrudníku alebo bruchu. Metóda ďalej
zahŕňa aspoň jeden z týchto krokov: prijatie vstupného signálu zo snímača týkajúceho sa

elektrických impulzov alebo svalových kontrakcií srdca, vysielanie energetických impulzov z
uvedenej elektródy na kontrolu srdcových kontrakcií alebo na koordináciu srdcového

asistenčného zariadenia alebo pohonnej jednotky.
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Jedným zo zverejnených prevedení je zariadenie na pomoc srdcu prispôsobené na prechod
cez laparoskopický trokar v tele pacienta.

Ďalším prevedením je zariadenie na pomoc srdcu prispôsobené na prechod cez otvor v
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hrudnej bránici z brušnej strany hrudnej bránice.

Ďalším prevedením je zariadenie na podporu srdca, ktoré obsahuje pohonnú jednotku na
aspoň čiastočné poháňanie pohybov zariadenia na podporu srdca. Uvedená pohonná
jednotka je prispôsobená na dodávanie bezdrôtovej alebo magnetickej energie a uvedené
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zariadenie na podporu srdca je prispôsobené na prijímanie uvedenej bezdrôtovej alebo

magnetickej energie na vyvolanie pohybov uvedeného zariadenia na podporu srdca.

Ďalším prevedením je zariadenie na pomoc srdcu, ktoré obsahuje prijímač energie alebo
zdroj energie prispôsobený na implantáciu do brucha.

15
Ďalším prevedením je zariadenie na pomoc srdcu, ktoré obsahuje elektrický vodič
prispôsobený na pripojenie uvedeného zariadenia na pomoc srdcu alebo pohonnej jednotky

k uvedenému zdroju energie. Uvedený vodič je prispôsobený na prechod do pravej

predsiene srdca a ďalej nahor v systéme žilových ciev, pričom vystupuje zo systému ciev v
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podkoží alebo bližšie k nemu, pričom uvedený vnútorný zdroj energie je prispôsobený na
pripojenie k uvedenému vodiču cez podkožie.

Ďalším prevedením je zariadenie na pomoc srdcu, ktoré ďalej obsahuje vnútornú riadiacu
jednotku a senzor snímajúci fyziologické elektrické impulzy alebo svalové kontrakcie srdca.

25

Uvedená riadiaca jednotka riadi uvedené zariadenie na pomoc srdcu podľa snímaných
informácií.

Ďalším prevedením je zariadenie na pomoc srdcu so zdrojom energie obsahujúcim vnútornú

riadiacu jednotku prispôsobenú na prenos energetických impulzov do uvedenej elektródy na

dosiahnutie kontrakcií srdcového svalu a kontrolu kontrakcií srdca. Riadiaca jednotka je

prispôsobená na koordináciu zariadenia na podporu srdca so srdcovými kontrakciami.

Upozorňujeme, že všetky prevedenia alebo prvky prevedenia, ako aj akákoľvek metóda

5

alebo krok metódy sa môžu kombinovať akýmkoľvek spôsobom, ak takáto kombinácia nie je
zjavne protichodná. Upozorňujeme tiež, že opis by sa mal vo všeobecnosti chápať ako opis

prístroja alebo zariadenia prispôsobeného na vykonávanie metódy, ako aj tejto metódy

samotnej.
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Vynález je definovaný v nezávislom nároku 1.

PREHĽAD OBRÁZKOV NA VÝKRESOCH
Teraz sú príkladom opísané prevedenia s odkazom na priložené výkresy, v ktorých:

Na obr. 1 je zobrazené implantovateľné zariadenie na zlepšenie funkcie srdcovej pumpy v
bočnom pohľade.
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Na obr. 2 je zobrazené implantovateľné zariadenie na zlepšenie funkcie srdcovej pumpy v
čelnom pohľade.

Na obr. 3 je zobrazené implantovateľné zariadenie na zlepšenie funkcie čerpadla srdca v
bočnom pohľade.

Na obr. 4 je zobrazené implantovateľné zariadenie na zlepšenie funkcie čerpadla srdca v
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bočnom pohľade.

Na obr. 5 je zobrazené implantovateľné zariadenie na zlepšenie funkcie čerpadla srdca v
čelnom pohľade.

Na obr. 6 je zobrazené implantovateľné zariadenie na zlepšenie funkcie čerpadla srdca v
bočnom pohľade.
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Na obr. 7 je detailne znázornené ovládacie zariadenie.
Na obr. 8 je detailne znázornené ovládacie zariadenie.
Na obr. 9 je zobrazené implantovateľné zariadenie na zlepšenie funkcie čerpadla srdca v
bočnom pohľade.

Na obr. 10 je zobrazené implantovateľné zariadenie na zlepšenie funkcie čerpadla srdca v
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bočnom pohľade.

Na obr. 11 je zobrazené implantovateľné zariadenie na zlepšenie funkcie čerpadla srdca v
čelnom pohľade.

Na obr. 12 je zobrazené implantovateľné zariadenie na zlepšenie funkcie čerpadla srdca v
čelnom pohľade.

Na obr. 13 je zobrazené implantovateľné zariadenie na zlepšenie funkcie čerpadla srdca v
bočnom pohľade.
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Na obr. 14 je schematicky znázornený systém na prenos sily.
Na obr. 15 je schematicky znázornený systém na prenos sily.
Na obr. 16 je schematicky znázornený systém na prenos sily.
Na obr. 17 je schematicky znázornené, ako sila pôsobí na srdce.
Na obr. 18 je schematicky znázornené, ako sila pôsobí na srdce.
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Na obr. 19 je schematicky znázornené, ako sila pôsobí na srdce.
Na obr. 20 je schematicky znázornené, ako sila pôsobí na srdce.
Na obr. 21 je zobrazené implantovateľné zariadenie na zlepšenie funkcie srdcovej pumpy v
čelnom pohľade.

Na obr. 22 je zobrazené implantovateľné zariadenie na zlepšenie funkcie čerpadla srdca v
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bočnom pohľade.

Na obr. 23 je zobrazené implantovateľné zariadenie na zlepšenie funkcie čerpadla srdca v
bočnom pohľade.

Na obr. 24 je zobrazené implantovateľné zariadenie na zlepšenie funkcie čerpadla srdca v
čelnom pohľade.
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Na obr. 25 je zobrazené implantovateľné zariadenie na zlepšenie funkcie čerpadla srdca v
bočnom pohľade.

Na obr. 26 je schematicky znázornený systém na prenos sily.

Na obr. 27 je schematicky znázornený systém na prenos sily.
Na obr. 28 je schematicky znázornené ovládacie zariadenie a fixačný prvok.
Na obr. 29 je schematicky znázornený systém na prenos sily.
Na obr. 30 je zobrazený čelný pohľad na ľudského pacienta s LVAD.

5

Na obr. 31 je zobrazené implantované umelé srdce v bočnom pohľade.
Na obr. 32 je schematicky znázornený systém na prenos sily.
Na obr. 33 je schematicky znázornený systém na prenos sily.

Obr. 34 zobrazuje čelný pohľad na ľudského pacienta s implantovaným systémom na prenos
sily.
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Na obr. 35 je schematicky znázornený systém na prenos sily.
Na obr. 36 je schematicky znázornený systém na prenos sily.
Na obr. 37 je schematicky znázornený systém na prenos sily.
Na obr. 38 je zobrazený srdcový kontaktný orgán v prvej polohe.
Na obr. 39 je zobrazený srdcový kontaktný orgán v druhej polohe.
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Na obr. 40 je detailne znázornený kontaktný orgán srdca.
Na obr. 41 je detailne znázornený kontaktný orgán srdca.
Na obr. 42 je znázornené zariadenie na nastavenie srdcového kontaktného orgánu v prvej

polohe.
Na obr. 43 je zobrazené zariadenie na nastavenie orgánu kontaktu so srdcom v druhej polohe.
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Na obr. 44 je zobrazené srdce ľudského pacienta v čelnom pohľade.

Na obr. 45 je zobrazený systém na nastavenie polohy čerpacieho zariadenia v prvej polohe.
Na obr. 46 je zobrazený systém na nastavenie polohy čerpacieho zariadenia v druhej polohe.
Na obr. 47 je zobrazený fixačný systém.
Na obr. 48 je zobrazený fixačný systém.
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Na obr. 49 je zobrazený fixačný systém.
Na obr. 50 je zobrazený fixačný systém.
Na obr. 51 je zobrazený fixačný systém.
Na obr. 52 je zobrazený fixačný systém.
Na obr. 53 je zobrazený čelný pohľad na hrudnú kosť ľudského pacienta s použitým fixačným
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systémom.

Obr. 54 zobrazuje čelný pohľad na hrudný kôš ľudského pacienta s použitým fixačným
systémom.

Obr. 55 zobrazuje čelný pohľad na hrudný kôš ľudského pacienta s použitým fixačným
systémom.
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Obr. 56 zobrazuje čelný pohľad na hrudný kôš ľudského pacienta s použitým fixačným
systémom.

Na obr. 57 je zobrazený čelný pohľad na hrudný kôš ľudského pacienta s použitým fixačným
systémom.

Na obr. 58 je zobrazený bočný pohľad na chrbticu ľudského pacienta s použitým fixačným
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systémom.

Na obr. 59 je zobrazený bočný pohľad na chrbticu ľudského pacienta s použitým fixačným
systémom.

Na obr. 60 je zobrazený čelný pohľad na časť chrbtice ľudského pacienta s použitým fixačným
systémom.

Na obr. 61 je zobrazené implantovateľné zariadenie na zlepšenie funkcie čerpadla srdca v
bočnom pohľade.
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Na obr. 62 je znázornený systém na liečbu ochorenia, pričom systém obsahuje prístroj
implantovaný do pacienta.

Na obr. 63-77 sú schematicky znázornené rôzne prevedenia systému na bezdrôtové napájanie

prístroja znázorneného na obr. 1.

Obr. 78 je schematický blokový diagram znázorňujúci usporiadanie na dodávanie presného
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množstva energie použitej na prevádzku prístroja znázorneného na obr. 1.

Na obr. 79 je schematicky znázornené prevedenie systému, v ktorom je prístroj prevádzkovaný
s energiou viazanou na drôt.

Obr. 80 je podrobnejšia bloková schéma usporiadania na riadenie prenosu bezdrôtovej
energie používanej na prevádzku prístroja zobrazeného na obr. 1.
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Na obr. 81 je znázornené zapojenie pre usporiadanie uvedené na obr. 62 podľa možného
príkladu realizácie.

Na obr. 82-88 sú znázornené rôzne spôsoby hydraulického alebo pneumatického napájania

prístroja implantovaného pacientovi.
Na obr. 89a je znázornená uzavretá komora obsahujúca obslužné zariadenie.
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Na obr. 89b je znázornená uzavretá komora na hydraulické použitie.
Na obr. 90 je zobrazený bočný pohľad na pacienta, keď je zariadenie na pomoc srdcu

pripevnené k hrudnej kosti pacienta na jej vnútornej strane.
Na obr. 91 je zobrazený bočný pohľad na pacienta, keď je zariadenie na podporu srdca

upevnené na stavci pacienta.

Na obr. 92 je zobrazený bočný pohľad na pacienta, keď je zariadenie na pomoc srdcu

upevnené na rebro pacienta.
Na obr. 93a je zobrazený bočný pohľad na pacienta, keď je zariadenie na pomoc srdcu

pripevnené k hrudnej kosti pacienta na jej vnútornej strane spôsobom prenikajúcim cez
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bránicu.
Na obr. 93b je zobrazený bočný pohľad na pacienta, keď je zariadenie na podporu srdca

upevnené na hrudnej kosti pacienta z vonkajšej strany.
Na obr. 94 je zobrazený bočný pohľad na pacienta, keď je umiestnená kontaktná časť

membrány.
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Na obr. 95 je zobrazený bočný pohľad na pacienta, keď je v hrudníku pacienta vytvorený otvor.
Na obr. 96 je detailný záber na kontaktnú časť bránice, ktorá udržiava otvor v hrudnej bránici.
Na obr. 97a je znázornené prevedenie zariadenia na pomoc srdcu, kde sa sila prenáša cez
hrudnú bránicu.

Na obr. 97b je znázornené druhé prevedenie zariadenia na pomoc srdcu, kde sa sila prenáša
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cez hrudnú bránicu.

Na obr. 97c je znázornené alternatívne prevedenie kompenzátora dýchacích pohybov.
Na obr. 97d je zobrazené alternatívne prevedenie kompenzátora dýchacích pohybov v druhom
stave.

Na obr. 98 je znázornené druhé prevedenie zariadenia na pomoc srdcu, kde sa mechanická a

20

hydraulická sila prenáša cez hrudnú membránu.
Na obr. 99a je znázornené prvé prevedenie viackomorového injekčného portu na kalibráciu

prvkov tlačiacich na srdce.
Na obr. 99b je znázornené druhé prevedenie viackomorového vstrekovacieho portu.
Na obr. 99c je znázornený hydraulicko-pneumatický dvojkomorový systém.
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Na obr. 99d je znázornený hydraulicko-pneumatický systém s výberovým ventilom.
Na obr. 99e je znázornený hydraulicko-pneumatický systém s uzavretou komorou na prenos
sily, ktorý obsahuje výberový ventil.

Na obr. 100 je znázornené prevedenie zariadenia na pomoc srdcu, v ktorom sa hydraulická sila

prenáša cez hrudnú membránu.

Na obr. 101a je znázornené prevedenie kontaktnej časti membrány, v ktorom je kontaktná

časť membrány prispôsobená na otvorenie v otvorenom stave.
Na obr. 101b je znázornené prevedenie kontaktnej časti membrány, v ktorom je kontaktná

časť membrány prispôsobená na otvorenie v uzavretom stave.
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Na obr. 101c je znázornené prevedenie kontaktnej časti membrány, ktorú nie je možné

otvoriť.
Na obr. 101d je znázornené prevedenie kontaktnej časti membrány v reze.
Na obr. 102 je znázornená kontaktná časť membrány, v ktorej je umiestnený silový člen na

prenos mechanickej sily.
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Na obr. 103 je znázornená kontaktná časť membrány, v ktorej sú umiestnené dva silové členy

na prenos mechanickej sily.
Na obr. 104 je znázornená kontaktná časť membrány, v ktorej je umiestnený člen prenášajúci
silu, ktorý vytvára tesnenie s kontaktnou časťou membrány.

Na obr. 105 je znázornená kontaktná časť membrány, v ktorej je umiestnený silový člen na
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prenos hydraulickej sily.
Na obr. 106 je znázornená kontaktná časť membrány s jedným silovým členom na prenos

hydraulickej sily a jedným silovým členom na prenos hydraulickej sily umiestneným vo vnútri.
Na obr. 107 je znázornená časť na prenos sily cez hrudnú membránu.
Na obr. 108a je zobrazené premiestniteľné zariadenie na pomoc srdcu v prvom perspektívnom
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pohľade.

Na obr. 108b je zobrazené premiestniteľné zariadenie na pomoc srdcu v druhom

perspektívnom pohľade.
Na obr. 109 je znázornené magnetické ovládacie zariadenie v reze.
Na obr. 110 je zobrazené zariadenie na pomoc srdcu, ktoré obsahuje magnetické ovládacie
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zariadenie v perspektívnom pohľade.
Na obr. 111 je zobrazené premiestniteľné zariadenie na pomoc srdcu v prvom perspektívnom
pohľade.

Na obr. 112a je zobrazené zariadenie na pomoc srdcu v zloženom stave, ktoré je prispôsobené

na vloženie cez otvor v hrudnej bránici.

Na obr. 112b je zobrazené zariadenie na pomoc srdcu v rozloženom stave, ktoré je
prispôsobené na vloženie cez otvor v hrudnej bránici.

Na obr. 113 je znázornený vývojový diagram operačnej metódy na fixáciu pomocného
srdcového zariadenia.
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PRÍKLADY USKUTOČNENIA VYNÁLEZU

Vynález bude teraz podrobnejšie opísaný v súvislosti s preferovanými vyhotoveniami a s

odkazom na priložené výkresy. Všetky tu uvedené príklady treba považovať za súčasť
všeobecného opisu, a preto ich možno vo všeobecnej rovine ľubovoľne kombinovať.

Jednotlivé prvky rôznych vyhotovení sa môžu kombinovať alebo vymieňať, pokiaľ takáto
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kombinácia alebo výmena nie je v zjavnom rozpore s celkovou funkciou zariadenia, a to len v
rozsahu, v akom sa uvádza.

Použitie keramického materiálu je možné pre celé časti zariadenia alebo časti vystavené

opotrebovaniu, príklad keramických materiálov, ktoré sa môžu použiť na tento účel, je:
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zirkónová keramika alebo keramika oxidu hlinitého, čiastočne stabilizovaný zirkón (PSZ), oxid

zirkónnatý, karbid titánu, karbid kremíka, sialóny / oxynitridy kremíka, nitrid bóru. Keramický

metariál by mohol ďalej obsahovať hydroxyapatitový povlak.

Na obr. 1 je znázornené implantovateľné zariadenie 1 na zlepšenie funkcie čerpadla srdca H
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ľudského pacienta pôsobením vonkajšej sily na srdcový sval. Implantovateľné zariadenie 1

obsahuje zariadenie na čerpanie 3, ktoré obsahuje ovládacie zariadenie 57, ktoré vytvára
pohyb spojovacieho ramena 244 v kontakte so srdcovým kontaktným orgánom

2.

Implantovateľné zariadenie je prispôsobené na upevnenie na štruktúru ľudského tela
zahŕňajúcu kosť 240. Ovládacie zariadenie a príležitostne sa vyskytujúce iné prvky, ktoré si
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vyžadujú ovládanie, sú riadené z riadiacej jednotky 176. Riadiaca jednotka 176 môže
obsahovať injekčný port 910 na kalibráciu hladiny kvapaliny v hydraulickom systéme, batériu
911 na dodávanie energie do implantovateľného zariadenia 1, bezdrôtový prenosový systém
912 na prenos energie a/alebo informácií do riadiacej jednotky alebo z nej z vonkajšej strany

ľudského tela a aspoň jeden senzor 913 na snímanie premennej implantovateľného zariadenia

1 alebo pacienta. Riadiaca jednotka komunikuje s pumpovacím zariadením 3 a inými prvkami
implantovateľného zariadenia 1 prostredníctvom spojovacieho člena 906. Je však mysliteľné,

že komunikácia môže byť aj bezdrôtová.

5

Na obr. 2 je znázornené implantovateľné zariadenie 1 na zlepšenie funkcie čerpadla srdca H
ľudského pacienta pôsobením vonkajšej sily na srdcový sval. Implantovateľné zariadenie 1
pozostáva z čerpadlového zariadenia 3, ktoré obsahuje operačné zariadenie 57 prispôsobené

na vytváranie rotačného pohybu prostredníctvom po sebe idúcich napájacích cievok 14

umiestnených na prvej doske 11, ktorá je pohyblivá vzhľadom na druhú dosku 12 obsahujúcu
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magnety 15. Magnetické pole vytvorené medzi uvedenými cievkami 14 a magnetmi 15 vytvára

rotačný pohyb druhej dosky 12 vzhľadom na prvú dosku 11. Podľa tohto prevedenia je
ovládacie zariadenie spojené s prvým a druhým srdcovým kontaktným orgánom 2a,b. Prvý
srdcový kontaktný orgán 2a je pripojený k druhej doske 12, a tým sa pohybuje vo vzťahu k

druhému srdcovému kontaktnému orgánu 2b, ktorý je pevne pripojený k čerpaciemu
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zariadeniu 3. Druhý srdcový kontaktný orgán 2b slúži ako bábika. Prvý a druhý srdcový

kontaktný orgán 2a,b pôsobia na srdce H silou z ľavej a pravej strany srdca H, ktorá stláča srdce
H a napomáha funkcii čerpadla srdca H.

Na obr. 3 je znázornené implantovateľné zariadenie 1 v prevedení, v ktorom je čerpacie

zariadenie 3 prispôsobené na pôsobenie sily na srdce H z prednej strany A a zadnej strany P
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srdca H. Aby mohlo čerpacie zariadenie 3 pôsobiť silou na srdce H z prednej strany A a zadnej
strany P srdca H, implantovateľné zariadenie 1 obsahuje spojovacie rameno 244, ktoré

pripevňuje čerpacie zariadenie 3 k fixačnému prvku 241a, ktorý je zase v kontakte s prvou

platničkou 242a, ktorá je upevnená k druhej platničke 242b druhého fixačného prvku 241b
umiestneného na zadnej strane štruktúry ľudského tela pozostávajúcej z kosti 240. Prvý a
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druhý fixačný člen upínajú štruktúru ľudského tela, ktorá obsahuje kosť 240, a tým vytvárajú
fixáciu implantovateľného zariadenia 1. Prvý srdcový kontaktný orgán 2a je pripevnený k

druhej doske 12, a tým sa pohybuje vo vzťahu k druhému srdcovému kontaktnému orgánu 2b,

ktorý je pevne pripojený k čerpaciemu zariadeniu 3. Druhý srdcový kontaktný orgán 2b slúži

ako bábika. Prvý a druhý srdcový kontaktný orgán pôsobí na srdce H silou z prednej strany A

a zadnej strany P srdca H, ktorá stláča srdce H a pomáha čerpacej funkcii srdca H.

Na obr. 4 je zobrazené implantovateľné zariadenie 1 v bočnom pohľade, kde operačné

zariadenie 57 pozostáva z prvej dosky 11 obsahujúcej magnety 15, druhej dosky 12

5

obsahujúcej cievky a tretej dosky 13 obsahujúcej magnety 15. Postupné napájanie cievok 14

druhej dosky 12 vytvára rotačný pohyb prvej aj tretej dosky magnetickým kontaktom

vytvoreným medzi cievkami 14 a magnetmi 15. Tento pohyb sa prenáša na kontaktný orgán

2, ktorý následne pôsobí silou na srdce H.
Na obr. 5 je znázornené implantovateľné zariadenie 1 vo fontálnom pohľade, kde operačné
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zariadenie 57 pozostáva z prvej dosky 11 obsahujúcej magnety 15, druhej dosky 12
obsahujúcej cievky a tretej dosky 13 obsahujúcej magnety 15. Postupné napájanie cievok 14

druhej dosky 12 vytvára rotačný pohyb prvej aj tretej dosky magnetickým kontaktom

vytvoreným medzi cievkami 14 a magnetmi 15. Prvý srdcový kontaktný orgán 2a je upevnený

na prvej doske 11 a druhý srdcový kontaktný orgán 2b je upevnený na tretej doske 13. Pohyb
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sa prenáša na srdcové kontaktné orgány 2a,b, ktoré následne pôsobia silou na pravú a ľavú
stranu srdca H, čo stláča srdce H a napomáha funkcii čerpadla srdca H.

Na obr. 6 je znázornené implantovateľné zariadenie 1 v prevedení, v ktorom je čerpacie

zariadenie 3 prispôsobené na pôsobenie sily na srdce H z prednej strany A a zadnej strany P
srdca H. Aby mohlo čerpacie zariadenie 3 pôsobiť silou na srdce H z prednej strany A a zadnej
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strany P srdca H, implantovateľné zariadenie 1 obsahuje spojovacie rameno 244, ktoré

pripevňuje čerpacie zariadenie 3 k fixačnému prvku 241a, ktorý je zase v kontakte s prvou

platničkou 242a, ktorá je upevnená k druhej platničke 242b druhého fixačného prvku 241b
umiestneného na zadnej strane štruktúry ľudského tela pozostávajúcej z kosti 240. Prvý a

druhý fixačný člen upínajú štruktúru ľudského tela, ktorá obsahuje kosť 240, a tým vytvárajú
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fixáciu implantovateľného zariadenia 1. Prvý orgán kontaktujúci srdce 2a je fixovaný k prvej
platničke a druhý orgán kontaktujúci srdce 2b je fixovaný k tretej platničke. Pohyb sa prenáša

na orgány kontaktujúce srdce 2a,b, ktoré následne pôsobia silou na prednú stranu A a zadnú
stranu P srdca H, čím stláčajú srdce H a napomáhajú funkcii čerpadla srdca H.

Na obr. 7 je znázornený ďalší detail ovládacieho zariadenia 57, pričom ovládacie zariadenie 57
pozostáva z prvej časti, ktorá obsahuje dosku 11 s prvým povrchom, z druhej časti, ktorá

obsahuje druhú dosku 12 s druhým povrchom, a z tretej časti, ktorá obsahuje tretiu dosku 13
s tretím povrchom. Prvá, druhá a tretia časť sú navzájom posunovateľné a prispôsobené na
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rotačný pohyb. Druhá doska 12 obsahuje cievky 14, zatiaľ čo prvá a tretia doska obsahuje
magnety 15. Cievky môžu byť postupne napájané, riadené z riadiacej jednotky 176, ktorá

vytvára pohyb prvej a tretej dosky magnetickým spojením medzi cievkami 14 a magnetmi 15.
Povrchy prvej a druhej dosky 11,12 sa vzájomne dotýkajú a sú v podstate v neustálom pohybe,

čo bráni akémukoľvek rastu jazvy, ktorá by mohla narušiť funkciu operačného zariadenia 57.
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Aby operačné zariadenie odolalo opotrebovaniu, ktoré vytvára neustály pohyb priliehajúcich

plôch, musia byť platne 11,12,13, prípadne povrchy, vyrobené z vysoko odolného materiálu.

Takýmto materiálom môže byť keramický materiál, materiál na báze uhlíka alebo kovový

materiál, ako je titán alebo nehrdzavejúca oceľ. Ďalej si možno predstaviť, že platničky alebo
povrchy sú vyrobené zo samomazného materiálu, ako je fluórpolymér, prípadne by povrchy
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mohli byť prispôsobené na mazanie pomocou implantovateľného mazacieho systému.

Implantovateľný mazací systém by mohol byť prispôsobený na mazanie doštičiek 11,12,13

alebo povrchov biokompatibilnou mazacou tekutinou, napríklad kyselinou hyalurónovou.

Ďalej prichádza do úvahy kombinácia uvedených materiálov. Operačné zariadenie 57 je podľa
prevedenia na obr. 7 adaptér na rotačný pohyb, je však možné, aby bolo operačné zariadenie
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prispôsobené na vratný pohyb.

Na obr. 8 je znázornený ďalší detail ovládacieho zariadenia 57, pričom ovládacie zariadenie 57
pozostáva z prvej časti, ktorá obsahuje dosku 11 s prvým povrchom, z druhej časti, ktorá

obsahuje druhú dosku 12 s druhým povrchom, a z tretej časti, ktorá obsahuje tretiu dosku 13
s tretím povrchom. Prvá, druhá a tretia časť sú navzájom posunovateľné a prispôsobené na
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rotačný pohyb. Druhá doska 12 obsahuje cievky 14, zatiaľ čo prvá a tretia doska obsahuje
magnety 15. Cievky môžu byť postupne napájané, riadené z riadiacej jednotky 176, ktorá

vytvára pohyb prvej a tretej dosky magnetickým spojením medzi cievkami 14 a magnetmi 15.
Ovládacie zariadenie ďalej obsahuje stredovú os 17, ktorá vedie rotačný pohyb ovládacieho
zariadenia 57.

Na obr. 9 je znázornený bočný pohľad na embodiment, v ktorom implantovateľné zariadenie
1 obsahuje pumpu 3. Čerpacie zariadenie 3 obsahuje piest 50 prispôsobený na vratný pohyb
umiestnený v spojení s ovládacím zariadením 51 na ovládanie piestu 50. Piest 50 je zasa v
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kontakte so srdcovým kontaktným orgánom 2, ktorý je zasa v kontakte so srdcom H ľudského

pacienta. Implantovateľné zariadenie by na obr. 9 mohlo ďalej obsahovať druhé čerpacie
zariadenie 53, pričom prvé a druhé čerpacie zariadenie sú prispôsobené na prevádzku na ľavej,
resp. pravej strane ľudského srdca H, avšak v iných prevedeniach by prvé a druhé čerpacie

zariadenie 3,53 mohli byť prispôsobené na prevádzku na prednej a zadnej strane srdca H
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ľudského pacienta. Implantovateľné zariadenie 1 ďalej obsahuje prvý a druhý fixačný prvok

241a,b prispôsobený na fixáciu uvedeného implantovateľného zariadenia 1 k štruktúre
ľudského tela zahŕňajúcej kosť 240. Fixačné členy pozostávajú z prvej a druhej platničky

242a,b, ktoré sú navzájom fixované pomocou skrutiek. Aby zariadenie s pumpou odolalo
opotrebovaniu, ktoré spôsobuje neustály pohyb priliehajúcich plôch, musia byť dotknuté časti
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alebo povrchy vyrobené z vysoko odolného materiálu. Takýmto materiálom môže byť
keramický materiál, materiál na báze uhlíka alebo kovový materiál, ako je titán alebo

nehrdzavejúca oceľ. Ďalej si možno predstaviť, že časti alebo povrchy sú vyrobené zo

samomazného materiálu, ako je fluórpolymér, prípadne by povrchy mohli byť prispôsobené

na mazanie pomocou implantovateľného mazacieho systému. Implantovateľný mazací systém
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by mohol byť prispôsobený na mazanie častí alebo povrchov biokompatibilnou mazacou

tekutinou, napríklad kyselinou hyalurónovou. Ďalej je možná kombinácia uvedených

materiálov. Zariadenie je v podstate v neustálom pohybe, čo bráni akémukoľvek rastu
zjazveného tkaniva, ktoré by mohlo narušiť funkciu zariadenia.
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Na obr. 10 je zobrazený bočný pohľad na embodiment, v ktorom je implantovateľné zariadenie
1 prispôsobené na vyvíjanie sily na prednú a zadnú stranu ľudského srdca H. Dva srdcové
kontaktné orgány 2a,b sú prispôsobené na vyvíjanie sily na srdce H prostredníctvom spojenia

s piestom 50a prispôsobeným na vratný pohyb. Podľa tohto vyhotovenia je srdcový kontaktný
orgán 2a aj srdcový kontaktný orgán 2b zavesený 52 k čerpaciemu zariadeniu 3, čo umožňuje
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obom srdcovým kontaktným orgánom 2a,b pohybovať sa a pôsobiť silou na srdce H. Aby mohli
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orgány kontaktujúce srdce 2a,b pôsobiť silou na srdce H z prednej a zadnej strany srdca H, je
čerpacie zariadenie 3 pripojené k spojovaciemu ramenu 244, ktoré je zase pripojené k prvému

fixačnému prvku 241a pripojenému k prvej doske 242a, ktorá je upevnená k štruktúre
ľudského tela pozostávajúcej z kosti 240 prostredníctvom spojenia s druhou doskou 242b
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druhého fixačného prvku 241b. Piest 50a je podľa tohto prevedenia piestom prispôsobeným
na vytváranie pohybu v dvoch smeroch, čo umožňuje, aby dva orgány kontaktujúce srdce 2a,b
boli ovládateľné len jedným čerpacím zariadením 3. Je však možné, že piest 50a je typu

prispôsobeného na vytváranie pohybu v jednom smere 50b, a v takom prípade by mohli byť k
dispozícii dve čerpacie zariadenia 3,53, ktoré by umožnili prevádzku dvoch orgánov
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kontaktujúcich srdce 2a,b.

Na obr. 11 je zobrazený čelný pohľad na implantovateľné zariadenie 1 podľa vyhotovenia na
obr. 5A. Čerpacie zariadenie 3 je tu prispôsobené na vyvíjanie sily na srdce H z pravej a ľavej
strany srdca H prostredníctvom srdcových kontaktných orgánov 2a,b zavesených 52 na
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čerpacej jednotke 3. Piest 50a je podľa tohto vyhotovenia piestom prispôsobeným na

vytváranie pohybu v dvoch smeroch, čo umožňuje, aby dva orgány kontaktujúce srdce 2a,b
boli ovládateľné len jedným čerpacím zariadením 3. Je však možné, že piest 50a je typu

prispôsobeného na vytváranie pohybu v jednom smere 50b, a v takom prípade by mohli byť k
dispozícii dve čerpacie zariadenia 3,53, ktoré by umožnili prevádzku dvoch orgánov
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kontaktujúcich srdce 2a,b. Podľa tohto prevedenia prvý a druhý srdcový kontaktný orgán 2a,b
tlačia srdce k sebe, čo pôsobí na srdce H silou, ktorá zlepšuje funkciu čerpadla srdca H.

Obr. 12 zobrazuje čelný pohľad na implantovateľné zariadenie 1 podľa prevedenia, kde je piest
50b prispôsobený na vytváranie pohybu v jednom smere. Podľa tohto vyhotovenia je druhý
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srdcový kontaktný orgán 2b zavesený 52 na implantovateľnom zariadení 1 a prvý srdcový

kontaktný orgán 2a je pevne pripojený k implantovateľnému zariadeniu 1. Podľa tohto
vyhotovenia druhý srdcový kontaktný orgán 2b tlačí srdce smerom k prvému srdcovému

kontaktnému orgánu 2a, ktorý pôsobí silou na srdce H a zlepšuje tak funkciu čerpadla srdca H.

Na obr. 13 je zobrazený bočný pohľad na embodiment, v ktorom je implantovateľné zariadenie
1 prispôsobené na pôsobenie sily na prednú a zadnú stranu ľudského srdca H. Druhý srdcový

kontaktný orgán 2b je zavesený 52 na implantovateľnom zariadení 1 a prvý srdcový kontaktný

orgán 2a je pevne pripojený k implantovateľnému zariadeniu 1. Piest 50b je prispôsobený na
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vytvorenie pohybu v jednom smere a ovláda druhý srdcový kontaktný orgán 2b tak, aby

pôsobil silou na srdce H z prednej a zadnej strany srdca prostredníctvom druhého srdcového
kontaktného orgánu 2b, ktorý tlačí srdce H na prvý srdcový kontaktný orgán 2a. Na umožnenie
pôsobenia sily na prednú a zadnú stranu srdca H je čerpacie zariadenie 3 pripojené k
spojovaciemu ramenu 244, ktoré je zasa pripojené k prvému fixačnému prvku 241a
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pripojenému k prvej doske 242a, ktorá je prostredníctvom spojenia s druhou doskou 242b
druhého fixačného prvku 241b fixovaná k štruktúre ľudského tela pozostávajúcej z kosti 240.

Na obr. 14 je znázornené vyhotovenie, v ktorom implantovateľné zariadenie 1 obsahuje

systém na prenos sily zo vzdialeného miesta R do distribučného miesta D. Kontaktný orgán
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srdca 2 je časťou piestu 50 na distribúciu sily, ktorý pôsobí silou na srdce H, pričom sila sa

prenáša prostredníctvom systému na prenos sily 56, ktorým môže byť hydraulický,
mechanický alebo pneumatický systém na prenos sily 56. Sila sa vytvára pomocou
prevádzkového

zariadenia

57,

v tomto

prevedení je

prevádzkovým

zariadením

57

elektromotor, je však možné, že motorom je aj hydraulický alebo pneumatický motor. Sila
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vytvorená prevádzkovým zariadením sa potom prenáša na excentrický člen 58, ktorý vytvára
vratný pohyb v druhom pieste 55. Vzájomný pohyb vytvorený v druhom pieste 55 sa potom

prostredníctvom systému prenosu sily 56 prenáša na prvý piest 50, ktorý je uvedený do
vzájomného pohybu a následne pôsobí silou na srdce H prostredníctvom spojenia so srdcovým

kontaktným orgánom 2. Prvý a druhý piest 50, 55 sú chránené ochrannou vrstvou 54, ktorá je
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vyrobená z pružného materiálu. Ochranná vrstva 54 zabraňuje tvorbe jazvy v blízkosti
pohyblivých častí, ktorá by mohla brániť činnosti piestov 50, 55. Ovládacie zariadenie 57 a
ďalšie časti systému, ktoré by si mohli vyžadovať ovládanie, sa ovládajú prostredníctvom

riadiacej jednotky 176, ktorá by zase mohla byť prispôsobená na bezdrôtové ovládanie z
vonkajšej strany ľudského tela.

30

Na obr. 15 je znázornené prevedenie, v ktorom je ovládacie zariadenie 57 ovládacím

zariadením prispôsobeným na vytváranie rotačného pohybu prostredníctvom po sebe idúcich
napájacích cievok 14 umiestnených na prvej doske, ktorá je posunovateľná voči druhej doske

obsahujúcej magnety 15. Magnetické pole vytvorené medzi uvedenými cievkami 14 a
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magnetmi 15 vytvára otáčavý pohyb druhej dosky vzhľadom na prvú dosku. K druhej doske je
pripevnený mechanický prvok 59, ktorý je zavesený 60 na pieste 50. Piest zase obsahuje

kontaktný orgán 2, ktorý pôsobí silou na srdce H prostredníctvom spojenia s ovládacím
zariadením 57. K dispozícii je aj riadiaca jednotka 176 na ovládanie operačného zariadenia,

ktorá by zase mohla byť prispôsobená na bezdrôtové ovládanie z vonkajšej strany ľudského
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tela.

Na obr. 16 je znázornené prevedenie, v ktorom je ovládacím zariadením 57 solenoid
prispôsobený na vytváranie vratného pohybu piestu 50 v spojení so srdcovým kontaktným

orgánom 2 na vyvíjanie sily na srdce H ľudského pacienta. K dispozícii je aj riadiaca jednotka
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176 na ovládanie ovládacieho zariadenia 57, ktorá by zase mohla byť prispôsobená na

bezdrôtové ovládanie z vonkajšej strany ľudského tela.

Na obr. 17 je schematicky znázornené, ako piest 50 uložený v ochrannej vrstve 54 pôsobí silou

na srdce H ľudského pacienta prostredníctvom spojenia so srdcovým kontaktným orgánom 2.
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Podľa tohto vyhotovenia je piest 50 prispôsobený na vytváranie vratného pohybu v dvoch
smeroch, pričom pohyb v prvom smere je poháňaný a pohyb v druhom smere by mohol byť

buď poháňaný, alebo vytvorený pomocou pružiny umiestnenej vo vzťahu k piestu 50.

Na obr. 18 je schematicky znázornené, ako piest 50 umiestnený v ochrannej vrstve 54 pôsobí
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silou na srdce H ľudského pacienta prostredníctvom systému prenosu mechanickej sily 59,

ktorý pozostáva z kĺbu 60. Systém prenosu mechanickej sily obsahuje kontaktný orgán 2, ktorý

zasa pôsobí silou na srdce H ľudského pacienta prostredníctvom spojenia so systémom

prenosu mechanickej sily 59 a piestom 50 prispôsobeným na vratný pohyb.

Na obr. 19 je schematicky znázornené, ako dva piesty 50a,b pôsobia silou na srdce ľudského
pacienta H z ľavej a pravej strany srdca H. Každý z týchto dvoch piestov obsahuje kontaktný

orgán srdca 2a,b, ktorý pôsobí silou na srdce H, aby stlačil srdce H a pomohol tak jeho funkcii
čerpadla. Podľa iných prevedení môžu byť oba piesty 2a,b prispôsobené tak, aby boli

5

umiestnené na prednej a zadnej strane srdca H, alebo aby boli pohyblivé a umožňovali
pooperačnú zmenu polohy sily pôsobiacej na srdce H.

Na obr. 20 je schematicky znázornené, ako piest 50 pôsobí silou na srdce ľudského pacienta

prostredníctvom spojenia so srdcovým kontaktným orgánom 2a z jednej strany srdca H. Druhý
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srdcový kontaktný orgán 2b je pevne pripojený k implantovateľnému zariadeniu 1 a slúži ako

bábka 61, ktorá umožňuje implantovateľnému zariadeniu 1 pôsobiť silou na srdce H.

Na obr. 21 je znázornený čelný pohľad na implantovateľné zariadenie 1 na zlepšenie funkcie

čerpadla srdca ľudského pacienta podľa prevedenia, v ktorom implantovateľné zariadenie
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obsahuje čerpadlo 3 s rotačným členom 93 s rotujúcim stredom. K rotujúcemu členu 93 je
pripojený hnací člen 91, ktorý je prispôsobený na vykonávanie excentrického pohybu

vzhľadom na rotačný stred uvedeného rotujúceho člena 93. Hnací člen 91 je v kontakte so
srdcovým kontaktným orgánom 2a,b, ktorý je zase prispôsobený na pôsobenie sily na srdce H
ľudského pacienta. Čerpadlo ďalej obsahuje ovládacie zariadenie 57 na ovládanie hnacieho
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člena 91. Ovládacie zariadenie je spojené s rotujúcim členom prostredníctvom člena

prenášajúceho silu 92, ktorým môže byť napríklad pás, šnúra alebo reťaz. Ovládacie zariadenie

57 môže byť elektrický, hydraulický alebo pneumatický motor a môže byť prispôsobené na
ovládanie zvonku ľudského tela. Aby čerpacie zariadenie odolalo opotrebovaniu, ktoré

spôsobuje neustály pohyb priliehajúcich povrchov, musia byť dotknuté časti alebo povrchy
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vyrobené z vysoko odolného materiálu. Takýmto materiálom by mohol byť keramický

materiál, materiál na báze uhlíka alebo kovový materiál, napríklad titán alebo nehrdzavejúca
oceľ. Ďalej si možno predstaviť, že časti alebo povrchy sú vyrobené zo samomazného

materiálu, ako je fluórpolymér, prípadne by povrchy mohli byť prispôsobené na mazanie

pomocou implantovateľného mazacieho systému. Implantovateľný mazací systém by mohol
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byť prispôsobený na mazanie častí alebo povrchov biokompatibilnou mazacou tekutinou,
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napríklad kyselinou hyalurónovou. Ďalej je možná kombinácia uvedených materiálov.
Zariadenie je v podstate v neustálom pohybe, čo bráni akémukoľvek rastu zjazveného tkaniva,

ktoré by mohlo narušiť funkciu zariadenia.

5

Na obr. 22 je znázornený bočný pohľad na implantovateľné zariadenie 1 na zlepšenie funkcie

čerpadla srdca ľudského pacienta podľa prevedenia, v ktorom implantovateľné zariadenie
obsahuje čerpadlo 3 s rotačným členom 93 s rotujúcim stredom. K rotujúcemu členu 93 je
pripojený hnací člen 91, ktorý je prispôsobený na vykonávanie excentrického pohybu

vzhľadom na rotačný stred uvedeného rotujúceho člena 93. Hnací člen 91 je v kontakte so
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srdcovým kontaktným orgánom 2a,b, ktorý je zase prispôsobený na pôsobenie sily na srdce H
ľudského pacienta. Čerpadlo ďalej obsahuje ovládacie zariadenie 57 na ovládanie hnacieho

člena 91. Ovládacie zariadenie je spojené s rotujúcim členom prostredníctvom člena
prenášajúceho silu 92, ktorým môže byť napríklad pás, šnúra alebo reťaz. Ovládacie zariadenie

57 môže byť elektrický, hydraulický alebo pneumatický motor a môže byť prispôsobené na
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ovládanie zvonku ľudského tela. Na umožnenie pôsobenia sily na prednú a zadnú stranu srdca

H je čerpacie zariadenie 3 pripojené k spojovaciemu ramenu 244, ktoré je zase pripojené k

fixačnému prvku 241, ktorý je upevnený k štruktúre ľudského tela pozostávajúcej z kosti 240.
Podľa tohto vyhotovenia je prvý srdcový kontaktný orgán pevne pripojený k čerpaciemu
zariadeniu 3 a slúži ako bábika, zatiaľ čo druhý srdcový kontaktný orgán je zavesený tak, aby
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pôsobil silou na srdce H.

Na obr. 23 je zobrazený bočný pohľad na implantovateľné zariadenie 1 opísané na obr. 21, kde

je čerpacie zariadenie prispôsobené na pôsobenie sily na srdce H z pravej a ľavej strany srdca
H. Hnací člen 91 je v kontakte s ovládacím zariadením 57.
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Na obr. 24 je znázornený čelný pohľad na čerpacie zariadenie 3, v ktorom sú prvý srdcový

kontaktný orgán 2a aj druhý srdcový kontaktný orgán 2b zavesené na čerpaciu jednotku 3, čo
umožňuje srdcovým kontaktným orgánom 2a,b pôsobiť silou na srdce H a napomáhať tak jeho
čerpaniu z pravej a ľavej strany srdca H. Hnací člen 91 je podľa tohto vyhotovenia určený na

ovládanie dvoch srdcových kontaktných orgánov 2a,b prostredníctvom spojenia s ovládacím

zariadením 57.

Na obr. 25 je znázornený bočný pohľad na čerpacie zariadenie 3, v ktorom sú prvý srdcový
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kontaktný orgán 2a aj druhý srdcový kontaktný orgán 2b zavesené na čerpaciu jednotku 3, čo
umožňuje srdcovým kontaktným orgánom 2a,b pôsobiť silou na srdce H a napomáhať tak jeho
čerpaniu z prednej a zadnej strany srdca H. Hnací člen 91 je podľa tohto prevedenia určený na

ovládanie dvoch srdcových kontaktných orgánov 2a,b prostredníctvom spojenia s ovládacím

zariadením 57. Na umožnenie pôsobenia sily na prednú a zadnú stranu srdca H je čerpacie
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zariadenie 3 pripojené k spojovaciemu ramenu 244, ktoré je zase pripojené k fixačnému prvku
241, ktorý je upevnený k štruktúre ľudského tela pozostávajúcej z kosti 240.

Na obr. 26 je schematicky znázornené prevedenie čerpacieho zariadenia podľa niektorého z

prevedení. Ovládacie zariadenie 57 ovláda rotačný člen 93 s rotačným stredom, ktorý je
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pripojený k hnaciemu členu 91 prispôsobenému na vytváranie excentrického pohybu. Hnací

člen je v kontakte s čapom 100, ktorý je zavesený na kĺbe 101. Čap môže slúžiť ako mechanický

vysielač sily alebo ako adaptér na kontakt so srdcom 2, ktorý pôsobí silou na srdce H ľudského

pacienta. Ovládacie zariadenie sa ovláda pomocou riadiacej jednotky 176 pripojenej k

ovládaciemu zariadeniu prostredníctvom spojovacieho člena 906. Prevádzkové zariadenie
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môže byť elektrický, magnetický, hydraulický alebo pneumatický motor. V akomkoľvek
vyhotovení, v ktorom sa používa hydraulika, by mohol byť k dispozícii vstrekovací port 97,

ktorý umožňuje kalibráciu kvapaliny v hydraulickom systéme. Riadiaca jednotka 176 by mohla

ďalej obsahovať aspoň jeden snímač 98 na snímanie premennej zariadenia alebo pacienta.

Okrem toho by riadiaca jednotka 176 mohla obsahovať bezdrôtovú prenosovú jednotku 99 na
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prenos bezdrôtovej energie a/alebo informácií. V riadiacej jednotke by mohla byť aj aspoň
jedna batéria 106.

Na obr. 27 je schematicky znázornené prevedenie čerpacieho zariadenia podľa niektorého z

prevedení. Ovládacie zariadenie 57 ovláda rotačný člen 93 s rotačným stredom, ktorý je
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pripojený k hnaciemu členu 91 prispôsobenému na vytváranie excentrického pohybu. Hnací
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člen je v kontakte s čapom 100, ktorý je na jednom konci zavesený 101, druhý koniec je v

kontakte s iným čapom 103, ktorý je zavesený na svojom druhom konci 107. Systém čapov,

ktoré sú prvým a druhým čapom 100,103, by sa mohol použiť ako mechanický vysielač sily,
alebo by uvedený prvý alebo druhý čap mohol obsahovať orgán kontaktu so srdcom 2
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prispôsobený na vyvíjanie sily na srdce H.

Na obr. 28 je schematicky znázornené prevedenie čerpacieho zariadenia 3, kde čerpacie

zariadenie 3 obsahuje fixačný prvok 241, ktorý je prispôsobený na fixáciu čerpacieho
zariadenia 3 k štruktúre ľudského tela pozostávajúcej z kosti 240. Fixačný prvok je
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prispôsobený na upevnenie čerpacieho zariadenia 3 k štruktúre ľudského tela, ktorá obsahuje

kosť 240, pomocou skrutiek 243.

Na obr. 29 je schematicky znázornené prevedenie čerpacieho zariadenia podľa niektorého z

prevedení. Ovládacie zariadenie 57 ovláda rotačný člen 93 s rotačným stredom, ktorý je
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pripojený k hnaciemu členu 91 prispôsobenému na vytváranie excentrického pohybu. Hnací

člen je v kontakte s vratným členom 104, ktorý je vedený dvoma vodiacimi členmi 105a,b.
Vratný člen 104 by sa mohol používať ako mechanický vysielač sily alebo by mohol obsahovať

kontaktný orgán srdca 2 prispôsobený na vyvíjanie sily na srdce H.
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Na obr. 30 je zobrazený čelný pohľad na ľudského pacienta podľa embodimentu, kde

implantované zariadenie 1 je LVAD 130 (Left Ventricular Assist Device). LVAD môže byť

fixovaný k štruktúre ľudského tela zahŕňajúcej kosť 240 podľa niektorého z opísaných
vyhotovení.
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Na obr. 31 je znázornený čelný pohľad na ľudského pacienta podľa prevedenia, kde

implantované zariadenie 1 je zariadenie 131 s umelým srdcom. Umelé srdcové zariadenie
131môže byť upevnené na štruktúru ľudského tela pozostávajúcu z kosti 240 podľa niektorého

z opísaných vyhotovení.

Na

obr.

32

je

schematicky

znázornený

uzavretý

pneumatický

alebo

hydraulický

implantovateľný systém na prenos sily zo vzdialeného miesta R do distribučného miesta D.
Systém obsahuje prvý zásobník vo forme prvého vlnovca 141 v kontakte s ovládacím
zariadením 57, ktorým je v tomto prevedení ovládacie zariadenie pozostávajúce z cievok 14 a
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magnetov 15, ktoré je podrobnejšie opísané skôr. Objem prvého mechu 141 je ovplyvňovaný
kontaktom s prevádzkovým zariadením 57, ktorý spôsobuje prenos kvapaliny v kvapalinovej

prípojke 142, ktorá následne ovplyvňuje druhý mech 140 na rozvodnom mieste. Druhý mech
by sa mohol použiť ako mechanický prenášač sily alebo by mohol byť vybavený kontaktným

orgánom srdca 2 na pôsobenie sily na srdce ľudského pacienta H. Implantovateľný systém je
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prispôsobený tak, aby umožňoval voľný tok tekutiny medzi uvedeným prvým mechom 141 a

uvedeným druhým mechom.

Na

obr.

33

je

schematicky

znázornený

uzavretý

pneumatický

alebo

hydraulický

implantovateľný systém na prenos sily zo vzdialeného miesta R do distribučného miesta D.
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Systém obsahuje prvý zásobník v podobe prvého piestu 144. Objem vo valci 147 prvého piestu

144 je ovplyvnený kontaktom s ovládacím zariadením, ktorý spôsobuje prenos kvapaliny v
kvapalinovej prípojke 142, čo následne ovplyvňuje druhý piest 143 na distribučnom mieste

prostredníctvom zmeny objemu kvapaliny v druhom valci 148. Druhý piest 143 by sa mohol

použiť ako mechanický vysielač sily alebo by mohol byť vybavený kontaktným orgánom srdca
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2 na pôsobenie sily na srdce ľudského pacienta H. Implantovateľný systém je prispôsobený
tak, aby umožňoval voľný tok tekutiny medzi uvedeným prvým mechom 141 a uvedeným

druhým mechom. Systém by mohol byť prispôsobený na prevádzku s použitím tlakovej

kvapaliny v jednom smere a vákua v druhom smere alebo tlakovej kvapaliny v oboch smeroch.

Je tiež možné, že prvý a druhý piest 143,144 pracujú pomocou pružiny 145a,b v jednom smere.

25
Na

obr.

34 je

zobrazený čelný pohľad

na

pacienta,

kde sa

vzdialené

miesto R

implantovateľného systému na prenos sily zo vzdialeného miesta R do distribučného miesta

D nachádza v oblasti brucha a distribučné miesto sa nachádza v spojení so srdcom H. Vzdialené
miesto obsahuje riadiacu jednotku, ktorá môže obsahovať ovládacie zariadenie 146a, injekčný

port 146b, batériu 146c a aspoň jeden senzor 146d na snímanie premennej implantovateľného

systému alebo pacienta.

Na

5

obr.

35

je

schematicky

znázornený

uzavretý

pneumatický

alebo

hydraulický

implantovateľný systém na prenos sily zo vzdialeného miesta R do distribučného miesta D.

Systém obsahuje prvý zásobník v podobe prvého vlnovca 141 a druhý zásobník v podobe
druhého vlnovca 140. Prvý a druhý vlnovec sú spojené prostredníctvom kvapalinového

spojenia 142. Kvapalinové spojenie je prispôsobené tak, aby vždy umožňovalo voľný prietok
kvapaliny medzi prvým a druhým zásobníkom.
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Na

obr.

36

je

schematicky

znázornený

uzavretý

pneumatický

alebo

hydraulický

implantovateľný systém na prenos sily zo vzdialeného miesta R do distribučného miesta D.
Systém obsahuje prvý zásobník v podobe prvého vlnovca 141 a druhý zásobník v podobe

druhého vlnovca 140. Prvý a druhý vlnovec sú spojené prostredníctvom kvapalinového
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spojenia 142. Kvapalinové spojenie je prispôsobené tak, aby vždy umožňovalo voľný prietok

kvapaliny medzi prvým a druhým zásobníkom. Systém sa ovláda pomocou tlakovej kvapaliny
v jednom smere a sily pružiny

z pružiny 145 b v druhom mechu v opačnom smere.
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Na

obr.

37

je

schematicky

znázornený

uzavretý

pneumatický

alebo

hydraulický

implantovateľný systém na prenos sily zo vzdialeného miesta R do distribučného miesta D.
Systém obsahuje prvý zásobník vo forme prvého vlnovca 141 v kontakte s ovládacím
zariadením 57, ktoré je v tomto prevedení ovládacím zariadením obsahujúcim rotačný člen 93

s rotačným stredom, ktorý je pripojený k hnaciemu členu 93 prispôsobenému na vytváranie
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excentrického pohybu pôsobiaceho na prvý vlnovec. Objem prvého vlnovca 141 je
ovplyvňovaný kontaktom s ovládacím zariadením 57, ktorý spôsobuje prenos kvapaliny v
kvapalinovej prípojke 142, ktorá následne ovplyvňuje druhý vlnovec 140 na rozvodnom

mieste. Druhý mech by sa mohol použiť ako mechanický prenášač sily alebo by mohol byť
vybavený kontaktným orgánom 2 na pôsobenie sily na srdce ľudského pacienta H.

Implantovateľný systém je prispôsobený tak, aby umožňoval voľný tok tekutiny medzi
uvedeným prvým mechom 141 a uvedeným druhým mechom 140.

Srdcový kontaktný orgán 2, napríklad zobrazený vo vyššie uvedených prevedeniach, by mohol
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byť prispôsobený na zmenu polohy sily pôsobiacej na srdce H ľudského pacienta. Mohlo by sa
to uskutočniť úpravou polohy kontaktného orgánu 2 vo vzťahu k fixačnému prvku 241, ktorý
fixuje implantovateľné zariadenie 1 obsahujúce kontaktný orgán 2 k štruktúre ľudského tela
obsahujúcej kosť 240. Nastavenie by sa mohlo vykonať pohybom spojovacieho ramena, ktoré

je upevnené k fixačnému prvku 241 a k orgánu kontaktujúcemu srdce 2. Cieľom pohybu
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orgánu kontaktujúceho srdce 2 by mohlo byť zvýšenie prietoku krvi do oblasti, na ktorú orgán
kontaktujúci srdce 2 pôsobí silou. Mohlo by ísť aj o zlepšenie polohy orgánu kontaktujúceho

srdce 2 tak, aby sa zvýšila schopnosť implantovateľného zariadenia 1 pomáhať funkcii čerpadla
srdca H. Ďalej by mohlo ísť o zbavenie pacienta nepohodlia, ktoré by mu mohlo

implantovateľné zariadenie 1 spôsobiť.
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Na obr. 38 je znázornené prevedenie, v ktorom je orgán kontaktu so srdcom 2 pripojený k
spojovaciemu ramenu 244 v spojení s orgánom kontaktu so srdcom 2 a fixačným členom 241.

Spojovacie rameno 244 je zavesené na pántoch 170a,b k orgánu kontaktujúcemu srdce 2 aj k

fixačnému prvku 241. Je však možné, že spojovacie rameno 244 je zavesené na jednom z
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bodov 170a a 170b a pevne pripojené k druhému bodu 170a,b. Spojovacie rameno 244 by

mohlo byť prispôsobené tak, aby sa dalo ovládať buď ručne, alebo s pohonom. Spojovacie
rameno by mohlo byť ovládateľné pomocou ovládacieho zariadenia 172, ktorým by mohlo byť
elektrické, mechanické, hydraulické alebo pneumatické ovládacie zariadenie 172. Ovládacie

zariadenie 172 by mohlo byť umiestnené v spojení s fixačným prvkom 241 a mohlo by byť
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prispôsobené na diaľkové ovládanie zvonku ľudského tela pomocou diaľkového ovládania. Je
tiež mysliteľné, že spojovacie rameno by sa mohlo nastavovať manuálne počas chirurgického

alebo laparoskopického zákroku, pričom v takom prípade by sa mohol na implantovateľné

zariadenie 1 dodať nastavovací člen (nie je zobrazený). Nastavovací člen by mohol byť
nastaviteľný
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pomocou

laparoskopickom zákroku.

chirurgického

nástroja

používaného

pri

chirurgickom

alebo

Na obr. 39 je znázornené prevedenie, v ktorom je srdcový kontaktný orgán 2 posunutý z
polohy, v ktorej je umiestnený na obr. 38. Tým sa posunula poloha sily pôsobiacej na srdce H.
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Alternatívnym prístupom k posunu polohy sily pôsobiacej na srdce je pohyb prvkov na
kontaktnom orgáne srdca 2. Prvky môžu byť piesty 173 a/alebo vankúše 171, ktoré môžu byť

ovládané elektricky, mechanicky, hydraulicky alebo pneumaticky. Piesty 173 a/alebo vankúše

171 by mohli byť prispôsobené na diaľkové ovládanie zvonku ľudského tela pomocou

diaľkového ovládania. Je tiež možné, že piesty 173 a/alebo vankúše 171 by sa mohli nastavovať
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manuálne počas chirurgického alebo laparoskopického zákroku. Kontaktný orgán srdca by

mohol obsahovať výlučne vankúše 171, výlučne piesty 173 alebo ich kombináciu.

Na obr. 40 je znázornené prevedenie, v ktorom je na srdcovom kontaktnom orgáne 2

umiestnených viacero vankúšov 171. Vankúše 171 sa môžu zdvíhať a spúšťať vzhľadom na
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srdcový kontaktný orgán 2, aby sa zmenila poloha sily pôsobiacej na srdce H. Obr. 17C je ďalej

zobrazené spojovacie rameno 244 v spojení s ovládacím zariadením 172 na nastavenie polohy
orgánu kontaktujúceho srdce 2 vo vzťahu k srdcu H. Ovládacie zariadenie 172 by mohlo byť

ovládané elektricky, mechanicky, hydraulicky alebo pneumaticky a mohlo by byť adaptované
na diaľkové ovládanie z vonkajšej strany ľudského tela pomocou diaľkového ovládania. Je tiež
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mysliteľné, že spojovacie rameno 244 by sa mohlo nastavovať manuálne počas chirurgického

alebo laparoskopického zákroku. V prevedení, v ktorom sú vankúše 171 alebo piesty 173
ovládané hydraulicky alebo pneumaticky, by implantovateľné zariadenie mohlo ďalej
obsahovať hydraulický alebo pneumatický systém (nezobrazený) na zmenu objemu vankúša

171 alebo objemu pod piestom 173 pohybom hydraulickej alebo pneumatickej kvapaliny do
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vankúša 171 alebo z neho.

Na obr. 41 je znázornené prevedenie, v ktorom kontaktný orgán 2 obsahuje vankúš 174, ktorý

pôsobí silou na srdce H. Vankúš 174 sa môže na kontaktnom orgáne 2 pohybovať, aby sa
zmenila poloha sily pôsobiacej na srdce H. Podľa tohto prevedenia kontaktný orgán srdca ďalej
obsahuje rotačný prvok 175, ktorý sa otáča, aby vytvoril pohyb vankúša 174 na veľkom

kontaktnom orgáne 2. Rotačný prvok môže byť ovládaný manuálne, elektricky, mechanicky,

hydraulicky alebo pneumaticky a môže byť ďalej prispôsobený na diaľkové ovládanie z
vonkajšej strany ľudského tela pomocou diaľkového ovládania. Na obr. 17D je ďalej

znázornené spojovacie rameno 244 v spojení s ovládacím prvkom 172 na nastavenie polohy
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srdcového kontaktného orgánu 2 vzhľadom na srdce H. Ovládací prvok 172 by mohol byť

ovládaný elektricky, mechanicky, hydraulicky alebo pneumaticky a mohol by byť prispôsobený
na diaľkové ovládanie zvonku ľudského tela pomocou diaľkového ovládania.
Na obr. 42 je znázornené prevedenie podľa obr. 38 pri implantácii do ľudského tela. Srdcový

kontaktný orgán 2 obsahuje vankúše 171 a/alebo piesty 173, ktoré by sa mohli zdvíhať a
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spúšťať vzhľadom na srdcový kontaktný orgán, aby sa zmenila poloha sily pôsobiacej na srdce
H. Implantovateľné zariadenie ďalej obsahuje spojovacie rameno 244 v kontakte so srdcovým

kontaktným orgánom 2 a ovládacie zariadenie 172 na ovládanie spojovacieho ramena 244.

Ovládacie zariadenie je v kontakte s patkou prvého fixačného prvku 242a, ktorý spolu s
druhým fixačným prvkom 242b fixuje implantovateľné zariadenie k štruktúre ľudského tela
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obsahujúcej kosť 240. Implantovateľné zariadenie ďalej obsahuje riadiacu jednotku 176 na
ovládanie zariadenia srdcovej pumpy, operačného zariadenia 172 a vankúšov 171 a/alebo

piestov 173 umiestnených na kontaktnom orgáne srdca 2.
Na obr. 43 je znázornené prevedenie, v ktorom je kontaktný orgán srdca 2 ovládateľný tak,

aby bolo možné meniť polohu sily pôsobiacej na srdce H pomocou dvoch ovládacích zariadení
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177a,b, pričom tieto dve ovládacie zariadenia môžu byť mechanické, hydraulické alebo

pneumatické. Srdcový kontaktný orgán je ovládateľný prostredníctvom spojenia s ovládacím

zariadením cez spojovacie rameno 244 zavesené na srdcovom kontaktnom orgáne a
implantovateľnom zariadení obsahujúcom dve ovládacie zariadenia 177a,b. Podľa iných

prevedení je spojovacie rameno 244 ovládateľné len jedným ovládacím zariadením, pričom
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toto ovládacie zariadenie môže byť prispôsobené na pohyb poháňaný v dvoch smeroch alebo

prispôsobené na pohyb poháňaný v jednom smere a pohyb s pružinou v druhom smere.

Na obr. 44 je zobrazené srdce H ľudského pacienta H v čelnom pohľade, kde 179 označuje
pravú komoru, ktorá je možnou polohou na pôsobenie sily, a 178 označuje ľavú komoru, ktorá

je tiež možnou polohou na pôsobenie sily. Je tiež možné, že sila môže byť vyvíjaná na dvoch
rôznych stranách pravej komory 179 alebo ľavej komory 178.
Na obr. 45 je znázornené implantovateľné zariadenie 1 v prevedení, v ktorom je čerpacie

zariadenie 3 umiestnené na nastavovací systém pozostávajúci z prvého fixačného člena 241,
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druhého fixačného člena 185 a tretieho fixačného člena 186. Prvý fixačný člen 241 je adaptér
na fixáciu v štruktúre ľudského tela obsahujúcej kosť 240. Prvý fixačný člen obsahuje prvú
priehlbinu, v ktorej je druhý fixačný člen 185 prispôsobený na pohyb. Druhý fixačný prvok 185
zase obsahuje druhú priehlbinu, v ktorej je tretí fixačný prvok 186 prispôsobený na pohyb.

Tretí fixačný prvok 186 obsahuje piest 182, ktorý sa dá zdvíhať a spúšťať na nastavenie
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čerpacieho zariadenia 1 v tretej osi. Tretí fixačný prvok obsahuje plochu 183, na ktorú možno

upevniť čerpacie zariadenie 3. Pomocou uvedeného nastavovacieho systému sa môže

zariadenie čerpadla 3 nastaviť trojrozmerne, čím sa môže zmeniť poloha sily pôsobiacej na
srdce H. Nastavovací systém môže byť ovládaný pomocou implantovateľného motora, pričom

motor môže byť elektrický, hydraulický alebo pneumatický. Motor by mohol byť prispôsobený
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na diaľkové ovládanie zvonku ľudského tela pomocou diaľkového ovládača. Čerpadlo 3 by teda
mohol pooperačne nastaviť pacient alebo lekár. Poloha čerpacieho zariadenia 3 by sa mohla

overiť zvonku ľudského tela pomocou rentgenového žiarenia alebo ultrazvuku.
Na obr. 46 je zobrazený nastaviteľný systém opísaný na obr. 17H v druhej polohe.

Vyššie opísané spôsoby zmeny polohy sily pôsobiacej na srdce H ľudského patentu možno
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ľahko kombinovať s ktorýmkoľvek z vyššie opísaných spôsobov implantovateľných zariadení.
Na obr. 47-60 je znázornená fixácia implantovateľného zariadenia k štruktúre ľudského tela,

ktorá obsahuje kosť 240. Touto štruktúrou môže byť hrudná kosť, časť hrudného koša
pozostávajúca z jedného alebo viacerých rebier alebo časť chrbtice pozostávajúca aspoň z
jedného stavca. Podľa jedného prevedenia je implantovateľné zariadenie 1 pripevnené k
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štruktúre ľudského tela, ktorá obsahuje kosť 240, prostredníctvom fixačného prvku 241.

Uvedený fixačný prvok by mohol obsahovať dosku 242, ktorá je v kontakte so štruktúrou
ľudského tela, ktorá obsahuje kosť 240. Implantovateľné zariadenie 1 by mohlo byť k štruktúre
ľudského tela zahŕňajúcej kosť 240 pripevnené aj pomocou druhého fixačného prvku 241b,

JL59014PC

ktorý by tiež mohol obsahovať dosku 242b, ktorá by zasa mohla byť v kontakte so štruktúrou
ľudského tela zahŕňajúcou kosť 240.

Na obr. 47 je znázornené prevedenie, v ktorom je implantovateľné zariadenie 1 upevnené na
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štruktúru ľudského tela, ktorá obsahuje kosť 240. Touto štruktúrou môže byť hrudná kosť, časť
hrudného koša zahŕňajúca jedno alebo viac rebier alebo časť štruktúry chrbtice zahŕňajúca
aspoň jeden stavec. Podľa tohto prevedenia sa implantovateľné zariadenie 1 skladá z prvého

fixačného prvku 241a pozostávajúceho z dosky 242a a druhého fixačného prvku 241b
pozostávajúceho z dosky 242b. Prvý a druhý fixačný člen sú k sebe pripevnené pomocou
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priechodných skrutiek 243 umiestnených z prednej strany A štruktúry ľudského tela
pozostávajúcej z kosti 240. Alternatívne prevedenie by mohlo zahŕňať skrutky umiestnené zo
zadnej strany P štruktúry ľudského tela pozostávajúcej z kosti 240. Prvý fixačný prvok 241a a

druhý fixačný prvok 241b upínajú štruktúru ľudského tela pozostávajúcu z kosti 240. Fixačný
člen 241a by mohol byť v kontakte so spojovacím ramenom 244, ktoré by mohlo byť v kontakte
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so zariadením srdcovej pumpy.

Na obr. 48 je znázornené prevedenie, pri ktorom sa implantovateľné zariadenie 1 fixuje k
štruktúre ľudského tela pozostávajúcej z kosti 240 pomocou iba jedného fixačného prvku

241a, ktorý pozostáva z dosky 242a. Touto štruktúrou môže byť hrudná kosť, časť hrudného
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koša zahŕňajúca jedno alebo viac rebier alebo časť štruktúry chrbtice zahŕňajúca aspoň jeden
stavec. Priechodné skrutky 243 sú umiestnené na prednej strane A štruktúry ľudského tela

pozostávajúcej z kosti 240 a sú fixované v platničke 242a. Alternatívne prevedenie by mohlo
zahŕňať skrutky umiestnené zo zadnej strany P štruktúry ľudského tela pozostávajúcej z kosti
240. V takom prípade by skrutky mohli byť upevnené v maticiach umiestnených v spojení so
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štruktúrou ľudského tela pozostávajúcou z kosti alebo by mohli byť upevnené priamo v kosti

štruktúry ľudského tela pozostávajúcej z kosti 240. Fixačný člen 241a by mohol byť v kontakte
so spojovacím ramenom 244, ktoré by mohlo byť v kontakte so zariadením srdcovej pumpy.

Na obr. 49 je znázornené prevedenie, v ktorom je implantovateľné zariadenie 1 upevnené na
štruktúru ľudského tela, ktorá obsahuje kosť 240. Touto štruktúrou môže byť hrudná kosť, časť
hrudného koša zahŕňajúca jedno alebo viac rebier alebo časť chrbtice zahŕňajúca aspoň jeden

stavec. Podľa tohto prevedenia sa implantovateľné zariadenie 1 skladá z prvého fixačného
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prvku

241a

pozostávajúceho

z

platničky

242a

a

druhého

fixačného

prvku

241b

pozostávajúceho z platničky 242b. Prvý a druhý fixačný člen sú k sebe pripevnené pomocou

priechodných skrutiek 243 umiestnených zo zadnej strany P štruktúry ľudského tela
pozostávajúcej z kosti 240. Skrutky sú pripevnené k maticiam 245 umiestneným na prednej
strane štruktúry pozostávajúcej z kosti 240. Alternatívne prevedenie by mohlo zahŕňať skrutky
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umiestnené z prednej strany A štruktúry ľudského tela pozostávajúcej z kosti 240. V takom

prípade sú matice umiestnené na zadnej strane P štruktúry pozostávajúcej z kosti 240. Prvý
fixačný prvok 241a a druhý fixačný prvok 241b upínajú štruktúru ľudského tela pozostávajúcu
z kosti 240. Fixačný člen 241a by mohol byť v kontakte so spojovacím ramenom 244, ktoré by
zase mohlo byť v kontakte so zariadením srdcovej pumpy.
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Na obr. 50 je znázornené prevedenie, pri ktorom sa implantovateľné zariadenie 1 fixuje k
štruktúre ľudského tela pozostávajúcej z kosti 240 pomocou iba jedného fixačného prvku

241a, ktorý pozostáva z dosky 242a. Touto štruktúrou môže byť hrudná kosť, časť hrudného
koša zahŕňajúca jedno alebo viac rebier alebo časť štruktúry chrbtice zahŕňajúca aspoň jeden
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stavec. Skrutky 243, ktoré upevňujú fixačný prvok k štruktúre ľudského tela pozostávajúcej z

kosti, sú umiestnené na zadnej strane P štruktúry ľudského tela pozostávajúcej z kosti 240.
Skrutky upevňujú fixačný prvok k zadnej aj

prednej kôre štruktúry ľudského tela

pozostávajúcej z kosti 240, je však možné, že skrutky sú upevnené len k prednej alebo zadnej
kôre. Alternatívne prevedenie by mohlo zahŕňať skrutky umiestnené z prednej strany A
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štruktúry ľudského tela pozostávajúcej z kosti 240. V takom prípade je fixačný člen 241a
umiestnený na prednej strane A štruktúry ľudského tela pozostávajúcej z kosti 240.

Na obr. 51 je znázornené vyhotovenie, v ktorom je implantovateľné zariadenie 1 upevnené na
štruktúru ľudského tela, ktorá obsahuje kosť 240, pomocou jedného fixačného prvku 241b,
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ktorý obsahuje doštičku 242b, a jedného fixačného prvku 241a bez doštičky. Touto štruktúrou
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môže byť hrudná kosť, časť hrudného koša zahŕňajúca jedno alebo viac rebier alebo časť

štruktúry chrbtice zahŕňajúca aspoň jeden stavec. Skrutky 243, ktoré upevňujú fixačné prvky
241a,b k štruktúre ľudského tela pozostávajúcej z kosti 240, sú umiestnené na prednej strane

A štruktúry ľudského tela pozostávajúcej z kosti 240 a upevnené vo fixačnom prvku 241a. Prvý
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fixačný prvok 241a a druhý fixačný prvok 241b upínajú štruktúru ľudského tela pozostávajúcu
z kosti 240. Fixačný prvok 241a môže byť v kontakte so spojovacím ramenom 244, ktoré môže

byť v kontakte so zariadením srdcovej pumpy.

Na obr. 52 je znázornené vyhotovenie, v ktorom je implantovateľné zariadenie 1 upevnené na
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štruktúru ľudského tela, ktorá obsahuje kosť 240, pomocou jedného fixačného prvku 241b,

ktorý obsahuje doštičku 242b, a jedného fixačného prvku 241a bez doštičky. Touto štruktúrou
môže byť hrudná kosť, časť hrudného koša zahŕňajúca jedno alebo viac rebier alebo časť

štruktúry chrbtice zahŕňajúca aspoň jeden stavec. Skrutky 243, ktoré upevňujú fixačné prvky
241a,b k štruktúre ľudského tela pozostávajúcej z kosti 240, sú umiestnené na zadnej strane
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P štruktúry ľudského tela pozostávajúcej z kosti 240 a upevnené v platničke 242b fixačného
prvku 241b. Prvý fixačný prvok 241a a druhý fixačný prvok 241b upínajú štruktúru ľudského
tela pozostávajúcu z kosti 240. Fixačný prvok 241a by mohol byť v kontakte so spojovacím

ramenom 244, ktoré by mohlo byť v kontakte so zariadením srdcovej pumpy.
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Na obr. 53 je znázornené prevedenie, v ktorom je implantovateľné zariadenie 1 prispôsobené

na upevnenie na hrudnú kosť 250 ľudského pacienta. Zariadenie je fixované pomocou
fixačného prvku 241b, ktorý je k hrudnej kosti pripevnený pomocou skrutiek 243.

Implantovateľné zariadenie by sa však mohlo fixovať k hrudnej kosti 250 ľudského patentu

pomocou ktoréhokoľvek z predtým opísaných spôsobov umiestnenia fixačných členov.

25
Na obr. 54 je znázornené prevedenie, v ktorom je implantovateľné zariadenie 1 prispôsobené

na fixáciu k dvom rebrám 251, 252. Fixačný člen 241 pozostávajúci z platničky 242b je

upevnený skrutkami prispôsobenými na fixáciu fixačného člena ku kôre rebier.

Na obr. 55 je znázornené prevedenie, v ktorom je implantovateľné zariadenie 1 prispôsobené

na fixáciu k dvom rebrám 251, 252. Prvá platnička 242a je umiestnená na zadnej strane
rebrového koša, zatiaľ čo druhá platnička 242b je umiestnená na prednej strane rebrového

koša. Skrutky 243 prechádzajú cez rebrá a upevňujú prvú dosku 242a k druhej doske 242b.
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Utiahnutie

skrutiek

vytvára

upínací

účinok

rebier

251,251

a

zabezpečuje

fixáciu

implantovateľného zariadenia 1. V inom prevedení (nie je zobrazené) sú skrutky 243

umiestnené medzi rebrami 251,252 a tento spôsob zabezpečuje upínací účinok rebier
251,252.

Na obr. 56 je znázornené prevedenie, v ktorom je implantovateľné zariadenie 1 prispôsobené
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na fixáciu k jednému rebru 252. Na zadnej strane hrudného koša je umiestnená doštička 242a
a z vonkajšej strany sú umiestnené skrutky 243, ktoré prechádzajú rebrom 252 a upevňujú

doštičku 242a k rebru 252.
Na obr. 57 je znázornené vyhotovenie, v ktorom je implantovateľné zariadenie 1 prispôsobené

na upevnenie k jednému rebru 252 pomocou šnúry alebo pásky 254, čím nie je potrebné
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preniknúť cez rebro 252. Implantovateľné zariadenie by sa však mohlo fixovať k rebrám
ľudského patentu pomocou ktoréhokoľvek z predtým opísaných spôsobov umiestnenia

fixačných prvkov.

Na obr. 58 je znázornené prevedenie, v ktorom je implantovateľné zariadenie 1 prispôsobené
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na fixáciu k stavcu 255 chrbtice. Fixačný člen 241 je k stavcu 255 pripevnený pomocou skrutiek
243. Implantovateľné zariadenie ďalej obsahuje spojovacie rameno 244, ktoré spája
implantovateľné zariadenie 1 s fixačným členom 241.

Na obr. 59 je znázornené prevedenie, v ktorom je implantovateľné zariadenie 1 prispôsobené
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na fixáciu k dvom stavcom 255, 256 chrbtice. Fixačný člen 241 je upevnený k obom stavcom
255, 256 pomocou skrutiek 243. Implantovateľné zariadenie ďalej obsahuje spojovacie

rameno 244, ktoré spája implantovateľné zariadenie 1 s fixačným členom 241.

Na obr. 60 je znázornené prevedenie, v ktorom je implantovateľné zariadenie prispôsobené

na fixáciu k stavcu 255 chrbtice upnutím uvedeného stavca 255. Dva fixačné členy 241a, 241b

sú umiestnené na dvoch stranách stavca a upevnenie pozostávajúce zo skrutiek 243 upína
stavec medzi prvým a druhým fixačným členom 241a,b. Implantovateľné zariadenie ďalej

5

obsahuje spojovacie rameno 244, ktoré spája implantovateľné zariadenie 1 s fixačným členom
241.

Vo všetkých vyššie uvedených prevedeniach by mohli byť upevňovacie prostriedky nahradené
iným mechanickým upevnením alebo lepidlom. Inými vhodnými mechanickými upevňovacími
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prvkami by mohli byť: pop-nit, klince, sponky, pásik alebo šnúra. Mechanické upevňovacie
prvky by mohli byť z kovového alebo keramického materiálu. Vhodným kovovým materiálom
by mohol byť titán alebo chirurgická oceľ.

Na obr. 61 je znázornené prevedenie, v ktorom je kontaktný orgán 2 prispôsobený na stláčanie
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srdca H s cieľom podporiť jeho funkciu čerpadla. Stimulačné zariadenie 907 je pripojené k
srdcovému kontaktnému orgánu 2 a je prispôsobené na stimuláciu srdca H s cieľom dosiahnuť
dodatočnú podporu uvedenej funkcie čerpadla po tom, ako srdcový kontaktný orgán 2 uvedie

srdce do stlačeného stavu. Podľa jedného z vyhotovení je srdcový kontaktný orgán pripojený
k spojovaciemu ramenu 244, ktoré je zasa pripojené k mechanickému, elektrickému alebo
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hydraulickému ovládaciemu zariadeniu 172, ktoré ovláda srdcový kontaktný orgán 2. K

ovládaciemu zariadeniu 172 je zasa pripojený fixačný člen, ktorý upevňuje zariadenie k
štruktúre ľudského tela zahŕňajúcej kosť 244 pomocou mechanických fixačných členov, ako sú

skrutky alebo lepidlo. Ovládacie zariadenie 176 na ovládanie operačného zariadenia 172 v

súlade s niektorým z vyhotovení opísaných v tejto žiadosti je spojené s uvedeným operačným
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zariadením 172 prostredníctvom spojovacieho člena 906. Je však tiež možné, že ovládacie
zariadenie 176 komunikuje s operačným zariadením 172 bezdrôtovo.

Obr. 62 znázorňuje systém na liečbu ochorenia, ktorý pozostáva z prístroja 10 umiestneného
v bruchu pacienta. Implantované zariadenie na transformáciu energie 1002 je prispôsobené
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na napájanie energeticky náročných komponentov prístroja energiou prostredníctvom
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napájacieho vedenia 1003. Externé zariadenie na prenos energie 1004 na neinvazívne

napájanie prístroja 10 prenáša energiu aspoň jedným bezdrôtovým energetickým signálom.
Implantované zariadenie na transformáciu energie 1002 transformuje energiu z bezdrôtového
energetického signálu na elektrickú energiu, ktorá sa dodáva prostredníctvom napájacieho
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vedenia 1003.

Implantované zariadenie na transformáciu energie 1002 môže obsahovať aj ďalšie súčasti, ako

napríklad: cievku na príjem a/alebo prenos signálov a energie, anténu na príjem a/alebo

prenos signálov, mikrokontrolér, riadiacu jednotku nabíjania, prípadne obsahujúcu zásobník
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energie, ako napríklad kondenzátor, jeden alebo viacero snímačov, ako napríklad snímač

teploty, snímač tlaku, snímač polohy, snímač pohybu atď., vysielač, motor, prípadne vrátane
riadiacej jednotky motora, čerpadlo a ďalšie súčasti na riadenie činnosti lekárskeho
implantátu.
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Bezdrôtový energetický signál môže zahŕňať vlnový signál vybraný z nasledujúcich: signál
zvukových

vln,

signál

ultrazvukových

vln,

signál

elektromagnetických

vln,

signál

infračerveného svetla, signál viditeľného svetla, signál ultrafialového svetla, signál laserového
svetla, signál mikrovln, signál rádiových vln, signál rentgenového žiarenia a signál gama
žiarenia.

20

Alternatívne

môže

bezdrôtový energetický signál

zahŕňať elektrické

alebo

magnetické pole alebo kombinované elektrické a magnetické pole.

Zariadenie na bezdrôtový prenos energie 1004 môže vysielať nosný signál na prenos
bezdrôtového energetického signálu. Takýto nosný signál môže obsahovať digitálny,

analógový alebo kombináciu digitálnych a analógových signálov. V tomto prípade signál
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bezdrôtovej energie zahŕňa analógový alebo digitálny signál alebo kombináciu analógového a

digitálneho signálu.

Všeobecne povedané, zariadenie na transformáciu energie 1002 je určené na transformáciu
bezdrôtovej energie prvej formy prenášanej zariadením na prenos energie 1004 na energiu

druhej formy, ktorá je zvyčajne odlišná od energie prvej formy. Implantovaný prístroj 10 je
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funkčný v reakcii na energiu druhej formy. Zariadenie na transformáciu energie 1002 môže
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priamo napájať prístroj energiou druhej formy, pretože zariadenie na transformáciu energie
1002 transformuje energiu prvej formy prenášanú zariadením na prenos energie 1004 na

energiu druhej formy. Systém môže ďalej obsahovať implantovateľný akumulátor, pričom

energia druhej formy sa využíva aspoň čiastočne na nabíjanie akumulátora.

5
Alternatívne sa môže bezdrôtová energia prenášaná zariadením na prenos energie 1004

použiť na priame napájanie prístroja, pretože bezdrôtová energia sa prenáša zariadením na
prenos energie 1004. Ak systém obsahuje prevádzkové zariadenie na prevádzku prístroja, ako
bude opísané ďalej, bezdrôtová energia prenášaná zariadením na prenos energie 1004 sa
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môže použiť na priame napájanie prevádzkového zariadenia na vytvorenie kinetickej energie

na prevádzku prístroja.

Bezdrôtová energia prvej formy môže obsahovať zvukové vlny a zariadenie na transformáciu
energie 1002 môže obsahovať piezoelektrický prvok na transformáciu zvukových vln na

15

elektrickú energiu. Energia druhej formy môže obsahovať elektrickú energiu vo forme
jednosmerného

prúdu

alebo

pulzujúceho

jednosmerného

prúdu,

alebo

kombinácie

jednosmerného prúdu a pulzujúceho jednosmerného prúdu, alebo striedavého prúdu, alebo
kombinácie jednosmerného a striedavého prúdu. Prístroj zvyčajne obsahuje elektrické
komponenty, ktoré sú napájané elektrickou energiou. Ďalšími implantovateľnými elektrickými

20

komponentmi systému môže byť aspoň jeden chránič úrovne napätia alebo aspoň jeden
chránič konštantného prúdu spojený s elektrickými komponentmi prístroja.

Prípadne môže jedna z energií prvej formy a druhá forma energie zahŕňať magnetickú energiu,
kinetickú energiu, zvukovú energiu, chemickú energiu, žiarivú energiu, elektromagnetickú

25

energiu, fotografickú energiu, jadrovú energiu alebo tepelnú energiu. Prednostne je jedna z

energií prvej formy a energia druhej formy nemagnetická, nekinetická, nechemická, zvuková,

nejadrová alebo tepelná.

Zariadenie na prenos energie sa môže ovládať zvonku tela pacienta, aby uvoľňovalo

elektromagnetickú bezdrôtovú energiu, a uvoľnená elektromagnetická bezdrôtová energia sa

30

používa na prevádzku prístroja. Prípadne sa zariadenie na prenos energie ovláda zvonku tela
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pacienta, aby uvoľnilo nemagnetickú

bezdrôtovú energiu, a

uvoľnená nemagnetická

bezdrôtová energia sa používa na prevádzku prístroja.

Externé zariadenie na prenos energie 1004 obsahuje aj bezdrôtové diaľkové ovládanie s

externým vysielačom signálu na vysielanie bezdrôtového riadiaceho signálu na neinvazívne

5

ovládanie prístroja. Riadiaci signál prijíma implantovaný prijímač signálu, ktorý môže byť

súčasťou implantovaného zariadenia na prenos energie 1002 alebo môže byť od neho

oddelený.

Bezdrôtový riadiaci signál môže obsahovaťfrekvenčne, amplitúdovo alebo fázovo modulovaný

10

signál alebo ich kombináciu. Alternatívne môže bezdrôtový riadiaci signál obsahovať
analógový alebo digitálny signál, prípadne kombináciu analógového a digitálneho signálu.

Prípadne bezdrôtový riadiaci signál obsahuje elektrické alebo magnetické pole alebo
kombináciu elektrického a magnetického poľa.

15

Bezdrôtové diaľkové ovládanie môže vysielať nosný signál na prenos bezdrôtového riadiaceho

signálu. Takýto nosný signál môže obsahovať digitálny, analógový alebo kombináciu
digitálnych a analógových signálov. Ak riadiaci signál obsahuje analógový alebo digitálny

signál, alebo kombináciu analógového a digitálneho signálu, bezdrôtové diaľkové ovládanie
prednostne vysiela elektromagnetický nosný signál na prenos digitálnych alebo analógových

20

riadiacich signálov.

Obr. 63 znázorňuje systém z obr. 62 vo forme všeobecnejšej blokovej schémy, na ktorej je

zobrazený prístroj 10, zariadenie na transformáciu energie 1002, ktoré napája prístroj 10
prostredníctvom napájacieho vedenia 1003, a externé zariadenie na prenos energie 1004,

25

Koža pacienta 1005, všeobecne znázornená zvislou čiarou, oddeľuje vnútro pacienta vpravo

od čiary od vonkajšieho priestoru vľavo od čiary.

Na obr. 64 je znázornené prevedenie identické s prevedením na obr. 63, s tým rozdielom, že

do pacienta je implantované aj reverzné zariadenie vo forme elektrického spínača 1006

30

ovládaného napríklad polarizovanou energiou na reverzáciu prístroja 10. Keď je spínač
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ovládaný polarizovanou energiou, bezdrôtové diaľkové ovládanie externého zariadenia na
prenos energie 1004 vysiela bezdrôtový signál, ktorý nesie polarizovanú energiu, a

zariadenie

implantované

na

transformáciu

1002

energie

transformuje

bezdrôtovú

polarizovanú energiu na polarizovaný prúd na ovládanie elektrického spínača 1006. Keď sa

5

polarita prúdu zmení pomocou implantovaného zariadenia na transformáciu energie 1002,

elektrický spínač 1006 zmení funkciu vykonávanú prístrojom 10.

Na obr. 65 je znázornené prevedenie identické s prevedením na obr. 63, s výnimkou toho, že

medzi implantovaným zariadením na transformáciu energie 1002 a prístrojom 10 je

10

umiestnené operačné zariadenie 1007 implantované do pacienta na ovládanie prístroja 10.

Toto ovládacie
servomotora.

zariadenie

Motor

môže

1007 je

mať podobu

motora

napájaný energiou

z

1007,

napríklad

implantovaného

elektrického

zariadenia

na

transformáciu energie 1002, keďže diaľkové ovládanie externého zariadenia na transformáciu
energie 1004 vysiela

15

bezdrôtový signál do prijímača

implantovaného zariadenia

na

transformáciu energie 1002.

Na obr. 66 je znázornené prevedenie identické s prevedením na obr. 63, s tým rozdielom, že
tiež obsahuje operačné zariadenie vo forme súpravy 1008, ktorá obsahuje motor/čerpadlo

1009 a zásobník tekutiny 1010, ktorý je implantovaný pacientovi. V tomto prípade sa prístroj

20

10 ovláda hydraulicky, t. j. hydraulická kvapalina sa čerpá motorovou/čerpadlovou jednotkou
1009 zo zásobníka kvapaliny 1010 cez potrubie 1011 do prístroja 10 na ovládanie prístroja a

hydraulická kvapalina sa čerpá motorovou/čerpadlovou jednotkou 1009 späť z prístroja 10 do

zásobníka kvapaliny 1010 na návrat prístroja do východiskovej polohy. Implantované
zariadenie na transformáciu energie 1002 transformuje bezdrôtovú energiu na prúd, napríklad

25

polarizovaný prúd, na

napájanie motorovej/čerpacej jednotky 1009 prostredníctvom

elektrického napájacieho vedenia 1012.
Namiesto hydraulicky ovládaného prístroja 10 sa predpokladá aj použitie pneumatického
ovládacieho zariadenia. V tomto prípade môže byť hydraulickou kvapalinou tlakový vzduch,

ktorý sa použije na reguláciu, a zásobník kvapaliny je nahradený vzduchovou komorou.

Vo všetkých týchto prevedeniach môže zariadenie na transformáciu energie 1002 obsahovať

dobíjateľný akumulátor, napríklad batériu alebo kondenzátor, ktorý sa nabíja bezdrôtovou
energiou a dodáva energiu pre akúkoľvek časť systému spotrebúvajúcu energiu.

5

Alternatívne možno vyššie opísané bezdrôtové diaľkové ovládanie nahradiť manuálnym
ovládaním

implantovanej

akejkoľvek

časti,

s

ktorou

sa

pacient

kontaktuje

rukou,

pravdepodobne nepriamo, napríklad tlačidlom umiestneným pod kožou.

Na obr. 67 je znázornené prevedenie zahŕňajúce externé zariadenie na prenos energie 1004 s
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jeho bezdrôtovým diaľkovým ovládaním, prístroj 10, v tomto prípade hydraulicky ovládaný, a

implantované zariadenie na transformáciu energie 1002, a ďalej zahŕňajúce zásobník
hydraulickej kvapaliny 1013, motor/čerpadlo 1009 a reverzné zariadenie vo forme zariadenia
na posun hydraulického ventilu 1014, ktoré sú implantované pacientovi. Hydraulická operácia
by sa samozrejme mohla ľahko vykonať len zmenou smeru čerpania, a preto sa hydraulický

15

ventil môže vynechať. Diaľkové ovládanie môže byť zariadenie oddelené od externého
zariadenia na prenos energie alebo môže byť jeho súčasťou. Motor motorovej/čerpacej

jednotky 1009 je elektromotor. V reakcii na riadiaci signál z bezdrôtového diaľkového
ovládania externého zariadenia na prenos energie 1004 napája implantované zariadenie na
transformáciu energie 1002 motor/čerpadlo 1009 energiou z energie prenášanej riadiacim

20

signálom, pričom motor/čerpadlo 1009 rozvádza hydraulickú kvapalinu medzi zásobníkom
hydraulickej kvapaliny 1013 a prístrojom 10. Diaľkové ovládanie externého zariadenia na
prenos energie 1004 ovláda zariadenie na posun hydraulického ventilu 1014, aby sa smer toku

hydraulickej kvapaliny posunul medzi jedným smerom, v ktorom je kvapalina čerpaná
motorom/čerpadlom 1009 zo zásobníka hydraulickej kvapaliny 1013 do prístroja 10 na

25

prevádzku

prístroja,

a

druhým

opačným

smerom,

v

ktorom je

kvapalina

čerpaná

motorom/čerpadlom 1009 späť z prístroja 10 do zásobníka hydraulickej kvapaliny 1013 na

návrat prístroja do východiskovej polohy.

Na obr. 68 je znázornené prevedenie pozostávajúce z externého zariadenia na prenos energie
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1004 s jeho bezdrôtovým diaľkovým ovládaním, prístroja 10, implantovaného zariadenia na
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transformáciu energie 1002, implantovanej vnútornej riadiacej jednotky 1015 ovládanej
bezdrôtovým

diaľkovým

ovládaním

externého zariadenia

na

prenos

energie

1004,

implantovaného akumulátora 1016 a implantovaného kondenzátora 1017. Vnútorná riadiaca
jednotka 1015 zabezpečuje ukladanie elektrickej energie prijatej z implantovaného zariadenia

5

na transformáciu energie 1002 do akumulátora 1016, ktorý dodáva energiu prístroju 10. V

reakcii na riadiaci signál z bezdrôtového diaľkového ovládania externého zariadenia na
transformáciu energie 1004 vnútorná riadiaca jednotka 1015 buď uvoľňuje elektrickú energiu

z akumulátora 1016 a uvoľnenú energiu prenáša prostredníctvom napájacích vedení 1018 a
1019, alebo priamo prenáša elektrickú energiu z implantovaného zariadenia na transformáciu

10

energie 1002 prostredníctvom napájacieho vedenia 1020, kondenzátora 1017, ktorý

stabilizuje elektrický prúd, napájacieho vedenia 1021 a napájacieho vedenia 1019 na
prevádzku prístroja 10.

Vnútorná riadiaca jednotka je prednostne programovateľná z vonkajšej strany tela pacienta.

15

V preferovanom prevedení je vnútorná riadiaca jednotka naprogramovaná tak, aby regulovala

prístroj 10 podľa vopred naprogramovaného časového harmonogramu alebo podľa vstupu z

akéhokoľvek snímača snímajúceho akýkoľvek možný fyzický parameter pacienta alebo
akýkoľvek funkčný parameter systému.
Alternatívne sa kondenzátor 1017 v prevedení na obr. 7 10 môže vynechať. V súlade s inou

20

alternatívou môže byť akumulátor 1016 v tomto prevedení vynechaný.

Na obr. 69 je znázornené prevedenie identické s prevedením na obr. 63, s tým rozdielom, že

do pacienta je implantovaná aj batéria 1022 na dodávanie energie na prevádzku prístroja 10
a elektrický spínač 1023 na prepínanie prevádzky prístroja 10. Elektrický spínač 1023 môže byť

25

ovládaný diaľkovým ovládačom a môže byť ovládaný aj energiou dodávanou implantovaným

zariadením na transformáciu energie 1002 na prepínanie z režimu vypnutia, v ktorom sa
batéria 1022 nepoužíva, do režimu zapnutia, v ktorom batéria 1022 dodáva energiu na
prevádzku prístroja 10.

Na obr. 70 je znázornené prevedenie identické s prevedením na obr. 69, s tým rozdielom, že

do pacienta je implantovaná aj vnútorná riadiaca jednotka 1015 ovládaná bezdrôtovým

diaľkovým ovládaním externého zariadenia na prenos energie 1004. V tomto prípade je
elektrický spínač 1023 ovládaný energiou dodávanou implantovaným zariadením na prenos

5

energie 1002 na prepnutie z režimu vypnutia, v ktorom je bezdrôtovému diaľkovému

ovládaniu znemožnené ovládať vnútornú riadiacu jednotku 1015 a batéria sa nepoužíva, do
pohotovostného režimu, v ktorom je diaľkovému ovládaniu umožnené ovládať vnútornú

riadiacu jednotku 1015 na uvoľnenie elektrickej energie z batérie 1022 na prevádzku prístroja
10.

10
Na obr. 71 je znázornené prevedenie identické s prevedením na obr. 70, s tým rozdielom, že

akumulátor 1016 je nahradený batériou 1022 a implantované komponenty sú prepojené iným
spôsobom. V tomto prípade akumulátor 1016 uchováva energiu z implantovaného zariadenia
na transformáciu energie 1002. V reakcii na riadiaci signál z bezdrôtového diaľkového

15

ovládania externého zariadenia na transformáciu energie 1004 vnútorná riadiaca jednotka
1015 ovláda elektrický spínač 1023, aby sa prepol z vypnutého režimu, v ktorom sa akumulátor
1016 nepoužíva, do zapnutého režimu, v ktorom akumulátor 1016 dodáva energiu na

prevádzku prístroja 10. Akumulátor môže byť kombinovaný s kondenzátorom alebo ním

nahradený.

20
Na obr. 72 je znázornené prevedenie identické s prevedením na obr. 71 s tým rozdielom, že

pacientovi je implantovaná aj batéria 1022 a implantované komponenty sú prepojené inak. V
reakcii na riadiaci signál z bezdrôtového diaľkového ovládania externého zariadenia na prenos
energie 1004 vnútorná riadiaca jednotka 1015 ovláda akumulátor 1016, aby dodával energiu

25

na prevádzku elektrického spínača 1023 na prepnutie z vypnutého režimu, v ktorom sa batéria
1022 nepoužíva, do zapnutého režimu, v ktorom batéria 1022 dodáva elektrickú energiu na

prevádzku prístroja 10.

Alternatívne môže byť elektrický spínač 1023 ovládaný energiou dodávanou akumulátorom
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1016 na prepnutie z režimu vypnutia, v ktorom bezdrôtové diaľkové ovládanie nemôže ovládať
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akumulátor 1022 na dodávanie elektrickej energie a nepoužíva sa, do pohotovostného režimu,
v ktorom môže bezdrôtové diaľkové ovládanie ovládať akumulátor 1022 na dodávanie

elektrickej energie na prevádzku prístroja 10.

5

Treba si uvedomiť, že spínač 1023 a všetky ostatné spínače v tejto aplikácii by sa mali

interpretovať v najširšom prevedení. To znamená tranzistor, MCU, MCPU, ASIC, FPGA alebo
DA prevodník alebo akýkoľvek iný elektronický komponent alebo obvod, ktorý môže zapínať
a vypínať napájanie. Prednostne je spínač ovládaný zvonku tela alebo alternatívne

implantovanou vnútornou riadiacou jednotkou.

10
Na obr. 73 je znázornené prevedenie identické s prevedením na obr. 69, s tým rozdielom, že

pacientovi je implantovaný aj motor 1007, mechanické reverzné zariadenie v podobe
prevodovky 1024 a vnútorná riadiaca jednotka 1015 na ovládanie prevodovky 1024. Vnútorná

riadiaca jednotka 1015 ovláda prevodovku 1024 na reverzáciu funkcie vykonávanej prístrojom

15

10 (mechanicky ovládaným). Ešte jednoduchšie je prepínať smer motora elektronicky.
Prevodovka interpretovaná v najširšom prevedení môže znamenať servo usporiadanie, ktoré

šetrí silu pre operačný prístroj v prospech dlhšieho zdvihu na pôsobenie.

Na obr. 74 je znázornené prevedenie identické s prevedením na obr. 73 s tým rozdielom, že

20

implantované komponenty sú prepojené inak. V tomto prípade je teda vnútorná riadiaca
jednotka 1015 napájaná z batérie 1022, keď akumulátor 1016, vhodne kondenzátor, aktivuje

elektrický spínač 1023 na prepnutie do zapnutého režimu. Keď je elektrický spínač 1023 v

zapnutom stave, vnútorná riadiaca jednotka 1015 môže ovládať akumulátor 1022, aby

dodával alebo nedodával energiu na prevádzku prístroja 10.

25
Na obr. 75 sú schematicky znázornené možné kombinácie implantovaných komponentov

prístroja na dosiahnutie rôznych možností komunikácie. V zásade ide o prístroj 10, vnútornú

riadiacu jednotku 1015, motorovú alebo čerpaciu jednotku 1009 a externé zariadenie na
prenos energie 1004 vrátane externého bezdrôtového diaľkového ovládania. Ako už bolo

opísané vyššie, bezdrôtové diaľkové ovládanie vysiela riadiaci signál, ktorý prijíma vnútorná

riadiaca jednotka 1015, ktorá následne ovláda rôzne implantované komponenty prístroja.
Do pacienta môže byť implantované zariadenie so spätnou väzbou, ktoré prednostne

obsahuje senzor alebo meracie zariadenie 1025 na snímanie fyzikálneho parametra pacienta.

5

Fyzikálnym parametrom môže byť aspoň jeden vybraný zo skupiny pozostávajúcej z tlaku,
objemu, priemeru, natiahnutia, predĺženia, natiahnutia, pohybu, ohybu, pružnosti, svalovej

kontrakcie, nervového impulzu, telesnej teploty, krvného tlaku, prietoku krvi, úderov srdca a

dýchania. Snímač môže snímať ktorýkoľvek z uvedených fyzikálnych parametrov. Snímač môže
byť napríklad snímač tlaku alebo pohyblivosti. Alternatívne môže byť senzor 1025 usporiadaný

10

tak, aby snímal funkčný parameter. Funkčný parameter môže súvisieť s prenosom energie na

nabíjanie implantovaného zdroja energie a môže ďalej zahŕňať aspoň jeden vybraný zo
skupiny parametrov pozostávajúcich z: elektriny, akéhokoľvek elektrického parametra, tlaku,

objemu, priemeru, natiahnutia, predĺženia, natiahnutia, pohybu, ohybu, pružnosti, teploty a

prietoku.

15
Spätná väzba sa môže posielať do vnútornej riadiacej jednotky alebo von do externej riadiacej
jednotky, najlepšie prostredníctvom vnútornej riadiacej jednotky. Spätná väzba sa môže
vysielať von z tela

prostredníctvom systému

prenosu energie alebo samostatného

komunikačného systému s prijímačom a vysielačmi.
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Interná riadiaca jednotka 1015 alebo alternatívne externé bezdrôtové diaľkové ovládanie

externého zariadenia na prenos energie 1004 môže ovládať prístroj 10 v reakcii na signály zo

snímača 1025. Vysielač môže byť kombinovaný so snímačom 1025 na odosielanie informácií o
snímanom

fyzikálnom

parametri

do

externého

bezdrôtového

diaľkového

ovládania.

Bezdrôtové diaľkové ovládanie môže obsahovať vysielač alebo vysielač signálu a vnútorná

25

riadiaca jednotka 1015 môže obsahovať prijímač alebo vysielač signálu. Alternatívne môže
bezdrôtové diaľkové ovládanie obsahovať prijímač alebo vysielač signálu a vnútorná riadiaca
jednotka 1015 môže obsahovať vysielač alebo vysielač signálu. Uvedené vysielače, vysielače a

prijímače sa môžu použiť na odosielanie informácií alebo údajov týkajúcich sa prístroja 10 z
vnútra tela pacienta do jeho vonkajšieho priestoru.
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Ak

sú

motorová/čerpadlová

jednotka

1009

a

batéria

1022

na

napájanie

motorovej/čerpadlovej jednotky 1009 implantované, môžu sa spätne prenášať informácie

týkajúce sa nabíjania batérie 1022. Presnejšie povedané, pri nabíjaní batérie alebo

akumulátora spätnou energiou sa posielajú informácie súvisiace s uvedeným procesom

5

nabíjania a podľa toho sa mení dodávka energie.

Na obr. 76 je znázornené alternatívne prevedenie, pri ktorom sa prístroj 10 reguluje z
vonkajšej strany tela pacienta. Systém 1000 obsahuje batériu 1022 pripojenú k prístroju 10

prostredníctvom podkožného elektrického spínača 1026. Regulácia prístroja 10 sa teda

10

vykonáva neinvazívne manuálnym stlačením podkožného spínača, čím sa zapína a vypína

činnosť prístroja 10. Je zrejmé, že zobrazené vyhotovenie je zjednodušené a že do systému

možno pridať ďalšie komponenty, ako napríklad vnútornú riadiacu jednotku alebo akúkoľvek
inú

časť uvedenú v tejto aplikácii.

Môžu sa

použiť aj dva

podkožné spínače. V

uprednostňovanom embodimente jeden implantovaný spínač vysiela informácie do vnútornej

15

riadiacej jednotky, aby vykonala určitý vopred stanovený výkon, a keď pacient spínač opäť
stlačí, výkon sa zmení.

Na obr. 77 je znázornené alternatívne prevedenie, v ktorom systém 1000 obsahuje zásobník

hydraulickej kvapaliny 1013 hydraulicky pripojený k prístroju. Neinvazívna regulácia sa

20

vykonáva manuálnym stlačením hydraulického zásobníka pripojeného k prístroju.

Systém môže obsahovať externý dátový komunikátor a implantovateľný interný dátový
komunikátor, ktorý komunikuje s externým dátovým komunikátorom. Vnútorný komunikátor

poskytuje údaje týkajúce sa prístroja alebo pacienta externému dátovému komunikátoru
a/alebo externý dátový komunikátor poskytuje údaje internému dátovému komunikátoru.

25
Na obr. 78 je schematicky znázornené usporiadanie systému, ktorý je schopný vysielať

informácie z vnútra tela pacienta do jeho vonkajšieho prostredia s cieľom poskytnúť spätnú
väzbu informácií týkajúcich sa aspoň jedného funkčného parametra prístroja alebo systému

alebo súvisiacich s fyzikálnym parametrom pacienta, aby bolo možné dodať presné množstvo

30

energie implantovanému vnútornému prijímaču energie 1002 pripojenému k implantovaným
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komponentom spotrebúvajúcim energiu prístroja 10. Takýto prijímač energie 1002 môže
obsahovať zdroj energie a/alebo zariadenie na transformáciu energie. Stručne opísané,
bezdrôtová energia sa vysiela z vonkajšieho zdroja energie 1004a umiestneného mimo
pacienta a prijíma ju vnútorný prijímač energie 1002 umiestnený vo vnútri pacienta. Vnútorný

5

prijímač energie je prispôsobený na priame alebo nepriame dodávanie prijatej energie do
komponentov prístroja 10, ktoré spotrebúvajú energiu, prostredníctvom spínača 1026. Určí sa
energetická bilancia medzi energiou prijatou vnútorným prijímačom energie 1002 a energiou
spotrebovanou pre prístroj 10 a prenos bezdrôtovej energie sa potom riadi na základe určenej

energetickej bilancie. Energetická bilancia tak poskytuje presný údaj o správnom množstve

10

potrebnej energie, ktoré je dostatočné na správnu prevádzku prístroja 10, ale bez toho, aby

spôsobilo neprimerané zvýšenie teploty.

Na obr. 78 je koža pacienta označená zvislou čiarou 1005. Tu prijímač energie pozostáva zo
zariadenia na transformáciu energie 1002 umiestneného vo vnútri pacienta, výhodne tesne

15

pod kožou pacienta 1005. Všeobecne povedané, implantované zariadenie na transformáciu
energie 1002 môže byť umiestnené v bruchu, hrudníku, svalovej fascii (napr. v brušnej stene),

podkožne alebo na inom vhodnom mieste. Implantované zariadenie na transformáciu energie
1002 je prispôsobené na prijímanie bezdrôtovej energie E vysielanej z externého zdroja

energie 1004a, ktorý sa nachádza v externom zariadení na prenos energie 1004 umiestnenom

20

mimo kože pacienta 1005 v blízkosti implantovaného zariadenia na transformáciu energie
1002.
Ako je v tejto oblasti dobre známe, bezdrôtová energia E sa môže vo všeobecnosti prenášať

pomocou akéhokoľvek vhodného zariadenia na transkutánny prenos energie (TET), ako je
napríklad zariadenie obsahujúce primárnu cievku umiestnenú vo vonkajšom zdroji energie

25

1004a a susednú sekundárnu cievku umiestnenú v implantovanom zariadení na transformáciu
energie 1002. Keď sa cez primárnu cievku privádza elektrický prúd, v sekundárnej cievke sa
indukuje energia vo forme napätia, ktorá sa môže použiť na napájanie implantovaných

komponentov prístroja spotrebúvajúcich energiu, napr. po uložení prichádzajúcej energie v

implantovanom zdroji energie, ako je nabíjateľná batéria alebo kondenzátor. Tento vynález

však vo všeobecnosti nie je obmedzený na žiadnu konkrétnu techniku prenosu energie,
zariadenia TET alebo zdroje energie a môže sa použiť akýkoľvek druh bezdrôtovej energie.

Množstvo energie prijatej implantovaným prijímačom energie sa môže porovnať s energiou

5

spotrebovanou

implantovanými

komponentmi

prístroja.

Pod

pojmom

"spotrebovaná

energia" sa potom rozumie aj energia uložená implantovanými komponentmi prístroja.

Riadiace zariadenie obsahuje externú riadiacu jednotku 1004b, ktorá na základe stanovenej
energetickej bilancie ovláda externý zdroj energie 1004a s cieľom regulovať množstvo
prenášanej energie. Na prenos správneho množstva energie sa energetická bilancia a

10

požadované množstvo energie určuje pomocou určovacieho zariadenia zahŕňajúceho

implantovanú vnútornú riadiacu jednotku 1015 pripojenú medzi spínač 1026 a prístroj 10.

Vnútorná riadiaca jednotka 1015 tak môže byť usporiadaná tak, aby prijímala rôzne merania

získané vhodnými snímačmi alebo podobne, ktoré nie sú znázornené a merajú určité
charakteristiky prístroja 10, ktoré nejakým spôsobom odrážajú požadované množstvo energie

15

potrebné na správnu prevádzku prístroja 10. Okrem toho sa môže pomocou vhodných
meracích zariadení alebo snímačov zisťovať aj aktuálny stav pacienta s cieľom poskytnúť

parametre odrážajúce stav pacienta. Takéto charakteristiky a/alebo parametre teda môžu

súvisieť s aktuálnym stavom prístroja 10, ako je spotreba energie, prevádzkový režim a teplota,
ako aj so stavom pacienta, ktorý odrážajú parametre, ako sú: telesná teplota, krvný tlak,

20

srdcový tep a dýchanie. Ďalšie druhy fyzikálnych parametrov pacienta a funkčných parametrov

prístroja sú opísané na inom mieste.

Okrem toho môže byť k implantovanému zariadeniu na transformáciu energie 1002 voliteľne
pripojený zdroj energie vo forme akumulátora 1016 prostredníctvom riadiacej jednotky 1015

25

na akumuláciu prijatej energie na neskoršie použitie v prístroji 10. Alternatívne alebo
dodatočne sa môžu merať aj charakteristiky takéhoto akumulátora, ktoré tiež odrážajú

požadované množstvo energie. Akumulátor môže byť nahradený nabíjateľnou batériou a
merané charakteristiky môžu súvisieť s aktuálnym stavom batérie, akýmkoľvek elektrickým

parametrom, ako je napríklad napätie spotreby energie, teplota atď. Aby sa zabezpečilo

30

dostatočné napätie a prúd do prístroja 10 a tiež aby sa zabránilo nadmernému zahrievaniu, je
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zrejmé, že akumulátor by sa mal optimálne nabíjať tým, že prijíma správne množstvo energie

z implantovaného zariadenia na transformáciu energie 1002, t. j. nie príliš málo alebo príliš

veľa. Akumulátorom môže byť aj kondenzátor s príslušnými charakteristikami.

5

Napríklad sa môžu pravidelne merať charakteristiky batérie, aby sa určil aktuálny stav batérie,

ktorý sa potom môže uložiť ako informácia o stave do vhodného pamäťového prostriedku vo
vnútornej riadiacej jednotke 1015. Pri každom novom meraní sa tak môžu uložené informácie

o stave batérie zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať. Týmto spôsobom sa môže stav
batérie "kalibrovať" prenosom správneho množstva energie, aby sa batéria udržiavala v

10

optimálnom stave.

Vnútorná riadiaca jednotka 1015 určovacieho zariadenia je teda prispôsobená na určenie
energetickej bilancie a/alebo aktuálne požadovaného množstva energie (buď energie za
časovú jednotku, alebo akumulovanej energie) na základe meraní vykonaných vyššie

15

uvedenými snímačmi alebo meracími zariadeniami prístroja 10, alebo pacienta, alebo
implantovaného zdroja energie, ak sa používa, alebo ich kombinácie. Vnútorná riadiaca
jednotka 1015 je ďalej pripojená k vnútornému vysielaču signálu 1027, ktorý je zariadený na

vysielanie riadiaceho signálu odrážajúceho určené požadované množstvo energie, do

externého prijímača signálu 1004c pripojeného k externej riadiacej jednotke 1004b. Množstvo

20

energie prenášanej z externého zdroja energie 1004a sa potom môže regulovať v závislosti od

prijatého riadiaceho signálu.

Alternatívne môže určovacie zariadenie obsahovať externú riadiacu jednotku 1004b. V tomto
alternatívnom prípade sa merania zo snímačov môžu prenášať priamo do externej riadiacej

25

jednotky 1004b, pričom bilancia energie a/alebo aktuálne požadované množstvo energie sa
môže určiť externou riadiacou jednotkou 1004b, čím sa vyššie opísaná funkcia internej

riadiacej jednotky 1015 integruje do externej riadiacej jednotky 1004b. V takom prípade sa
môže vynechať vnútorná riadiaca jednotka 1015 a merania zo snímačov sa dodávajú priamo

do vnútorného vysielača signálu 1027, ktorý merania posiela do externého prijímača signálu

30

1004c a externej riadiacej jednotky 1004b. Energetickú bilanciu a aktuálne požadované
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množstvo energie potom môže na základe týchto meraní snímačov určiť externá riadiaca
jednotka 1004b.

Preto súčasné riešenie podľa usporiadania na obr. 78 využíva spätný tok informácií

5

označujúcich potrebnú energiu, ktorý je účinnejší ako predchádzajúce riešenia, pretože je
založený na skutočnom využití energie, ktoré sa porovnáva s prijatou energiou, napr. s

ohľadom na množstvo energie, rozdiel energie alebo rýchlosť prijímania energie v porovnaní
s rýchlosťou využívania energie implantovanými komponentmi prístroja spotrebúvajúcimi

energiu. Prístroj môže prijatú energiu použiť buď na spotrebu, alebo na uskladnenie energie v

10

implantovanom zdroji energie alebo podobne. Rôzne vyššie uvedené parametre by sa teda
použili, ak by to bolo relevantné a potrebné, a potom ako nástroj na určenie skutočnej
energetickej bilancie. Takéto parametre však môžu byť potrebné aj samy osebe pre akékoľvek

činnosti vykonávané interne na konkrétnu prevádzku prístroja.

15

Interný vysielač signálu 1027 a externý prijímač signálu 1004c môžu byť realizované ako
samostatné jednotky s použitím vhodných prostriedkov prenosu signálu, ako sú rádiové,
infračervené alebo ultrazvukové signály. Alternatívne môžu byť vnútorný vysielač signálu 1027

a externý prijímač signálu 1004c integrované v implantovanom zariadení na transformáciu
energie 1002, resp. v externom zdroji energie 1004a tak, aby prenášali riadiace signály v

20

opačnom smere vzhľadom na prenos energie, v zásade s použitím rovnakej techniky prenosu.

Riadiace signály môžu byť modulované vzhľadom na frekvenciu, fázu alebo amplitúdu.

Spätná väzba sa teda môže prenášať buď samostatným komunikačným systémom vrátane
prijímačov a vysielačov, alebo môže byť integrovaná do energetického systému. V súlade s

25

tým

takýto

integrovaný

systém

spätnej

väzby

informácií

a

energie

pozostáva

z

implantovateľného vnútorného prijímača energie na príjem bezdrôtovej energie, pričom

prijímač energie má vnútornú prvú cievku a prvý elektronický obvod pripojený k prvej cievke,
a z vonkajšieho vysielača energie na prenos bezdrôtovej energie, pričom vysielač energie má
vonkajšiu druhú cievku a druhý elektronický obvod pripojený k druhej cievke. Externá druhá

30

cievka vysielača energie vysiela bezdrôtovú energiu, ktorú prijíma prvá cievka prijímača
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energie. Tento systém ďalej obsahuje výkonový spínač na zapínanie a vypínanie pripojenia
vnútornej prvej cievky k prvému elektronickému obvodu tak, aby externý vysielač energie

prijímal spätnú informáciu týkajúcu sa nabíjania prvej cievky vo forme zmeny impedancie v

záťaži vonkajšej druhej cievky, keď výkonový spínač zapína a vypína pripojenie vnútornej prvej

5

cievky k prvému elektronickému obvodu. Pri realizácii tohto systému v usporiadaní na obr. 78
je spínač 1026 buď samostatný a ovládaný vnútornou riadiacou jednotkou 1015, alebo
integrovaný do vnútornej riadiacej jednotky 1015. Treba si uvedomiť, že spínač 1026 treba

interpretovať v jeho najširšom prevedení. To znamená tranzistor, MCU, MCPU, ASIC FPGA

alebo DA prevodník alebo akýkoľvek iný elektronický komponent alebo obvod, ktorý môže

10

zapínať a vypínať napájanie.

Na záver možno konštatovať, že zariadenie na dodávku energie znázornené na obr. 78 môže

fungovať v podstate nasledujúcim spôsobom. Energetická bilancia sa najprv určí vnútornou
riadiacou jednotkou 1015 určovacieho zariadenia. Riadiaci signál odrážajúci požadované

15

množstvo energie vytvorí aj vnútorná riadiaca jednotka 1015 a riadiaci signál sa prenáša z

vnútorného vysielača signálu 1027 do externého prijímača signálu 1004c. Alternatívne môže
namiesto toho energetickú bilanciu určovať externá riadiaca jednotka 1004b v závislosti od

realizácie, ako je uvedené vyššie. V takom prípade môžu riadiaci signál prenášať výsledky
meraní z rôznych snímačov. Množstvo energie vyžarovanej z externého zdroja energie 1004a

20

potom môže regulovať externá riadiaca jednotka 1004b na základe určenej energetickej
bilancie, napr. v reakcii na prijatý riadiaci signál. Tento proces sa môže opakovať prerušovane
v určitých intervaloch počas prebiehajúceho prenosu energie alebo sa môže vykonávať viac-

menej nepretržite počas prenosu energie.

25

Množstvo prenášanej energie možno vo všeobecnosti regulovať nastavením rôznych
parametrov prenosu v externom zdroji energie 1004a, ako sú napätie, prúd, amplitúda,

frekvencia vlnenia a impulzné charakteristiky.

Tento systém sa môže použiť aj na získanie informácií o faktoroch spojenia medzi cievkami v

30

systéme TET, dokonca aj na kalibráciu systému s cieľom nájsť optimálne miesto pre vonkajšiu
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cievku vo vzťahu k vnútornej cievke a optimalizovat' prenos energie. V tomto prípade stačí

porovnať množstvo prenesenej energie s množstvom prijatej energie. Ak sa napríklad externá
cievka pohybuje, môže sa meniť väzbový faktor a správne zobrazené pohyby by mohli
spôsobiť, že externá cievka nájde optimálne miesto na prenos energie. Prednostne je externá

5

cievka prispôsobená na kalibráciu množstva prenášanej energie na dosiahnutie spätnej
informácie v určovacom zariadení pred maximalizáciou spojovacieho faktora.

Táto informácia o spojovacom faktore sa môže použiť aj ako spätná väzba pri prenose energie.
V

takom

prípade

energetický

systém

pozostáva

z

implantovateľného

vnútorného

energetického prijímača na príjem bezdrôtovej energie, pričom energetický prijímač má
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vnútornú prvú cievku a prvý elektronický obvod pripojený k prvej cievke, a z vonkajšieho
energetického vysielača na prenos bezdrôtovej energie, pričom energetický vysielač má

vonkajšiu druhú cievku a druhý elektronický obvod pripojený k druhej cievke. Externá druhá

cievka vysielača energie vysiela bezdrôtovú energiu, ktorú prijíma prvá cievka prijímača
energie. Tento systém ďalej obsahuje spätnoväzbové zariadenie na oznamovanie množstva
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energie prijatej v prvej cievke ako spätnoväzbovej informácie a kde druhý elektronický obvod

obsahuje určovacie zariadenie na prijímanie spätnoväzbovej informácie a na porovnávanie
množstva prenesenej energie druhou cievkou so spätnoväzbovou informáciou týkajúcou sa
množstva energie prijatej v prvej cievke na získanie väzbového faktora medzi prvou a druhou

cievkou. Vysielač energie môže regulovať prenášanú energiu v závislosti od získaného

20

väzbového faktora.

Hoci bol vyššie opísaný bezdrôtový prenos energie na ovládanie prístroja, aby sa umožnila
neinvazívna prevádzka, je zrejmé, že prístroj sa dá ovládať aj pomocou energie viazanej na
drôt. Takýto príklad je znázornený na obr. 79, kde je externý spínač 1026 prepojený medzi

25

externým zdrojom energie 1004a a prevádzkovým zariadením, napríklad elektromotorom
1007, ktorý ovláda prístroj 10. Externá riadiaca jednotka 1004b ovláda činnosť externého

spínača 1026, aby sa dosiahla správna prevádzka prístroja 10.

Na obr. 80 sú znázornené rôzne varianty spôsobu dodávania prijatej energie do prístroja 10 a
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jej využitia v ňom. Podobne ako v príklade na obr. 78 vnútorný prijímač energie 1002 prijíma
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bezdrôtovú energiu E z externého zdroja energie 1004a, ktorý je riadený riadiacou jednotkou

prenosu 1004b. Vnútorný prijímač energie 1002 môže obsahovať obvod konštantného
napätia, na obrázku označený ako prerušovaný rámček "konštantné V", na dodávanie energie
pri konštantnom napätí do prístroja 10. Vnútorný prijímač energie 1002 môže ďalej obsahovať

5

obvod konštantného prúdu, na obrázku označený ako prerušovaný rámček "konštantný C", na
dodávanie energie do prístroja 10 konštantným prúdom.

Prístroj 10 obsahuje časť spotrebúvajúcu energiu 10a, ktorou môže byť motor, čerpadlo,

reštrikčné zariadenie alebo akýkoľvek iný zdravotnícky prístroj, ktorý na svoju elektrickú

10

prevádzku potrebuje energiu. Prístroj 10 môže ďalej obsahovať zariadenie na uchovávanie

energie 10b na uchovávanie energie dodávanej z vnútorného prijímača energie 1002. Dodaná

energia sa teda môže priamo spotrebovať v časti spotrebúvajúcej energiu 10a alebo sa môže
uložiť v zariadení na ukladanie energie 10b, prípadne sa dodaná energia môže čiastočne
spotrebovať a čiastočne uložiť. Prístroj 10 môže ďalej obsahovať stabilizačnú jednotku energie
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10c na stabilizáciu energie dodávanej z vnútorného prijímača energie 1002. Energia tak môže

byť dodávaná kolísavo, takže môže byť potrebné energiu pred spotrebovaním alebo
uskladnením stabilizovať.

Energia dodávaná z vnútorného prijímača energie 1002 sa môže ďalej akumulovať a/alebo
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stabilizovať v samostatnej stabilizačnej jednotke 1028 umiestnenej mimo prístroja 10, a to
pred jej spotrebovaním a/alebo uložením v prístroji 10. Alternatívne môže byť jednotka

stabilizácie energie 1028 integrovaná do vnútorného prijímača energie 1002. V oboch
prípadoch môže jednotka stabilizácie energie 1028 obsahovať obvod konštantného napätia

a/alebo obvod konštantného prúdu.
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Je potrebné poznamenať, že obr. 78 a obr. 80 znázorňujú niektoré možné, ale neobmedzujúce
možnosti realizácie, pokiaľ ide o to, ako môžu byť rôzne zobrazené funkčné komponenty a

prvky usporiadané a navzájom prepojené. Odborník však ľahko pochopí, že v rámci rozsahu je
možné vykonať mnoho variantov a úprav.

Na obr. 81 je schematicky znázornený obvod merania energetickej bilancie jedného z

navrhovaných návrhov systému na riadenie prenosu bezdrôtovej energie alebo systému na
riadenie energetickej bilancie. Obvod má výstupný signál so stredom

na 2,5 V a

proporcionálne súvisí s energetickou nerovnováhou. Derivácia tohto signálu ukazuje, či

5

hodnota stúpa a klesá a ako rýchlo k takejto zmene dochádza. Ak je množstvo prijatej energie

nižšie ako energia spotrebovaná implantovanými komponentmi prístroja, do zdroja energie sa
prenesie viac energie, a tým sa nabije. Výstupný signál z obvodu sa zvyčajne privádza do A/D

prevodníka a prevádza sa do digitálneho formátu. Digitálna informácia sa potom môže poslať
do externého zariadenia na prenos energie, čo mu umožní upraviť úroveň prenášanej energie.

10

Ďalšou možnosťou je úplne analógový systém, ktorý využíva komparátory porovnávajúce

úroveň energetickej bilancie s určitými maximálnymi a minimálnymi prahovými hodnotami,
ktoré posielajú informáciu externému zariadeniu na prenos energie, ak bilancia vybočí z okna
max/min.

15

Na schematickom obr. 81 je znázornené zapojenie systému, ktorý prenáša energiu do
implantovaných energetických komponentov prístroja z vonkajšej strany tela pacienta

pomocou indukčného prenosu energie. Systém indukčného prenosu energie zvyčajne využíva
vonkajšiu vysielaciu cievku a vnútornú prijímaciu cievku. Prijímacia cievka, L1, je zahrnutá v

schéme na obr. 64; vysielacie časti systému sú vylúčené.

20
Implementácia všeobecnej koncepcie energetickej bilancie a spôsob prenosu informácií do

externého vysielača energie sa samozrejme môže realizovať mnohými rôznymi spôsobmi.

Schematický obr. 81 a vyššie opísaný spôsob vyhodnocovania a prenosu informácií treba
považovať len za príklady spôsobu realizácie riadiaceho systému.

25
PODROBNOSTI O OBVODE

Na obr. 81 symboly Y1, Y2, Y3 atď. symbolizujú testovacie body v obvode. Komponenty v

schéme a ich príslušné hodnoty sú hodnoty, ktoré fungujú v tejto konkrétnej implementácii,

30

ktorá je samozrejme len jednou z nekonečného množstva možných konštrukčných riešení.
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Energiu na napájanie obvodu prijíma cievka na prijímanie energie L1. Energia pre

implantované komponenty sa v tomto konkrétnom prípade prenáša pri frekvencii 25 kHz.
Výstupný signál energetickej bilancie je prítomný v skúšobnom bode Y1.

5
Odborníci v tejto oblasti si uvedomujú, že vyššie uvedené rôzne prevedenia systému možno

kombinovať mnohými rôznymi spôsobmi. Napríklad elektrický spínač 1006 z obr. 64 by mohol

byť začlenený do ktoréhokoľvek z vyhotovení z obr. 67 až 73, hydraulické zariadenie na posun

ventilov 1014 z obr. 67 by mohlo byť začlenené do vyhotovenia z obr. 66 a prevodovka 1024

10

by mohla byť začlenená do vyhotovenia z obr. 65. Upozorňujeme, že spínač jednoducho môže

znamenať akýkoľvek elektronický obvod alebo komponent.

V prevedeniach opísaných v súvislosti s obr. 78, 80 a 81 sa uvádza metóda a systém na riadenie

prenosu bezdrôtovej energie do implantovaných komponentov spotrebúvajúcich energiu

15

elektricky ovládaného prístroja. Takáto metóda a systém budú v ďalšom texte definované
všeobecne.

Takto sa poskytuje metóda na riadenie prenosu bezdrôtovej energie dodávanej do
implantovaných komponentov spotrebúvajúcich energiu v prístroji, ako je opísané vyššie.

20

Bezdrôtová energia E sa vysiela z vonkajšieho zdroja energie umiestneného mimo pacienta a

prijíma ju vnútorný prijímač energie umiestnený vo vnútri pacienta, pričom vnútorný prijímač
energie je pripojený k implantovaným komponentom prístroja spotrebúvajúcim energiu, aby

do nich priamo alebo nepriamo dodával prijatú energiu. Energetická bilancia sa určuje medzi

energiou prijatou vnútorným prijímačom energie a energiou spotrebovanou prístrojom.

25

Prenos bezdrôtovej energie E z vonkajšieho zdroja energie sa potom riadi na základe

stanovenej energetickej bilancie.

Bezdrôtová energia sa môže prenášať indukčne z primárnej cievky externého zdroja energie
do sekundárnej cievky vnútorného prijímača energie. Na základe zistenej zmeny energetickej

30

bilancie sa môže zistiť zmena energetickej bilancie, aby sa mohol riadiť prenos bezdrôtovej

JL59014PC

energie. Môže sa tiež zistiť rozdiel medzi energiou prijatou vnútorným prijímačom energie a

energiou použitou pre zdravotnícke zariadenie, aby sa na základe zisteného rozdielu energie

riadil prenos bezdrôtovej energie.

5

Pri riadení prenosu energie sa môže množstvo prenášanej bezdrôtovej energie znížiť, ak
zistená zmena energetickej bilancie znamená, že energetická bilancia sa zvyšuje, alebo

naopak. Zníženie/zvýšenie prenosu energie môže ďalej zodpovedať zistenej miere zmeny.

Množstvo prenášanej bezdrôtovej energie sa môže ďalej znížiť, ak zistený rozdiel energie

10

znamená, že prijatá energia je väčšia ako použitá energia, alebo naopak. Zníženie/zvýšenie

prenosu energie potom môže zodpovedať veľkosti zisteného rozdielu energie.

Ako bolo uvedené vyššie, energia použitá pre zdravotnícku pomôcku sa môže spotrebovať na
prevádzku zdravotníckej pomôcky a/alebo sa môže uložiť do aspoň jednej energetickej

15

pamäte zdravotníckej pomôcky.

Keď sa určia elektrické a/alebo fyzikálne parametre zdravotníckeho zariadenia a/alebo
fyzikálne parametre pacienta, energia sa môže prenášať na spotrebu a ukladanie podľa

prenosovej rýchlosti za časovú jednotku, ktorá sa určí na základe uvedených parametrov. Na
základe uvedených parametrov sa môže určiť aj celkové množstvo prenášanej energie.

20

Ak sa zistí rozdiel medzi celkovým množstvom energie prijatej vnútorným prijímačom energie

a celkovým množstvom spotrebovanej a/alebo uloženej energie a zistený rozdiel súvisí s

integrálom v čase aspoň jedného meraného elektrického parametra súvisiaceho s uvedenou
energetickou bilanciou, integrál sa môže určiť pre monitorované napätie a/alebo prúd

súvisiaci s energetickou bilanciou.

25
Ak sa derivácia určuje v čase meraného elektrického parametra súvisiaceho s množstvom
spotrebovanej a/alebo uloženej energie, derivácia sa môže určiť pre monitorované napätie

a/alebo prúd súvisiace s energetickou bilanciou.

Prenos bezdrôtovej energie z externého zdroja energie sa môže riadiť tak, že sa na externý

zdroj energie aplikujú elektrické impulzy z prvého elektrického obvodu na prenos bezdrôtovej
energie, pričom elektrické impulzy majú nábežné a odtokové hrany, menia sa dĺžky prvých

časových intervalov medzi po sebe nasledujúcimi nábežnými a odtokovými hranami

5

elektrických impulzov a/alebo dĺžky druhých časových intervalov medzi po sebe nasledujúcimi
odtokovými a nábežnými hranami elektrických impulzov a prenáša sa bezdrôtová energia,
pričom prenášaná energia generovaná z elektrických impulzov má rôzny výkon, pričom zmena

výkonu závisí od dĺžky prvého a/alebo druhého časového intervalu.

10

V takom prípade môže byť frekvencia elektrických impulzov pri zmene prvého a/alebo

druhého časového intervalu v podstate konštantná. Pri aplikácii elektrických impulzov môžu
elektrické impulzy zostať nezmenené, s výnimkou zmeny prvého a/alebo druhého časového

intervalu. Amplitúda elektrických impulzov môže byť pri zmene prvého a/alebo druhého

časového intervalu v podstate konštantná. Ďalej sa elektrické impulzy môžu meniť iba zmenou

15

dĺžky prvého časového intervalu medzi po sebe nasledujúcimi nábežnými a koncovými

hranami elektrických impulzov.
Vlak dvoch alebo viacerých elektrických impulzov môže byť dodávaný za sebou, pričom pri

aplikácii vlaku impulzov, ktorý má prvý elektrický impulz na začiatku vlaku impulzov a druhý
elektrický impulz na konci vlaku impulzov, môžu byť dodávané dva alebo viaceré vlaky

20

impulzov za sebou, pričom dĺžky druhých časových intervalov medzi po sebe nasledujúcimi

koncovou hranou druhého elektrického impulzu v prvom vlaku impulzov a nábežnou hranou
prvého elektrického impulzu druhého vlaku impulzov sa menia.

Pri aplikácii elektrických impulzov môžu mať elektrické impulzy v podstate konštantný prúd a

25

v podstate konštantné napätie. Elektrické impulzy môžu mať tiež v podstate konštantný prúd

a v podstate konštantné napätie. Elektrické impulzy môžu mať aj v podstate konštantnú
frekvenciu. Elektrické impulzy v rámci sústavy impulzov môžu mať takisto v podstate

konštantnú frekvenciu.

Obvod tvorený prvým elektrickým obvodom a externým zdrojom energie môže mať prvú
charakteristickú časovú periódu alebo prvú časovú konštantu a pri účinnej zmene prenášanej

energie môže byť takáto frekvenčná časová perióda v rozsahu prvej charakteristickej časovej

periódy alebo časovej konštanty alebo kratšia.

5
Systém pozostávajúci z vyššie opísaného prístroja je teda určený aj na riadenie prenosu
bezdrôtovej

energie

dodávanej

do

implantovaných

komponentov

prístroja,

ktoré

spotrebúvajú energiu. V najširšom zmysle systém obsahuje riadiace zariadenie na riadenie

prenosu bezdrôtovej energie zo zariadenia na prenos energie a implantovateľný vnútorný

10

prijímač energie na príjem prenášanej bezdrôtovej energie, pričom vnútorný prijímač energie

je pripojený k implantovateľným komponentom prístroja spotrebúvajúcim energiu na priame

alebo nepriame dodávanie prijatej energie do týchto komponentov. Systém ďalej obsahuje
určovacie zariadenie prispôsobené na určenie energetickej bilancie medzi energiou prijatou

vnútorným prijímačom energie a energiou spotrebovanou pre implantovateľné komponenty

15

prístroja spotrebúvajúce energiu, pričom riadiace zariadenie riadi prenos bezdrôtovej energie
z externého zariadenia na prenos energie na základe energetickej bilancie určenej určovacím

zariadením.

Systém môže ďalej obsahovať niektorý z nasledujúcich prvkov:

20

- Primárna cievka vo vonkajšom zdroji energie je prispôsobená na indukčný prenos
bezdrôtovej energie do sekundárnej cievky vo vnútornom prijímači energie.

- Určovacie zariadenie je prispôsobené na zistenie zmeny energetickej bilancie a riadiace

zariadenie riadi prenos bezdrôtovej energie na základe zistenej zmeny energetickej bilancie.

25
- Určovacie zariadenie je prispôsobené na zisťovanie rozdielu medzi energiou prijatou

vnútorným prijímačom energie a energiou použitou pre implantovateľné komponenty
prístroja spotrebúvajúce energiu a riadiace zariadenie riadi prenos bezdrôtovej energie na
základe zisteného rozdielu energie.

30

- Riadiace zariadenie riadi externé zariadenie na prenos energie tak, aby znížilo množstvo
prenášanej bezdrôtovej energie, ak zistená zmena energetickej bilancie znamená, že

energetická bilancia sa zvyšuje, alebo naopak, pričom zníženie/zvýšenie prenosu energie
zodpovedá zistenej miere zmeny.

5
- Riadiace zariadenie riadi externé zariadenie na prenos energie, aby znížilo množstvo
prenášanej bezdrôtovej energie, ak zistený rozdiel energie znamená, že prijatá energia je
väčšia ako použitá energia, alebo naopak, pričom zníženie/zvýšenie prenosu energie
zodpovedá veľkosti uvedeného zisteného rozdielu energie.

10
- Energia používaná v prístroji sa spotrebúva na prevádzku prístroja a/alebo sa ukladá v aspoň
jednom zariadení na ukladanie energie v prístroji.

- Ak sú určené elektrické a/alebo fyzikálne parametre prístroja a/alebo fyzikálne parametre

15

pacienta, zariadenie na prenos energie prenáša energiu na spotrebu a uskladnenie podľa
prenosovej rýchlosti za časovú jednotku, ktorú určuje určovacie zariadenie na základe

uvedených parametrov. Určovacie zariadenie tiež určuje celkové množstvo prenášanej
energie na základe uvedených parametrov.

20

- Keď sa zistí rozdiel medzi celkovým množstvom energie prijatej vnútorným prijímačom
energie a celkovým množstvom spotrebovanej a/alebo uloženej energie a zistený rozdiel súvisí

s integrálom v čase aspoň jedného meraného elektrického parametra súvisiaceho s
energetickou bilanciou, určovacie zariadenie určí integrál pre monitorované napätie a/alebo

prúd súvisiaci s energetickou bilanciou.

25
- Keď sa určuje derivácia v čase meraného elektrického parametra súvisiaceho s množstvom
spotrebovanej

a/alebo

uloženej

energie,

určovacie

zariadenie

určuje

monitorované napätie a/alebo prúd súvisiace s energetickou bilanciou.

deriváciu

pre

- Zariadenie na prenos energie obsahuje cievku umiestnenú zvonka na ľudskom tele a
elektrický obvod na napájanie vonkajšej cievky elektrickými impulzmi na prenos bezdrôtovej
energie. Elektrické impulzy majú nábežnú a koncovú hranu a elektrický obvod je prispôsobený

na zmenu prvého časového intervalu medzi po sebe nasledujúcimi nábežnou a koncovou

5

hranou a/alebo druhého časového intervalu medzi po sebe nasledujúcimi koncovou a

nábežnou hranou elektrických impulzov, aby sa menil výkon prenášanej bezdrôtovej energie.

Výsledkom je, že prijímač energie prijímajúci vysielanú bezdrôtovú energiu má premenlivý

výkon.

10

- Elektrický obvod je prispôsobený tak, aby elektrické impulzy zostali nezmenené s výnimkou
zmeny prvého a/alebo druhého časového intervalu.

- Elektrický obvod má časovú konštantu a je prispôsobený na zmenu prvého a druhého
časového intervalu len v rozsahu prvej časovej konštanty, takže pri zmene dĺžky prvého

15

a/alebo druhého časového intervalu sa mení prenášaný výkon cez cievku.

- Elektrický obvod je prispôsobený na dodávanie elektrických impulzov, ktoré sa majú meniť

iba zmenou dĺžky prvých časových intervalov medzi po sebe nasledujúcimi nábežnými a
koncovými hranami elektrických impulzov.

20
- Elektrický obvod je prispôsobený na dodávanie sústavy dvoch alebo viacerých elektrických
impulzov za sebou, pričom uvedená sústava má prvý elektrický impulz na začiatku sústavy
impulzov a druhý elektrický impulz na konci sústavy impulzov, a

25

- dĺžky druhých časových intervalov medzi po sebe nasledujúcimi koncovými hranami druhého

elektrického impulzu v prvom súbore impulzov a nábežnými hranami prvého elektrického

impulzu druhého súboru impulzov sa menia pomocou prvého elektronického obvodu.

- Elektrický obvod je prispôsobený na poskytovanie elektrických impulzov ako impulzov s v
podstate konštantnou výškou a/alebo amplitúdou a/alebo intenzitou a/alebo napätím a/alebo
prúdom a/alebo frekvenciou.

5

- Elektrický obvod má časovú konštantu a je prispôsobený na zmenu prvého a druhého

časového intervalu len v rozsahu prvej časovej konštanty, takže pri zmene dĺžky prvého

a/alebo druhého časového intervalu sa mení prenášaný výkon cez prvú cievku.

- Elektrický obvod je prispôsobený na poskytovanie elektrických impulzov meniacich dĺžku

10

prvého a/alebo druhého časového intervalu len v rozsahu, ktorý zahŕňa prvú časovú konštantu
alebo ktorý sa nachádza relatívne blízko prvej časovej konštanty v porovnaní s veľkosťou prvej
časovej konštanty.

Na obr. 82-85 sú podrobnejšie znázornené blokové schémy štyroch rôznych spôsobov

15

hydraulického alebo pneumatického napájania implantovaného prístroja.

Na obr. 82 je zobrazený vyššie opísaný systém s. Systém obsahuje implantovaný prístroj 10 a

ďalej samostatný regulačný zásobník 1013, jednosmerné čerpadlo 1009 a striedavý ventil
1014.

20
Na obr. 83 je zobrazený prístroj 10 a zásobník kvapaliny 1013. Posunutím steny
regulačného zásobníka alebo zmenu jeho veľkosti akýmkoľvek iným spôsobom, možno
nastavenie prístroja vykonať bez akéhokoľvek ventilu, len voľným priechodom kvapaliny

kedykoľvek posunutím steny zásobníka.

25
Na obr. 84 je znázornený prístroj 10, dvojcestné čerpadlo 1009 a regulačný zásobník 1013.

Na obr. 85 je bloková schéma reverzného servosystému s prvým uzavretým systémom, ktorý
ovláda druhý uzavretý systém. Servosystém pozostáva z regulačného zásobníka 1013 a

30

zásobníka servopohonu 1050. Servozásobník 1050 mechanicky ovláda implantovaný prístroj
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10 prostredníctvom mechanického prepojenia 1054. Prístroj má rozšíriteľnú/kontaktnú

dutinu. Táto dutina sa výhodne rozširuje alebo sťahuje prívodom hydraulickej kvapaliny z
väčšieho nastaviteľného zásobníka 1052 v kvapalinovom spojení s prístrojom 10. Alternatívne

dutina obsahuje stlačiteľný plyn,

5

ktorý sa

môže stláčať a

rozpínať pod

kontrolou

servoriadiaceho zásobníka 1050.

Nádrž servopohonu 1050 môže byť aj súčasťou samotného prístroja.

V jednom prevedení je regulačný zásobník umiestnený pod kožou pacienta a ovláda sa

10

zatlačením na jeho vonkajší povrch prstom. Tento systém je znázornený na obr. 86a-c. Na obr.

86a je znázornený pružný podkožný regulačný zásobník 1013, ktorý je pomocou potrubia 1011

spojený so servoriadiacim zásobníkom 1050 v tvare vydutiny. Tento servoriadiaci zásobník v
tvare vlnovca 1050 je obsiahnutý v ohybnom prístroji 10. V stave znázornenom na obr. 86a

obsahuje servoriadiaca nádrž 1050 minimum tekutiny a väčšina tekutiny sa nachádza v

15

regulačnej nádrži 1013. V dôsledku mechanického prepojenia medzi servoprevodným
zásobníkom 1050 a prístrojom 10 je vonkajší tvar prístroja 10 zmenšený, t. j. zaberá menší ako

maximálny objem. Tento maximálny objem je na obrázku znázornený prerušovanými čiarami.

Na obr. 86b je znázornený stav, keď používateľ, napríklad pacient, ktorému je prístroj

20

implantovaný, stlačí regulačný zásobník 1013 tak, že tekutina v ňom obsiahnutá začne prúdiť
cez potrubie 1011 do servopohonu 1050, ktorý sa vďaka svojmu vlnovcovému tvaru pozdĺžne
rozširuje. Toto rozpínanie následne roztiahne prístroj 10 tak, že zaberie svoj maximálny objem,

čím sa roztiahne stena žalúdka (nie je znázornená), s ktorou sa dotýka.
Regulačný zásobník 1013 je výhodne vybavený prostriedkami 1013a na udržanie tvaru po

25

stlačení. Tento prostriedok, ktorý je schematicky znázornený na obrázku, tak udrží prístroj 10
v natiahnutej polohe aj vtedy, keď používateľ uvoľní regulačný zásobník. Regulačný zásobník

tak v podstate funguje ako vypínač systému.

Alternatívne prevedenie hydraulického alebo pneumatického ovládania bude teraz opísané s

odkazom na obr. 87 a 88a-c. Bloková schéma znázornená na obr. 87 obsahuje prvý uzavretý

30

systém, ktorý ovláda druhý uzavretý systém. Prvý systém pozostáva z regulačnej nádrže 1013
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a servopohonu 1050. Servozásobník 1050 mechanicky ovláda väčší regulačný zásobník 1052

prostredníctvom

mechanického

prepojenia

1054.

Implantovaný

prístroj

10

s

rozpínateľnou/kontaktnou dutinou je zasa ovládaný väčším regulovateľným zásobníkom 1052
prívodom hydraulickej kvapaliny z väčšieho regulovateľného zásobníka 1052 v kvapalinovom

5

spojení s prístrojom 10.

Príklad tohto prevedenia bude teraz opísaný na obr. 88a-c. Podobne ako v predchádzajúcom
prevedení je regulačný zásobník umiestnený pod kožou pacienta a ovláda sa zatlačením jeho

vonkajšieho povrchu prstom. Regulačný zásobník 1013 je v kvapalinovom spojení so
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servopohonom 1050 v tvare vlnovca pomocou potrubia 1011. V prvom uzavretom systéme
1013, 1011, 1050 znázornenom na obr. 88a obsahuje servoriadiaca nádržka 1050 minimum

tekutiny a väčšina tekutiny sa nachádza v regulačnej nádržke 1013.

Nádrž servopohonu 1050 je mechanicky spojená s väčšou nastaviteľnou nádržou 1052, ktorá
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má v tomto príklade tiež tvar vlnovca, ale väčší priemer ako nádrž servopohonu 1050. Väčší

nastaviteľný zásobník 1052 je v kvapalinovom spojení s prístrojom 10. To znamená, že keď

používateľ zatlačí na regulačný zásobník 1013, čím vytlačí kvapalinu z regulačného zásobníka
1013 do servozásobníka 1050, rozpínanie servozásobníka 1050 vytlačí väčší objem kvapaliny z
väčšieho nastaviteľného zásobníka 1052 do prístroja 10. Inými slovami, v tomto obrátenom
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serve sa malý objem v regulačnom zásobníku stláča väčšou silou, a tým sa vytvára pohyb väčšej
celkovej plochy s menšou silou na jednotku plochy.

Podobne ako v predchádzajúcom prevedení opísanom vyššie s odkazom na obr. 86a-c je

regulačný zásobník 1013 výhodne vybavený prostriedkami 1013a na udržanie tvaru po
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stlačení. Tento prostriedok, ktorý je schematicky znázornený na obrázku, tak udrží prístroj 10
v natiahnutej polohe aj vtedy, keď používateľ uvoľní regulačný zásobník. Regulačný zásobník

tak v podstate funguje ako vypínač systému.

Na obr. 89a je znázornené prevedenie implantovateľného zariadenia, kde implantovateľné
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zariadenie obsahuje excentricky rotujúci člen 891, ktorý je hnacím členom a je súčasťou
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operačného zariadenia s rotačným stredom 803. Operačné zariadenie ďalej obsahuje

prevedenie magnetického motora, ako je magnetický motor opísaný s odkazom na obr. 7 a 8,
ktorý obsahuje cievky 804 a magnety v magnetickom spojení s uvedenými cievkami 804.
Cievky 804 sú umiestnené na prvej doske 812, ktorá je spojená s druhou doskou 891
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obsahujúcou magnety. V prevedení znázornenom na obr. 89a druhá doska 891 obsahuje

excentricky rotujúci člen 891. Prvá doska 812 a druhá doska 891 sú prispôsobené tak, aby boli

navzájom rotačne posunuté, a postupným napájaním cievok 804 v magnetickom spojení s
magnetmi sa vytvára sila, ktorá vytvára rotačný pohyb prvej dosky 812 vo vzťahu k druhej

doske 891, čo následne pôsobí na excentricky rotujúci člen 891. Ďalej podľa vyhotovenia na
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obr. 89a sú prvá doska 812 a druhá doska 891 prispôsobené tak, aby sa pri používaní navzájom

dotýkali v kontaktnej ploche, ktorá podľa tohto vyhotovenia obsahuje keramický materiál

odolný proti opotrebovaniu.

Operačné zariadenie je umiestnené v utesnenej komore ohraničenej piestom 801 a puzdrom
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802. Piest 801 a puzdro 802 sú podľa tohto prevedenia prispôsobené na vzájomný kontakt a
na vytvorenie tesnenia v kontaktnom bode 807. Kontaktný bod 807 môže obsahovať
keramický materiál odolný voči opotrebovaniu, ktorý predlžuje životnosť implantovateľného

zariadenia. Podľa vyhotovenia na obr. 89a je excentricky rotujúci člen 891 prispôsobený na
vytvorenie pohybu piestu 808 v prvom smere, pričom pohyb v opačnom smere vytvárajú
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pružiace členy 805, ktoré sú zaťažené, keď excentricky rotujúci člen 891 stláča piest 808 v

prvom smere. Piest 808 by mohol byť prispôsobený na priamy kontakt so srdcom alebo na
pôsobenie na rameno alebo orgán kontaktujúci srdce, ktorý je zase v kontakte so srdcom.

Na obr. 89b je znázornené ďalšie prevedenie implantovateľného zariadenia, ktoré obsahuje
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piest umiestnený v puzdre 802. Piest a puzdro spolu uzatvárajú utesnený priestor
prispôsobený na 806 príjem vysokotlakovej hydraulickej kvapaliny zo vstupného otvoru 809.

Vysokotlaková hydraulická kvapalina je prispôsobená na tlačenie piestu 801 v prvom smere,
zatiaľ čo podtlak vytvorený pri nasávaní hydraulickej kvapaliny z utesneného priestoru 806 cez

vývod 810. Piest 801 je v kontakte s puzdrom 802 v kontaktnom bode 807, pričom tu ide o

30

oblasť 807 medzi puzdrom 802 a piestom 801. Kontaktná plocha 807 by mohla byť vyrobená
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z keramického materiálu, a tým prispôsobená tak, aby lepšie odolávala opotrebovaniu, ktoré
vzniká tým, že implantovateľné zariadenie musí pracovať rýchlosťou srdca. Hydraulická

kvapalina by mohla byť napríklad pod tlakom pomocou hydraulického čerpadla. Podľa

niektorých prevedení je systém pneumatický, v takom prípade je implantovateľné zariadenie

5

poháňané plynom stláčaným pneumatickým čerpadlom. V ďalších vyhotoveniach (nie sú

znázornené) je piest 801 prispôsobený na pohyb v opačnom smere pomocou pružných členov

805, podobne ako pri vyhotovení na obr. 89a, čo by mohlo byť potrebné, ak sú piest 801 a
puzdro 802 veľmi tesne pripevnené na utesnenie proti veľmi vysokému tlaku, pretože sila
pôsobiaca vákuom je obmedzená.
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Na obr. 90 je zobrazený bočný pohľad na ľudského pacienta v časti, kde je implantované

zariadenie na podporu funkcie srdca. Srdce H je umiestnené v osrdcovníku P, čo je vak

pokrývajúci srdce, v ktorom je srdce H umiestnené. Osrdcovník P spočíva na hrudnej bránici
D, ktorá oddeľuje hrudník od brucha, a je k nej pripevnený. Implantovateľné zariadenie
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pozostáva zo spojovacieho ramena 244, ktoré spája srdcový kontaktný orgán 2 s doskou 242

upevnenou na hrudnej kosti 250 pacienta. Podľa iných prevedení by platňa 242 alebo fixačné

rameno 244 mohli byť fixované k aspoň jednému rebru pacienta alebo aspoň k jednému

stavcu. Podľa prevedenia na obr. 90 je zariadenie na pomoc srdcu zariadenie prispôsobené na

stláčanie srdca pôsobením sily na vonkajšiu časť srdca H, avšak v iných prevedeniach by
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zariadenie na pomoc srdcu mohlo byť umelé srdce alebo zariadenie LVAD, ktoré je rovnakým

spôsobom fixované k časti ľudského tela pozostávajúcej z kosti.

Srdce spočíva na hornom povrchu hrudnej bránice D. Osrdcovník P je trojvrstvový vak, ktorý

obklopuje srdce H. Vonkajšia vrstva, ktorou je vláknitý osrdcovník, prilieha k hrudnej bránici

25

D smerom dolu a smerom hore je spojená s koreňmi veľkých ciev, ktoré vystupujú a vstupujú

do srdca H.

Vytvorením otvoru a umiestnením časti 501, ktorá sa dotýka bránice a ktorá je podľa

niektorých prevedení priechodkou, do oblasti hrudnej bránice D, v ktorej spočíva srdce H, je

30

možné získať prístup k osrdcovníku P bez toho, aby sa skutočne vstupovalo do hrudnej
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dutiny mimo osrdcovníka P. Tlak v hrudnej dutine je trochu odlišný od tlaku v brušnej dutine,
čo okrem iného umožňuje výhodnejšie pripojenie zariadenia na čerpanie srdca, ktoré zapája

srdce H, k operačnému zariadeniu umiestnenému v brušnej dutine bez toho, aby bolo

potrebné vstúpiť do hrudnej dutiny mimo osrdcovníka P.

5
Na obr. 91 je zobrazený bočný pohľad na ľudského pacienta v časti, kde je implantované

zariadenie na podporu funkcie srdca. Spojovacie rameno je pripevnené k platničke 241, ktorá

je upevnená k stavcu chrbtice pomocou skrutky 243, avšak rovnocenne si možno predstaviť aj
alternatívne spôsoby upevnenia, ako sú trhacie nity, lepidlo alebo fixačný drôt. Na spojovacom
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ramene je zasa upevnené ovládacie zariadenie 57, ktoré je prispôsobené na ovládanie
zariadenia na podporu srdca. Z ovládacieho zariadenia vystupuje dopredu a na obrázku

smerom nahor ďalšia časť spojovacieho prvku 244, ktorá je prvkom prenášajúcim silu 502.
Prenášač sily 502 je prispôsobený na prenos sily z operačného zariadenia 57 na kontaktný

orgán 2 umiestnený v spojení so srdcom. Prvok prenášajúci silu 502 prenáša silu cez kontaktnú
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časť bránice 501, ktorou je v tomto prípade priechodka 501 umiestnená v kontakte s hrudnou
bránicou D, a tým pomáha udržiavať otvor z brušnej strany hrudnej bránice D na hrudnú stranu
hrudnej bránice D. V iných prevedeniach je kontaktná časť bránice vylúčená a člen prenášajúci

silu 502 (alebo časť prechádzajúca bránicou) tak prenáša silu cez hrudnú bránicu D a prechádza

otvorom v hrudnej bránici D bez toho, aby prechádzal cez kontaktnú časť bránice
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Ovládacie zariadenie 57 môže byť ovládacie zariadenie prispôsobené na vytvorenie
mechanickej sily, hydraulickej sily, pneumatickej sily, ktorá je potom prenášaná členom
prenášajúcim silu 502. V iných prevedeniach je zdroj energie, ako napríklad batéria,
umiestnený v bruchu a fixovaný k časti ľudského tela obsahujúcej kosti. Elektrická energia sa
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potom prenáša cez elektrický vodič prechádzajúci cez hrudnú membránu D cez kontaktnú časť

membrány 501, ktorá pomáha udržiavať otvor v hrudnej membráne D. V iných prevedeniach
sa elektrická energia prenáša cez otvor v hrudnej membráne D cez otvor v hrudnej membráne

D bez prechodu cez kontaktnú časť membrány.

Na obr. 92 je zobrazený bočný pohľad na ľudského pacienta v časti, kde je implantované

zariadenie na podporu funkcie srdca. Spojovací člen 244 spája operačné zariadenie 57 s

rebrom 251 pacienta prostredníctvom fixačnej platničky 242, ktorá je upevnená k uvedenému
rebru 251. Operačné zariadenie 57 je zase prispôsobené na ovládanie člena prenášajúceho
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silu 502 umiestneného medzi uvedeným operačným zariadením 57 a kontaktným orgánom

srdca 2 prispôsobeným na kontakt so srdcom H. Člen prenášajúci silu 502 je prispôsobený na

prenos sily cez kontaktnú časť bránice 501 umiestnenú v hrudnej bránici D a pomáha udržiavať

otvor v hrudnej bránici D a osrdcovníku P. To je bližšie vysvetlené na obr. 91. Fixačná platnička

242 je tu umiestnená na vonkajšej strane rebra 251, ale rovnako dobre je možné, že fixačná
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platnička 242 je umiestnená na vnútornej strane. Fixačná doska 242 by mohla byť napríklad
pripevnená k rebru 251 pomocou skrutiek, ktoré by mohli byť prispôsobené na pripevnenie

dosky 242 k vonkajšej kôre rebra 242, k vnútornej kôre rebra 251, k vnútornej aj vonkajšej

kôre rebra 251, alebo v priechodnom vyhotovení, kde skrutka takto upína rebro 251 napríklad

pomocou matice a skrutky, alebo druhej dosky so závitom umiestnenej na vnútornej alebo
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vonkajšej strane rebra 251.

Na obr. 93a je zobrazený bočný pohľad na ľudského pacienta v časti, kde je implantované

zariadenie na podporu funkcie srdca. V prevedení na obr. 93a je fixačná platnička 242
upevnená na vnútornej strane hrudnej kosti 250. Spojovacie rameno 244 je fixované k
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spojovaciemu ramenu 244 a preniká do hrudnej membrány D cez prvú kontaktnú časť

membrány 501b. Spojovacie rameno 244 zasa upevňuje ovládacie zariadenie 57, ktoré ovláda
člen prenášajúci silu 502, ktorý zasa prenáša silu cez hrudnú membránu D cez druhú kontaktnú

časť membrány 501b na zariadenie na pomoc srdcu, ktoré obsahuje orgán na kontakt so
srdcom 2 prispôsobený na kontakt so srdcom H pacienta. Druhá kontaktná časť 501 srdca
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pomáha udržiavať otvor v hrudnej bránici D a osrdcovníku P. To je bližšie vysvetlené s odkazom
na obr. 91 a kontaktné časti bránice 501, 501b a člen prenášajúci silu 502 sú bližšie opísané s

odkazom na obr. 101 - 107.

Na obr. 93b je zobrazený bočný pohľad na ľudského pacienta v časti, kde je implantované
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zariadenie na podporu funkcie srdca. V prevedení na obr. 93b je fixačná platňa 242 upevnená
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na vonkajšej alebo prednej strane hrudnej kosti 250. Spojovacie rameno 244 potom prechádza
pozdĺž hrudnej kosti a dovnútra brucha pacienta a je ohnuté tak, aby sa predĺžilo dovnútra

brucha k časti hrudnej bránice D, v ktorej spočíva osrdcovník P, a je fixované k hrudnej bránici

D. Z operačného zariadenia 57 preniká do hrudnej bránice D cez časť 501, ktorá sa dotýka
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bránice, člen 502 prenášajúci silu. Srdcový kontaktný orgán 2 v kontakte so srdcom 2 je

súčasťou zariadenia na pomoc srdcu, ktoré je prispôsobené na podporu funkcie čerpadla srdca

pôsobením sily na vonkajšiu časť srdca. Toto prevedenie umožňuje fixáciu operačného
zariadenia 57 a zariadenia na pomoc srdcu v brušnej dutine bez toho, aby sa muselo vstupovať

do hrudníka mimo osrdcovníka P. To umožňuje oddeliť hrudník od brucha, čo je okrem iných
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aspektov výhodné, pretože medzi hrudníkom a bruchom je rozdiel v tlaku.

Na obr. 94 je znázornená chirurgická alebo laparoskopická metóda vytvorenia a udržiavania
otvoru v hrudnej bránici D pacienta. Metóda zahŕňa kroky: vytvorenie rezu 503 v hrudnej

bránici D a tým vytvorenie otvoru 503 v hrudnej bránici D, umiestnenie kontaktnej časti
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bránice 501 do kontaktu s hrudnou bránicou D, čím sa udržiava otvor 501 vytvorený v hrudnej
bránici D. Podľa prevedenia na obr. 94 je otvor 503 v hrudnej membráne D vytvorený v časti
hrudnej membrány D, v ktorej spočíva a je fixovaný osrdcovník P, pričom otvor pokračuje do
osrdcovníka P pacienta, čím sa vytvorí otvor siahajúci od brucha a do osrdcovníka P, ktorý

umožňuje umiestnenie prvku v kontakte so srdcom H cez uvedený otvor 503. Na obr. 94 je
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ďalej znázornená časť zariadenia na pomoc srdcu, ktorá obsahuje orgán na kontakt so srdcom
2, spojovacie rameno 244, fixačnú dosku 242 a skrutku 243 na fixáciu fixačnej dosky 242.

Spojovacie rameno 244 je ohnuté tak, že uvedené spojovacie rameno 244 je prispôsobené na
fixáciu zariadenia na pomoc srdcu k časti ľudského tela obsahujúcej kosť cez časť 501

kontaktujúcu bránicu, ktorá udržiava otvor v hrudnej bránici D.
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Na obr. 95 je zobrazený bočný pohľad na pacienta, na ktorom je srdce H umiestnené v
osrdcovníku P v hrudníku, ktoré spočíva na časti hrudnej bránice D a je k nej fixované. Na obr.

95 je znázornený spôsob umiestnenia zariadenia na pomoc srdcu cez rez v hrudníku 506.
Zariadenie na pomoc srdcu pozostáva z fixačnej dosky 242, spojovacieho ramena 244 a orgánu
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kontaktujúceho srdce 2. Metódy operácie na obr. 94 a 95 by sa mohli vykonávať ako
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chirurgické metódy alebo laparoskopické metódy, pri ktorých sa jednotlivé kroky metód
vykonávajú prostredníctvom trokárov umiestnených v hrudníku, resp. bruchu.

Na obr. 96 je detailný záber časti hrudnej bránice D a osrdcovníka P v časti hrudnej bránice D,
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v ktorej spočíva a je fixovaný osrdcovník P. Kontaktná časť bránice 501 pomáha udržiavať otvor
v hrudnej bránici D a osrdcovníku P. Časť 501, ktorá sa dotýka bránice, je priechodka podobná

konštrukcii s výstupkami 507, ktoré vychádzajú z časti časti 501, ktorá sa dotýka bránice a
vymedzuje otvor z brušnej strany hrudnej bránice D na hrudnú stranu hrudnej bránice D.

Výčnelky 507 upínajú okraje otvoru v hrudnej bránici D a osrdcovníku P, a tým pomáhajú pri
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fixácii kontaktnej časti 501 bránice k hrudnej bránici D a osrdcovníku P.

Na obr. 97a je znázornené prevedenie zariadenia na pomoc srdcu, ktoré je prispôsobené na

podporu funkcie čerpadla srdca pôsobením sily na vonkajšiu stranu srdca H. Srdce H je
umiestnené v osrdcovníku P, ktorý spočíva a je fixovaný k hrudnej bránici D v časti hrudnej
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bránice. Na obr. 97a je znázornené prevedenie, pri ktorom je operačné zariadenie 57

umiestnené v bruchu pacienta. Prvok prenášajúci silu 502 pozostáva z prvej a druhej časti.
Prvá časť je spojená s operačným zariadením 57 umiestneným v tesniacej nádobe operačného
zariadenia 518 prispôsobenej na ochranu operačného zariadenia 57 pred prostredím brucha.

Druhá časť člena na prenos sily 502 je pripojená k časti 517 vstupujúcej sily do zariadenia na
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pomoc srdcu umiestneného v osrdcovníku P. Vstupná časť sily prenáša silu dodávanú členom
prenášajúcim silu 502 na dve ramená 516 spojené s dvoma členmi prenášajúcimi silu 502a a
502b na otočnom kĺbe 515. Srdcové kontaktné orgány 502a,b sú prispôsobené tak, aby boli v

kontakte so srdcom H na prednej a zadnej strane srdca H a pôsobili silou na srdce H s cieľom

napomáhať jeho čerpaciu funkciu.
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Časť prenášajúca silu 502 je prispôsobená na prenos sily cez hrudnú membránu D v časti
hrudnej membrány D, v ktorej spočíva osrdcovník P a je upevnená k hrudnej membráne D.
Otvor v hrudnej membráne D a osrdcovníku P je udržiavaný kontaktnou časťou 501

prispôsobenou na spojenie a upevnenie s osrdcovníkom P a/alebo hrudnou membránou D.
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Ovládacie zariadenie zobrazené na obr. 97a je magnetické ovládacie zariadenie, ktoré je ďalej

opísané s odkazom na obr. 7 a 8, avšak rovnako dobre si možno predstaviť, že ovládacím
zariadením je elektrický motor, servomotor, hydraulický motor alebo pneumatický motor.
Ovládacie zariadenie môže byť prispôsobené na vytváranie rotačnej mechanickej sily a/alebo
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translačnej mechanickej sily a/alebo excentricky rotujúcej mechanickej sily.

Na obr. 97b je znázornené prevedenie implantovateľného zariadenia na pomoc srdcu, ktoré

obsahuje prvky prevedenia znázorneného na obr. 97a. Vyhotovenie na obr. 97b ďalej obsahuje
štruktúru pohybu fibrotického tkaniva 560, ktorá je elastickým členom v tvare vlnovca s
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výstupkami 561 a priehlbinami 562 na umožnenie pohybu člena prenášajúceho silu aj po tom,

ako fibrotické tkanivo začalo rásť na štruktúre pohybu fibrotického tkaniva 560 po tom, ako

bolo implantovateľné zariadenie určitý čas implantované pacientovi. Pohybová štruktúra
fibrotického tkaniva 560 je upevnená k tesniacej nádobe operačného zariadenia 518

umiestnenej v brušnej dutine pacienta a ku kontaktnej časti bránice, ktorá pomáha udržiavať
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otvor v hrudnej bránici D. Časť prenášajúca silu 502 umiestnená medzi zariadením na pomoc

srdcu a nádobou operačného zariadenia 518 umiestnenou v brušnej dutine pozostáva z prvej
časti 563 v spojení s operačným zariadením 57 a z druhej časti 564 v spojení so zariadením na

pomoc srdcu. Prvá časť 563 a druhá časť 564 predstavujú kompenzátor dýchacích pohybov na

kompenzáciu pohybov v tele, ktoré vznikajú pri dýchaní pacienta. Kompenzátor dýchacích

20

pohybov je rozťahovateľný/stlačiteľný prostredníctvom teleskopickej funkcie. Vodiaci kolík

565 je upevnený na prvej časti 563 a umiestnený v drážke v druhej časti 564 a kompenzátor
pohybu dýchania tak umožňuje prenos krútiaceho momentu/rotačnej sily pri zachovaní
schopnosti rozťahovať/stláčať sa na kompenzáciu pohybov v tele vytvorených dýchaním

pacienta. Na obr. 97b je ďalej zobrazený fixačný člen pozostávajúci zo spojovacieho ramena
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244 a fixačnej dosky 242. Fixačný člen je prispôsobený na fixáciu implantovateľného zariadenia

k vonkajšej strane hrudnej kosti alebo aspoň k jednému rebru, avšak rovnako sú mysliteľné aj

také vyhotovenia,

pri

ktorých je

fixačný člen

prispôsobený

na

umožnenie fixácie

implantovateľného zariadenia na pomoc srdcu k vonkajšej strane hrudnej kosti alebo aspoň k

jednému rebru. Na umožnenie fungovania kompenzácie dýchacích pohybov sú ramená 516a,b

otočne pripojené k časti 501, ktorá sa dotýka membrány, a pohyblivé vzhľadom na nádobu
518 operačného zariadenia.

Na obr. 97b je ďalej zobrazené zariadenie na odvodnenie perikardu, ktoré slúži na odvodnenie

5

tekutiny z perikardu P pacienta. Drenážne zariadenie pozostáva z kanála, ktorý obsahuje prvú

časť 980 a druhú časť 981. Časť prvej časti 980 je prispôsobená na prijímanie tekutiny vo vnútri
osrdcovníka P. Druhá časť 981 kanála je prispôsobená na umiestnenie mimo perikardu P

pacienta a umožňuje odvádzanie tekutiny prijatej z perikardu P aspoň cez časť druhej časti

981.
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Perikardiálna drenáž v prevedení na obr. 97b je prispôsobená na presun tekutiny z osrdcovníka
P pacienta do brucha pacienta, avšak v iných prevedeniach je rovnako možné, že drenážne

zariadenie je prispôsobené na presun tekutiny z osrdcovníka P do akéhokoľvek iného miesta
v tele. Druhá časť 981 by mohla byť spojená s implantovateľnou nádobou 983 na
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zhromažďovanie odvádzanej tekutiny alebo s výfukovým členom na odvádzanie tekutiny do

brucha pacienta.

Na obr. 97c je znázornené alternatívne prevedenie kompenzátora dýchacích pohybov, ktoré

je uvedené na obr. 97b. Toto alternatívne vyhotovenie umožňuje pohyby okolo sféricky
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tvarovanej spojovacej časti prvej časti 563. Spojovacia časť obsahujúca drážky 565
prispôsobené na umiestnenie do zodpovedajúcich drážok 566 v druhej časti 564 na umožnenie

prenosu krútiaceho momentu pri zachovaní schopnosti pohybu vo viacerých smeroch. Na obr.
97d je znázornený kompenzátor respiračného pohybu, keď je prvá časť 563 naklonená v

druhej časti 564.
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Na obr. 98 je zobrazená implantovateľná pomôcka na srdce, ktorá obsahuje prvky pomôcky

na srdce uvedené na obr. 97a. Kontaktné orgány srdca 502a,b na obr. 98 ďalej obsahujú
hydraulické alebo pneumatické vankúše 171 prispôsobené na pôsobenie sily na srdce H.

Hydraulické alebo pneumatické vankúše 171 by sa mohli meniť, aby sa zmenila oblasť srdca H,

30

na ktorú pôsobí sila. Vankúše obsahujú komory s objemom a veľkosť tohto objemu je
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prispôsobená tak, aby sa dala individuálne meniť, aby každý vankúš ovplyvňoval silu pôsobiacu
na srdce H po implantovaní pomocného srdcového zariadenia do pacienta. Hydraulické alebo

pneumatické vankúše majú objem prispôsobený na zmenu pomocou implantovateľného
hydraulického alebo pneumatického systému 519, podľa tohto prevedenia prispôsobeného

5

na umiestnenie v bruchu pacienta. Hydraulický alebo pneumatický systém obsahuje viacero

kanálov 514, ktoré sa podľa tohto prevedenia rozdeľujú na dve časti 514a,b na umožnenie
pohybu vankúšov 171 prvého a druhého orgánu kontaktujúceho srdce 502a,b. Hydraulický

alebo pneumatický kanál 514 je podľa tohto prevedenia prispôsobený na prenos sily cez otvor
v hrudnej membráne D, ktorý je prispôsobený na to, aby ho udržiavala časť kontaktujúca
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membránu 501. V prevedení na obr. 98 je teda kontaktná časť membrány prispôsobená tak,

aby umožňovala prechod mechanického člena prenášajúceho silu 502, ako aj hydraulického
pneumatického člena prenášajúceho silu cez kontaktnú časť membrány 501. V iných

prevedeniach (nezobrazených) implantovateľné zariadenie na podporu srdca ďalej obsahuje

elektrický systém, ktorý je aspoň čiastočne prispôsobený na umiestnenie v brušnej dutine
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pacienta a obsahuje elektrický vodič prispôsobený na prenos elektrickej energie, elektrického

riadiaceho signálu alebo vstupu zo snímača do časti implantovateľného zariadenia na podporu

srdca umiestnenej v hrudníku pacienta alebo z nej. Zariadenie na pomoc srdcu podľa

ktoréhokoľvek z tu uvedených prevedení môže ďalej obsahovať jeden alebo viacero snímačov
598 poskytujúcich vstupné údaje. V niektorom z tu uvedených prevedení by to mohol byť
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napríklad signál týkajúci sa srdcového rytmu, krvného tlaku, prietoku krvi, elektrickej aktivity

srdca, teploty, času alebo premennej týkajúcej sa obsahu krvi, ako je nasýtenie, sodík,
erytrocyty, leukocyty a/alebo trombocyty. Zariadenie na pomoc srdcu podľa niektorého z tu

uvedených prevedení by mohlo byť ďalej vybavené aspoň jednou elektródou dodávajúcou
elektrický signál na riadenie srdcového rytmu, ako je napríklad signál z tempomatu.

25

Energetický systém alebo riadiaca jednotka na spracovanie signálov zo snímačov by mohla byť
prispôsobená na umiestnenie v bruchu pacienta.

Na obr. 99a je zobrazené implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu v prevedení, v ktorom

zariadenie na pomoc srdcu obsahuje hydraulický systém na ovládanie množstva hydraulických

30

vankúšov 171a-e. Hydraulický systém obsahuje jednotku implantovateľného vstrekovacieho
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portu 527. Jednotka injekčného portu 527 pozostáva z množstva komôr 524a-e, z ktorých

každá

obsahuje časti

stien,

ktoré

sú

priechodné

samotesniace

membrány 528a-d,

prispôsobené na prienik ihly 529 pripojenej k injekčnému členu 530 na vstreknutie tekutiny

do komôr 524a-e. Ihla je zavedená cez vodidlo 526 fixované k ľudskému tkanivu 525, napríklad

5

podkožnou implantáciou. Ihla sa potom zavedie cez jednu alebo viac častí steny 528a-d na

vstreknutie tekutiny do konkrétnej komory 524a-e, a tým ovplyvní konkrétny vankúš 171a-e a
spojením cez kanáliky 514a-e. V prevedení znázornenom na obr. 99a je množstvo kanálov
zviazaných do zväzku kanálov 531.
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Umiestnenie ihly 529, t. j. do ktorej komory 524a-e sa tekutina vstrekuje, by sa mohlo riadiť
systémom snímačov, ktoré napríklad indukciou vnímajú prítomnosť ihly 529 v konkrétnej
komore524a-e. Systém snímačov by mohol byť prispôsobený na bezdrôtový prenos signálov

lekárovi, ktorý do systému vstrekuje tekutinu. Ďalej je možné si predstaviť, že systém obsahuje

snímače, ktoré snímajú množstvo hydraulickej kvapaliny vstreknutej do konkrétnych komôr
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524a-e, a tým aj to, ako veľmi bol každý vankúš 171a-e zasiahnutý.

Na obr. 99b je znázornená alternatívna konštrukcia jednotky vstrekovacieho portu opísaná na
obr. 99a. Jednotka injekčného portu tu má množstvo komôr 524a-e umiestnených vedľa seba,

a tak ihla nemusí preniknúť cez niekoľko častí steny, aby dosiahla konkrétnu komoru 524a-e.
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Na obr. 99c je znázornené prevedenie hydraulického systému na dodávanie sily do
implantovateľného pomocného srdcového zariadenia. Hydraulický systém pozostáva z valca

904, v ktorom je umiestnený piest 905 tak, že na dvoch stranách piestu 905 existuje prvá a
druhá komora 906a,b. Piest 905 je prispôsobený na pohyb v uvedenom valci 904 v reakcii na
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stlačenie komôr 906a,b pomocou hydraulickej alebo pneumatickej kvapaliny F. Systém ďalej

obsahuje prvé a druhé potrubie 907a,b na prenos hydraulickej alebo pneumatickej kvapaliny
F do oboch komôr 906a,b.

Dve komory 909 a 910 obsahujú hydraulickú alebo pneumatickú kvapalinu F. Prvá komora 909

30

je prispôsobená ako vysokotlaková komora a je prispôsobená na uchovávanie kvapaliny F s
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vysokým tlakom. Tlak je udržiavaný tlakovým plynom 911, ktorý je uzavretý za membránou

komory, a tým vyvíja tlak na kvapalinu v komore 909. Kvapalina sa dopravuje do ventilu 908,
ktorý má dva stavy. V prvom stave ventilu ventil vedie kvapalinu z prvej vysokotlakovej komory

do druhej komory valca 906b, čím tlačí valec 905 nahor na obr. V tomto stave ventil zároveň

5

umožňuje vytláčanie kvapaliny z prvej komory valca 906a do potrubia 907a a cez ventil do
nízkotlakovej komory 910. Kvapalina sa potom čerpá do vysokotlakovej komory 909 pomocou

čerpadla 915 umiestneného medzi prvou 913 a druhou 912 časťou potrubia. Na potrubí je
ďalej umiestnený spätný ventil 914, ktorý umožňuje, aby tlak vo vysokotlakovej komore 909
zostal vysoký aj po vypnutí čerpadla 915. Pri druhom stave ventilu 908 je kvapalina vedená z
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vysokotlakovej komory 909 cez potrubie 907a do prvej komory valca 906a, čím tlačí valec

smerom nadol na obr. Druhá komora valca sa tak vyprázdni analogickým postupom, aký bol
opísaný pre prvú komoru valca 906a, a kvapalina sa odvádza do nízkotlakovej komory 910.

Valec 905 je spojený s tyčou 903, ktorá prenáša silu na kontaktný orgán srdca 902, priamo,

ako je uvedené na obr. 99c, alebo prostredníctvom sprostredkujúcej časti. Systém ďalej
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obsahuje vstrekovací port 917 na doplnenie alebo kalibráciu systému. Injekčný port 917 je
implantovaný podkožne a fixovaný k tkanivu tela 918 a spojený s nízkotlakovou komorou 910

pomocou kanála 916.

Funkcia systému opísaná na obr. 99c umožňuje pohybovať valcom 905, a tým aj orgánom 902,
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ktorý sa dotýka srdca, pomocou kvapaliny pod tlakom F v dvoch smeroch, čím sa odstránilo

obmedzenie sily, ktoré systému spôsobuje vákuum.

Na obr. 99d je zobrazený hydraulický systém s podobnou funkčnosťou ako systém na obr. 99a.
Vysokotlaková komora 909, obsahujúca tlak plynu 911, stláča kvapalinu F, ktorá je v kontakte

25

s ventilom cez potrubie 921. Ventil 920 je prispôsobený na vedenie kvapaliny do množstva
potrubí 919 v spojení s množstvom piestov 922 v spojení so srdcovým kontaktným orgánom

na zmenu oblasti srdca, v ktorej pôsobí sila, pričom piesty sú umiestnené na doske 923.

99e zobrazuje uzavretý systém s podobnou funkčnosťou ako systém na obr. 99d. Prvý valcový
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systém 930 s prvým valcom 932 a prvým piestom 931 je prispôsobený na pretláčanie kvapaliny
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cez prvý kanál 933 do ventilu 934. Ventil je prispôsobený na to, aby sa dali vybrať kanály na

usmernenie sily pochádzajúcej z kvapaliny stláčanej prvým systémom valcov 930. Kanály sú
pripojené k niekoľkým valcovým systémom 936 prispôsobeným na prijímanie sily z prvého
valcového systému 930 a/alebo na prenos sily späť do prvého valcového systému 930. Prvý

5

valcový systém 930 by mohol byť prispôsobený na pripojenie k ovládaciemu zariadeniu, ako

je uvedené na obr. 37, na napájanie systému. Funkciou opísanou s odkazom na obr. 99e je
odhalený plne implantovateľný systém na prenos sily z jedného miesta na niekoľko ďalších
pomocou výberového ventilu 934.

10

Na obr. 100 je zobrazené implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu podobné prevedeniu
uvedenému na obr. 97 s tým rozdielom, že zariadenie na pomoc srdcu je ovládané úplne

hydraulicky pomocou hydraulického systému 519b umiestneného v bruchu a v spojení s
potrubím 514 prispôsobeným na prenos sily cez otvor v hrudnej membráne prostredníctvom

kontaktnej časti membrány 501 prispôsobenej na pomoc pri udržiavaní otvoru v hrudnej
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membráne D. Vedenie prenáša silu do vstupnej časti 517 prispôsobenej na transformáciu

hydraulickej sily na mechanickú silu na pôsobenie sily na srdce H prostredníctvom ramien 516

otočne spojených v kĺbe 515 so srdcovými kontaktnými orgánmi 502a,b. Hydraulický alebo
pneumatický systém 519b môže obsahovať hydraulické alebo pneumatické čerpadlo

vytvárajúce silu. Systém by mohol byť napájaný alebo ovládaný neinvazívne z vonkajšej strany
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tela.

Na obr. 101a-d je znázornené prevedenie kontaktnej časti membrány, ktoré je uvedené vo

viacerých prevedeniach v celej aplikácii. Membránová kontaktná časť na obr. 101a je
membránová kontaktná časť prispôsobená na otvorenie, aby bolo možné vložiť prvky
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prenášajúce silu alebo časti prechádzajúce membránou. Kontaktná časť membrány obsahuje

vonkajšiu časť 509, ktorá je prispôsobená na zachytenie okrajov otvoru vytvoreného v hrudnej

membráne. Okraje 507 hrudnej membrány by mohli zovrieť hrudnú membránu, a tým pomôcť
pri fixácii kontaktnej časti membrány k hrudnej membráne a/alebo k osrdcovníku. Kontaktná

časť bránice by sa mohla uzavrieť pomocou výstupkov 510 v jednej časti otvoru a priehlbín

30

511 v druhej časti otvoru. Výčnelky a priehlbiny sa zhodujú, a tým zabezpečujú mechanickú
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fixáciu kontaktnej časti bránice. Na obr. 101b je znázornená kontaktná časť membrány, ktorú

je možné otvoriť v uzavretom stave. Vnútorný povrch 508 kontaktnej časti membrány je
hladký, aby neporanil žiadny člen prenášajúci silu alebo prechádzajúcu časť membrány.

Vnútorný povrch 508 by mohol byť vyrobený z vysoko odolného materiálu, napríklad z

5

keramického materiálu, aby lepšie odolával opotrebovaniu, ktoré vzniká priamym kontaktom

s dielom prenášajúcim silu.

Na obr. 101c je znázornené prevedenie kontaktnej časti membrány, v ktorom je kontaktná

časť membrány pevný prstenec bez možnosti otvorenia. Kontaktná časť membrány je
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podobná priechodke a má v podstate rovnakú funkčnosť. Na obr. 101d je zobrazený pevný
prstenec v reze.

Na obr. 102 je znázornená kontaktná časť membrány v prevedení, keď je v kontaktnej časti

membrány umiestnený člen prenášajúci silu 502, ktorý umožňuje prenos sily z brušnej strany
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hrudnej membrány na hrudnú stranu hrudnej membrány.

Na obr. 103 je znázornená kontaktná časť membrány v prevedení, kde sú v kontaktnej časti

membrány umiestnené dva členy prenášajúce silu 502a,b na prenos mechanickej sily z brušnej
strany hrudnej membrány na hrudnú stranu hrudnej membrány. Podľa vyhotovenia na obr.
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103 je člen prenášajúci silu 502b prispôsobený na prenos translačnej alebo vratnej sily, zatiaľ

čo člen prenášajúci silu 502a je prispôsobený na prenos rotačnej sily.

Na obr. 104 je znázornený člen prenášajúci silu 502 umiestnený v kontaktnej časti membrány
v prevedení, v ktorom je člen prenášajúci silu 502 prispôsobený na utesnenie proti kontaktnej
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časti membrány 501, a tým na utesnenie brušnej dutiny od hrudnej dutiny, čo je výhodné,

pretože medzi brušnou dutinou a hrudnou dutinou môže byť rozdiel v tlaku. Tesnenie je
vytvorené v kontaktnom bode 513. Povrchy kontaktných bodov 513 by mohli byť vyrobené z
vysoko odolného materiálu odolného voči opotrebovaniu, napríklad z keramického materiálu,

aby odolali opotrebovaniu vytvorenému neustálym kontaktom medzi kontaktnou časťou 501
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membrány a členom prenášajúcim silu 502.

Na obr. 105 je znázornená kontaktná časť membrány v prevedení, v ktorom je v kontaktnej
časti membrány umiestnený kanál 514, ktorý umožňuje prenos hydraulickej sily z brušnej
strany hrudnej membrány na hrudnú stranu hrudnej membrány.

5
Na obr. 106 je znázornená kontaktná časť membrány v prevedení, kde je v kontaktnej časti

membrány umiestnený jeden silový člen 502 na prenos mechanickej sily a jeden silový člen
514 na prenos hydraulickej sily.

10

Na obr. 107 je znázornené prevedenie, v ktorom je časť prenášajúca silu 502 umiestnená v
hrudnej membráne D bez použitia kontaktnej časti membrány 501. Časť prenášajúca silu je
tak prispôsobená na pomoc pri udržiavaní otvoru v hrudnej membráne D. Časť prenášajúca

silu 502 by mohla byť prispôsobená na to, aby bola v kontakte s hrudnou membránou D, keď

je časť prenášajúca silu umiestnená v otvore v hrudnej membráne D, a tým prenášala silu z
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brušnej dutiny do hrudnej dutiny, pričom sa posúva proti hrudnej membráne D.

Na obr. 108a je znázornené prevedenie zariadenia na pomoc srdcu, ktoré je prispôsobené na

pôsobenie sily na srdce. Zariadenie na pomoc srdcu obsahuje fixačnú dosku 242 na umožnenie

fixácie zariadenia k časti ľudského tela pozostávajúcej z kosti, hoci skrutky sú umiestnené vo
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fixačných otvoroch 610 v doske 242. Na doske je namontované magnetické ovládacie
zariadenie 600 na ovládanie srdcových kontaktných orgánov 602a,b prispôsobených na

pôsobenie sily na srdce. Podľa niektorých prevedení sú orgány 602a,b, ktoré sa dotýkajú srdca,
hydraulické alebo pneumatické vankúše, ktorých funkcia je opísaná s odkazom na ďalšie
obrázky v tomto dokumente. Prvé rameno 616a spája časť obsahujúcu ovládacie zariadenie
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600 so sklopným 604 druhým ramenom 616b, ktoré umožňuje pohyb druhého ramena 616b

vzhľadom na prvé rameno 616a. Prvý orgán 602a, ktorý sa dotýka srdca, je operatívne
pripevnený k doske 615 prispôsobenej na umožnenie pohybu prvého orgánu 602a, ktorý sa

dotýka srdca, na zmenu polohy sily pôsobiacej na srdce. Doska je ovládateľná pomocou
prevodového spojenia 614;613 medzi doskou 615 a motorom 612 prispôsobeným na
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ovládanie dosky 615. Pôsobenie sily na srdce sa vykonáva tak, že operačné zariadenie 600 je
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v spojení s hnacím členom vykonávajúcim excentrický rotačný pohyb fixačného bodu 609, ku

ktorému je upevnený hnací drôt 621, a tým ťahá druhé výkyvné rameno 616, čím vytvára
pohyb pôsobiaci silou na srdce. Zariadenie na pomoc srdcu touto konštrukciou periodicky

pôsobí silou na srdcový sval v nadväznosti na sťahy srdca a pridáva mu silu.

5
Na obr. 108b je zobrazené implantovateľné zariadenie na pomoc pri práci so srdcom v druhom

pohľade, na ktorom je znázornená funkcia pohybu prispôsobená na zmenu polohy zariadenia
na pomoc pri práci so srdcom a kontaktných orgánov srdca, čím sa mení poloha sily pôsobiacej
na srdce, a to z prvej oblasti srdca do druhej oblasti srdca. Prevádzkové zariadenie obsahuje

10

prvý motor 605 prispôsobený na ovplyvňovanie funkcie prevodu 608 vytvárajúcej translačný
pohyb zariadenia na pomoc srdcu vzhľadom na fixačnú dosku 242. Implantovateľné zariadenie

ďalej obsahuje jednotku 607 prispôsobenú na umožnenie rotačného pohybu zariadenia
srdcovej pumpy vo vzťahu k fixačnej doske 242. Na zabezpečenie polohy operačné zariadenie

ďalej obsahuje blokovací člen 606 na zablokovanie zariadenia na podporu srdca v určitej

15

polohe na pôsobenie sily na srdce. Jednotka 607 ďalej obsahuje operačné zariadenie

prispôsobené na otáčanie excentricky rotujúceho fixačného bodu 609 ťahaním za operačný
drôt 621 vytvárajúci silu pôsobiacu na srdce. Podľa tohto vyhotovenia sú ramená odpružené
pružinou 603 v smere von, ktorá po tom, ako operačný drôt 621 stiahne ramená 616a,b, ich

roztiahne od seba. Celý systém by mohol byť prispôsobený na neinvazívne ovládanie zvonku,

20

napr. pomocou diaľkového ovládania. Systém by potom mohol mať funkciu snímača na

odosielanie spätnej väzby o polohe a činnosti zariadenia mimo tela, napr. prostredníctvom
bezdrôtového prenosu. Je tiež mysliteľné, že stupnica 611 je vyrobená z rádiologicky hustého

materiálu, čím sa umožní odčítanie stupnice na rádiologickom snímku.

25

Na obr. 109 je podrobnejšie znázornené ovládacie zariadenie. Ovládacie zariadenie pozostáva
z prvej časti 640 s prvým povrchom a druhej časti 641 s druhým povrchom a tretej časti 642 s
tretím povrchom. Druhá časť je voči druhej a tretej časti pohyblivá. Prvý, druhý a tretí povrch

sú prispôsobené tak, aby sa aspoň čiastočne vzájomne dotýkali. Prvá časť pôsobí nepriamo
silou na vonkajšiu časť srdca prostredníctvom spojenia s hnacím vodičom 621. Prvý, druhý a

30

tretí povrch sú v podstate rovnobežné. Druhá časť obsahuje magnety 15 a prvá a tretia časť
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obsahujú cievky 14 a posun druhej časti sa vytvára postupným napájaním cievok 14. Sila z

posunu sa prenáša na ponorný drôt prostredníctvom prevodového systému 643, 644 v spojení

s excentrickým hnacím členom, ktorý obsahuje excentricky rotujúci fixačný člen 609, v ktorom

je hnací drôt 621 fixovaný.

5
Na obr. 110 je znázornená prvá časť 640 obsahujúca cievky 14, keď bola odstránená druhá

doska, avšak na obr. sú znázornené aj magnety 15 z druhej dosky, hoci druhá doska bola
odstránená.
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Na obr. 111 je znázornené prevedenie zariadenia na pomoc srdcu, v ktorom zariadenie na

pomoc srdcu obsahuje dva kontaktné orgány 702, ktoré sú prispôsobené na pôsobenie sily na

prednú a zadnú stranu srdca H. Srdcové kontaktné orgány 702 sú otočne usporiadané v kĺbe

712. Jeden povrch srdcových kontaktných orgánov 702 je v kontakte s excentricky rotujúcim
hnacím členom 711 ovládaným ovládacím zariadením 710 prostredníctvom spojenia s prvým

15

prevodovým systémom 718, ktorý prenáša silu z ovládacieho zariadenia 710 na člen
prenášajúci silu 720 na druhý prevodový systém 714 v tesnom spojení s excentricky rotujúcim

členom 711. Excentricky rotujúci člen a/alebo povrch orgánov kontaktujúcich srdce, ktoré sa

dotýkajú excentricky rotujúceho hnacieho člena, by mohli byť vyrobené z odolného materiálu,
ako je keramický materiál, aby odolali opotrebovaniu, ktoré vzniká neustálym spojením

20

excentricky

rotujúceho

člena

711

s

orgánom

kontaktujúcim

srdce.

Čerpadlo

implantovateľného zariadenia na pomoc srdcu je zavesené na ramene 705 pripojenom k

zariadeniu 706 umožňujúcemu pohyb zariadenia na pomoc srdcu pozdĺž fixačnej dosky 708
obsahujúcej dva fixačné členy 704 na upevnenie fixačnej dosky 708 k časti ľudského tela
obsahujúcej kosť. Celý systém by mohol byť prispôsobený na neinvazívne ovládanie zvonku,

25

napr. pomocou diaľkového ovládania. Systém by potom mohol mať funkciu snímača na

odosielanie spätnej väzby o polohe a činnosti zariadenia mimo tela, napríklad prostredníctvom
bezdrôtového prenosu.

Na obr. 112a je znázornené prevedenie zariadenia na pomoc srdcu podobné zariadeniu

30

uvedenému na obr. 111. Zariadenie podľa obr. 11a je však prispôsobené na vstup do
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osrdcovníka P z brucha v oblasti hrudnej bránice D, na ktorej osrdcovník P spočíva a je

fixovaný. Tento spôsob umiestnenia umožňuje umiestnenie zariadenia bez toho, aby sa
vstupovalo do hrudníka pacienta, čo uľahčuje postup. Zariadenie je fixované k časti ľudského
tela, ktorá pozostáva z kostí, prostredníctvom fixačného ramena 742, ktoré zase podopiera

5

operačné zariadenie 741 umiestnené v bruchu pacienta. Operačné zariadenie 741 prenáša silu

prostredníctvom člena prenášajúceho silu 740 pripojeného k spojovacej časti 710, ku ktorej sú

pripojené dva členy prenášajúce silu 720. Zariadenie je prispôsobené na pohyb cez otvor v
hrudnej membráne D, ktorý je udržiavaný kontaktnou časťou 501 upevnenou k hrudnej

membráne D a osrdcovníku P.
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Na obr. 112b je zobrazené zariadenie na obr. 112b v rozloženom stave s ovládacím zariadením
741 upevneným k fixačnej doske 708 pomocou spojovacieho ramena 742, ktoré je podľa tohto
vyhotovenia ovládateľné pomocou polohového ovládacieho zariadenia 706 na zmenu polohy

zariadenia na pomoc srdcu vzhľadom na fixačnú dosku 708. Vlastnosti iných vyhotovení, ako

15

je kompenzátor dýchacích pohybov, perikardiálny drén a štruktúra pohybu fibrotického
tkaniva, ktoré boli zverejnené s odkazom na obr. 97b, sú rovnako dôležité a mohli by byť
zahrnuté do vyhotovení na obr. 112a,b.

Na obr. 113 je znázornený vývojový diagram operačnej metódy, ktorá môže pozostávať z

20

týchto krokov: 1) rozrezanie časti ľudského tela obsahujúcej kosť a 2) upevnenie fixačného

člena na kosť tak, že fixačný člen je umiestnený v kontakte so spojovacím ramenom. V jednom
prevedení tohto chirurgického postupu metóda ďalej zahŕňa kroky: 3) vytvorenie otvoru v
hrudnej bránici a 4) zavedenie spojovacieho ramena do hrudníka cez otvor v hrudnej bránici.

Tento bránicový prístup umožňuje chirurgovi umiestniť zariadenie na pomoc srdcu do

25

osrdcovníka hrudníka bez otvorenia hrudníka. Metóda by mohla ďalej zahŕňať krok

umiestnenia operačného zariadenia do brucha pacienta, prenos sily cez otvor v hrudnej bránici
a do hrudníka na operáciu zariadenia na pomoc srdcu umiestneného v hrudníku.

Upozorňujeme, že vo vyššie uvedenom podrobnom opise je možné ľubovoľné prevedenie

30

alebo vlastnosť prevedenia, ako aj ľubovoľnú metódu alebo krok metódy ľubovoľne
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kombinovať, ak takáto kombinácia nie je zjavne protichodná. Upozorňujeme tiež, že opis by
sa mal vo všeobecnosti chápať ako opis prístroja/zariadenia prispôsobeného na vykonávanie
metódy, ako aj tejto metódy samotnej. Vynález je definovaný nasledujúcimi nárokmi.

5

PAT E N TOV É N Á RO KY
1.

Implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu na napomáhanie funkcii pumpy srdca

pôsobením vonkajšej sily na srdce, pričom uvedené implantovateľné zariadenie

5

obsahuje:

•

prvý fixačný člen (241) prispôsobený na upevnenie uvedeného zariadenia k
hrudnej kosti,

10

•

druhý fixačný člen (185),

•

aspoň jedno spojovacie rameno (244) a

•

aspoň jedno zariadenie (3) pumpy srdca,

pričom uvedené spojovacie rameno je konfigurované tak, aby bolo v kontakte s

uvedeným druhým fixačným členom a uvedeným zariadením srdcovej pumpy, a

15

pričom uvedený druhý fixačný člen je konfigurovaný tak, aby sa dal posúvať

vzhľadom na uvedený prvý fixačný člen na zmenenie polohy uvedeného zariadenia
srdcovej pumpy.

2.

20

Implantovateľné zariadenie podľa nároku 1, kde uvedené spojovacie rameno je
aspoň jedným z:

•

rotačne posúvateľného vo vzťahu k uvedenému prvému fixačnému členu,
aspoň v jednej osi,

•
25

lineárne posúvateľného vo vzťahu k uvedenému prvému fixačnému členu,
aspoň v jednej osi,

•

posúvateľného vo vzťahu k prvému uvedenému fixačnému členu aspoň v
prvej a druhej osi,

•

rotačne posúvateľného vo vzťahu k uvedenému prvému fixačnému členu,
aspoň v jednej z aspoň dvoch osí,

•

lineárne posúvateľného vo vzťahu k uvedenému prvému fixačnému členu, v
aspoň jednej z aspoň dvoch osí,

•

lineárne alebo rotačne posúvateľného v prvej osi a lineárne alebo rotačne

posúvateľného v druhej osi vo vzťahu k uvedenému prvému fixačnému členu.

•

5

posúvateľného vo vzťahu k prvému uvedenému fixačnému členu v aspoň
prvej, druhej a tretej osi.

3.

Implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu podľa ktoréhokoľvek
z predchádzajúcich nárokov, kde uvedené implantovateľné zariadenie na pomoc

10

srdcu ďalej obsahuje blokovací člen prispôsobený na zablokovanie uvedeného
druhého fixačného člena v polohe vo vzťahu k uvedenému prvému fixačnému
členu.

4.

15

Implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu podľa ktoréhokoľvek
z predchádzajúcich nárokov, kde je uvedené spojovacie rameno ohnuté, aby bolo

možné ho pri upevnení na prednej strane hrudnej kosti usporiadať do kontaktu s
uvedeným prvým fixačným členom a aby bolo možné ho usporiadať do kontaktu s
uvedeným zariadením pumpy srdca umiestneným na zadnej strane hrudného

koša.
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5.

Implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu podľa ktoréhokoľvek
z predchádzajúcich nárokov, kde uvedený prvý fixačný člen obsahuje prvú

platničku prispôsobenú na upevnenie k hrudnej kosti a kde uvedený druhý fixačný
člen obsahuje druhú platničku prispôsobenú na upevnenie k hrudnej kosti.
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6.

Implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu podľa ktoréhokoľvek
z predchádzajúcich nárokov, kde je uvedené spojovacie rameno prispôsobené na
to, aby bolo po implantácii umiestnené cez hrudnú bránicu, a tým pomáhalo s

upevnením zariadenia pumpy srdca umiestneného na hrudnej strane hrudnej

bránice, pričom uvedené zariadenie ďalej obsahuje aspoň jedno z operačných

zariadení prispôsobených na umiestnenie do brucha ľudského pacienta.

7.

5

Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, kde je uvedené

zariadenie na pomoc srdcu schopné meniť polohu vonkajšej sily pôsobiacej na
srdce.

8.

Implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu podľa nároku 7, kde je uvedené
zariadenie na pomoc srdcu ovládateľné s použitím implantovateľného motora,
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ktorým je motor vybraný z:

•

elektrického motora,

•

magnetického motora, obsahujúceho prvú časť, ktorá obsahuje cievky,
a druhú časť, ktorá obsahuje magnety, a ktorý je prispôsobený na vytváranie
sily postupným napájaním uvedených cievok v spojení s magnetmi,

15

20

9.

•

solenoidu,

•

hydraulického motora,

•

pneumatického motora a

•

servomotora.

Implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu podľa ktoréhokoľvek
z predchádzajúcich nárokov, kde je uvedený aspoň jeden fixačný člen
prispôsobený na upevnenie uvedeného zariadenia k zadnej strane hrudnej kosti s

použitím aspoň jedného z: aspoň jednej skrutky, aspoň jedného výbušného nitu a
aspoň jedného priechodného usporiadania, prispôsobeného aspoň jednému z:

25

upevniť uvedené zariadenie k zadnej kôre hrudnej kosti, upevniť uvedené

zariadenie k obidvom zadnej aj prednej kôre uvedenej hrudnej kosti a upevniť

uvedené implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu k hrudnej kosti vo viac ako
jednom bode.

10. Implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu podľa ktoréhokoľvek

z predchádzajúcich nárokov, kde je uvedené spojovacie rameno v kontakte s
uvedeným druhým fixačným členom a uvedeným zariadením pumpy srdca a kde je
uvedený druhý fixačný člen posuvný vo vzťahu k uvedenému prvému fixačnému

5

členu na kalibrovanie miesta pôsobenia vonkajšej sily na srdce ľudského pacienta.

11. Implantovateľné zariadenie na pomoc srdcu podľa nároku 5,

kde sú uvedený prvý fixačný člen a druhý fixačný člen prispôsobené na vzájomné
upevnenie z opačných strán hrudnej kosti.
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12. Implantovateľná zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, kde

fixačný člen obsahuje aspoň jeden z: keramického materiálu, titánu a
nehrdzavejúcej ocele.

15

13. Implantovateľné zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, kde

je uvedené implantovateľné zariadenie prispôsobené na pôsobenie vonkajšej sily
na aspoň jedno z:

20

•

ľavej komory srdca,

•

dvoch rôznych strán ľavej komory srdca,

•

pravej komory srdca,

•

dvoch rôznych strán pravej komory srdca.

14. Implantovateľné zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,

25

ktoré ďalej obsahuje systém obsahujúci vnútorný prijímač energie, prispôsobený

na neinvazívne a bezdrôtové napájanie zariadením na prenos energie z vonkajšku
tela pacienta, prispôsobený na odosielanie bezdrôtovej energie aspoň jednému z:

•
30

implantovateľného vnútorného zdroja energie obsiahnutého v systéme, ktorý

je nabíjateľný energiou prenášanou zo zariadenia na prenos energie, a
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•

aspoň

jedného

implantovateľného

komponentu

spotrebovávajúceho energiu, ktorý je prispôsobený na aspoň jedno z;

o priameho využívania bezdrôtovej energie v jej bezdrôtovom stave a

5

o využívanie energie dodávanej zo zariadenia na transformáciu energie

obsiahnutého v systéme a prispôsobeného na prijímanie
bezdrôtovej energie.

15. Implantovateľné zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,

10

ktoré zahŕňa senzor a/alebo meracie zariadenie, ktoré sníma alebo meria aspoň

jeden z: aspoň jeden fyzikálny parameter pacienta, a aspoň jeden funkčný
parameter súvisiaci s prístrojom, ktorý obsahuje aspoň jeden z: funkčného
parametra korelujúceho s prenosom energie na nabíjanie vnútorného zdroja
energie podľa nároku 14, a akéhokoľvek iného funkčného parametra súvisiaceho s

15

prístrojom, pričom

prístroj ďalej obsahuje zariadenie na spätnú väzbu na odosielanie informácií o
spätnej väzbe z vnútra tela pacienta do aspoň jedného z;

20

•

implantovateľnej vnútornej riadiacej jednotky, ktorá je zahrnutá v prístroji, a

•

vonkajšku tela pacienta, pričom

informácia o spätnej väzbe vo vzťahu k aspoň jednému z; aspoň jedného

fyzikálneho parametra pacienta a aspoň jedného funkčného parametra
súvisiaceho s prístrojom.

25
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Obr.

Obr. 80

Int
Ext
Stabilising Unit
Internal Energy Receive
External Energy Source
Constant V
Constant C
Transmission Control Unit
Consuming Part
Storage Device
Apparatus

vnút
vonk
stabilizačná jednotka
vnútorné prijímanie energie
vonkajší zdroj energie
konštatné V
konštatné C
časť spotrebúvajúcu energiu
zariadenie na uchovávanie energie
externá riadiaca jednotka
zariadenie

Obr. 81

Load
Energy balance output signal

záťaž
výstupný signál energetickej bilancie

Obr. 82
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Obr. 113

Dissecting a part of the human body comprising
bone
Fixating said fixation member to the bone, such
that said fixation member is in contact with said
connection arm
Creating an opening in the thoracic diaphragm
Inserting said connecting arm into the thorax
through the opening in the thoracic diaphragm
Placing an operating device in the abdomen of
the patient

Disekcia časti ľudského tela, ktorá obsahuje kosť

Upevnenie uvedeného fixačného člena ku kosti
tak, aby uvedený fixačný člen bol v kontakte
s uvedeným spojovacím ramenom
Vytvorenie otvoru v hrudnej bránici
Vloženie uvedeného spojovacieho ramena do
hrudníka cez otvor v hrudnej bránici
Umiestnenie operačného zariadenia do brucha
pacienta

