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Injekční zařízení 

Popis 

Předložený vynález se týká injekčního zařízení pro podávání léků, zejména, zařízení typu 

pera. Mechanismus zahrnuje pouzdro, člen pro nastavení dávky, který se během nastavování 

dávky otáčí vzhledem k pouzdru v prvním směru, a který se během podávání dávky otáčí 

vzhledem k pouzdru ve druhém opačném směru, a omezovací prvek pro omezení rotačního 

pohybu členu pro nastavení dávky mezi polohou pro nulovou dávku a polohou pro maximální 

dávku. 

Zařízení pro podávání léků typu pera se používají v situacích, kdy jsou pravidelné injekce 

aplikovány osobami bez formální lékařské průpravy. To může být stále častější u pacientů s 

diabetem, kteří si svou nemoc mohou efektivně léčit sami. V praxi takové zařízení pro 

podávání léků umožňuje uživateli individuálně vybrat a aplikovat řadu uživatelsky 

variabilních dávek léku. Předložený vynález se netýká zařízení pro podání pevně stanovené 

dávky, která umožňují podávat pouze předem definovanou dávku bez možnosti zvýšit nebo 

snížit nastavenou dávku. 

Existují v podstatě dva typy zařízení pro podávání léků: resetovatelná (tj. opakovaně 

použitelná) a neresetovatelná (tj. na jedno použití). Například podávací zařízení typu pera na 

jedno použití jsou dodávána jako celistvá zařízení. Taková celistvá zařízení nemají 

vyjímatelné předplněné vložky. Přesněji řečeno, předplněné vložky nemohou být z těchto 

zařízení vyjmuty a vyměněny bez poškození samotného zařízení. Taková zařízení na jedno 

použití proto nemusí mít resetovatelný mechanismus pro nastavení dávky. Předložený 

vynález je obecně použitelný pro oba typy zařízení, tj. pro zařízení na jedno použití i pro 

zařízení opakovaně použitelná. 

Tato podávací zařízení typu pera (označovaná takto proto, že často připomínají větší plnicí 

pero) obecně tvoří tři základní prvky: vložková část obsahující vložku, která se často nachází 

v pouzdře nebo držáku; jehlová sestava připojená k jednomu konci vložkové části; a 

dávkovací část připojená ke druhému konci vložkové části. Vložka (často označovaná jako 

ampulka) obvykle obsahuje zásobník naplněný lékem (např. inzulínem), pohyblivou 

pryžovou zátku umístěnou na jednom konci zásobní vložky, a uzávěr s propíchnutelným 

pryžovým těsněním na druhém konci, který je často opatřen dolů směřujícím hrdlem. K 

držení pryžového těsnění na místě se typicky používá zvlněný prstencový kovový pásek. 
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Zatímco vložkové pouzdro může být typicky vyrobeno z plastu, zásobní vložky jsou 

historicky vyráběny ze skla. 

Jehlovou sestavou je obvykle vyměnitelná oboustranná jehlová sestava. Před vstřikem se 

vyměnitelná oboustranná jehlová sestava připojí k jednomu konci vložkové sestavy, nastaví 

se dávka a tato nastavená dávka je pak podána. Takové vyjímatelné jehlové sestavy mohou 

být připojeny závitem nebo natlačeny (tj. nacvaknuty) na konec vložkové sestavy s 

propíchnutelným těsněním. 

Dávkovací část nebo mechanismus pro nastavení dávky je typicky součástí pera a používá se 

k nastavení (výběru) dávky. Během vstřiku tlačí vřeteno nebo pístnice obsažená v 

mechanismu pro nastavení dávky na zátku vložky. Tato síla způsobuje, že lék obsažený ve 

vložce je připojenou jehlovou sestavou vstřikován. Po vstřiku, jak je obecně doporučuje 

většina výrobců a dodavatelů zařízení pro podávání léků a/nebo jehlových sestav, se jehlová 

sestava odpojí a likviduje. 

Zařízení pro podávání léků na jedno použití pro výběr a dávkování řady uživatelsky 

variabilních dávek léku podle tohoto předloženého vynálezu typicky obsahuje pouzdro, držák 

vložky pro uložení vložky, vodicí šroub nebo pístnici a prostředek pro pohon pístnice při 

podávání dávky. Takové zařízení pro podávání léků na jedno použití je známé z patentu WO 

2004/078241 A1, kde je držák vložky pevně připevněn k pouzdru zařízení. Pístnice, která 

působí na zátku vložky, je v průběhu podávání posunována hnacím prvkem. Toto známé 

zařízení je ručně poháněné zařízení, ve kterém jsou součásti obecně umístěny koncentricky 

kolem společné podélné osy. Během nastavování dávky se některé součásti vytáčejí 

z pouzdra a během podávání dávky jsou zatlačovány zpět do pouzdra. 

V dalším textu se jako distální konec injekčního zařízení nebo hnacího mechanismu označuje 

konec, kde je umístěna vložka a například jehla, přičemž opačný konec je označován jako 

proximální konec. Na proximálním konci se nacházet dávkovací tlačítko. 

Další rozlišování typů zařízení pro podávání léků se týká hnacího mechanismu: Existují 

zařízení, která jsou poháněna ručně, např. uživatelem, který vyvíjí sílu na injekční tlačítko, 

jak je popsáno v patentu WO 2004/078241 A1, zařízení, která jsou poháněna pružinou nebo 

podobným způsobem, a zařízení, která kombinují tyto dva koncepty, tj. pružinová zařízení, 

která vyžadují, aby uživatel vyvíjel vstřikovací sílu. Pružinová zařízení obsahují pružiny, 

které jsou zatížené předem, a pružiny, které jsou zatěžovány uživatelem během výběru 
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dávky. Některá zařízení s akumulovanou energií kombinují energii předem zatížené pružiny a 

další energii dodanou uživatelem, například během nastavování dávky. 

Patent EP 2 198 903 A1 popisuje motorový mechanismus zařízení pro podávání léků s 

pružinou ve formě pásku z pružinového plechu připevněného ke dvěma cívkám. Pružina je 

součástí motorového mechanismu zařízení pro podávání léků, které dále obsahuje hnací 

mechanismus. Alespoň částí hnacího mechanismu otáčí motorový mechanismus, čímž se 

posunuje zátka pro podávání dávky ze zásobníku. Pro omezení otáčení motorového 

mechanismu je obsažen západkový mechanismus znázorněný v patentu EP 2 198 903 A1 

jako mechanismus, který po aktivaci spouště umožňuje úplné otáčení o 360° a poté opětovné 

zapadnutí západky pro omezení dalšího otáčení motorového mechanismu. 

Cílem předloženého vynálezu je poskytnout vylepšenou alternativu k výše uvedeným 

řešením. Dalším cílem je, aby zařízení pro podávání léků bylo kompaktní co do velikosti a 

aby výhodně neobsahovalo součásti, které se během nastavení dávky vysunují z pouzdra. 

Tento cíl je řešen zařízením s vlastnostmi podle nároku 1. Podle prvního provedení 

předloženého vynálezu obsahuje ruční injekční zařízení pouzdro, pístnici umístěnou uvnitř 

pouzdra, hnací člen, který je výhodně pevně spojen s pístnicí a zásobník energie pro pohon 

hnacího členu. Hnací člen je axiálně pohyblivý mezi polohou pro nastavení dávky, ve které je 

hnací člen rotačně přitlačován k pouzdru, a polohou pro podávání dávky, ve které je hnací 

člen rotačně odpojen od pouzdra. Zásobník energie zahrnuje zpětně navíjenou plochou 

spirálovou pružinu, jejíž první konec je připojen k první cívce a jejíž druhý konec je připojen 

k druhé cívce, která je axiálně a rotačně přitlačována k hnacímu členu. Jinými slovy, pružina 

je pohyblivá společně s hnacím členem mezi polohou pro nastavení dávky, což může být 

proximální poloha, a polohou pro podávání dávky, například distální polohou. Druhá cívka je 

výhodně integrální součástí hnacího členu. 

Hnací člen může obsahovat jednu nebo více součástí. Pokud hnací člen tvoří více než jedna 

součást, mohou být tyto součásti vzájemně spojeny otáčivě, výhodně prostřednictvím 

spoluzabírajících ozubených koleček, a to alespoň během podávání dávky, avšak s výhodou 

trvale. Definice axiálně pohyblivého hnacího členu zahrnuje provedení, ve kterých je axiálně 

pohyblivá pouze jedna z několika součástí hnacího členu, přičemž jedna nebo více dalších 

součástí hnacího členu může být axiálně omezena. 
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Zásobník energie může obsahovat akumulační cívku (první cívku) a momentovou výstupní 

cívku (druhou cívku) které jsou uspořádány těsně vedle sebe, a pásek pružinového plechu se 

dvěma konci, z nichž každý je připojen k jedné z cívek. Pásek pružinového plechu je navinut 

na akumulační cívce v uvolněném stavu. Pružina je výhodně nabíjena během výroby zařízení 

otáčením momentové výstupní cívky, kdy se pásek pružinového plechu navíjí na 

momentovou výstupní cívku a ohýbá obráceně vzhledem k uvolněnému stavu, čímž je 

uváděn do nabitého stavu s tendencí se opětovně navinout na akumulační cívku; to generuje 

točivý moment. 

Jedna z charakteristik takové pružiny spočívá v tom, že točivý moment zůstává v průběhu 

přechodu pružiny od momentové výstupní cívky k akumulační cívce relativně konstantní. Z 

tohoto důvodu lze tento pružinový mechanismus nazývat konstantním momentovým 

motorem. Tato charakteristika je obzvláště vhodná pro použití při podávání více dávek léků, 

protože to znamená, že první dávky (s maximální akumulovanou energií v pružině) a 

poslední dávky (s téměř vyčerpanou energií pružiny) budou podávány s velmi podobnými 

charakteristikami, jako je rychlost vstřiku a mezní síla (to je síla potřebná k překonání 

statického tření zátky v lékové vložce). To znamená, že pružina může být navržena vzhledem 

k jednomu provoznímu stavu, tj. vzhledem k momentu potřebnému k překonání statického 

tření a k následnému podání léku při vhodné době vstřikování. Ve výhodném provedení je 

pásek pružinového plechu vyroben z nerezavějící oceli nebo pružinové oceli. 

Ve výhodném provedení obsahuje druhý konec pružiny část se zmenšenou šířkou a volnou 

koncovou část se zvětšenou šířkou ve srovnání s částí se zmenšenou šířkou. Hnací člen může 

zahrnovat část válcové cívky s axiální štěrbinou a přilehlým úzkým zahloubením 

přizpůsobeným velikosti pružiny pro ukotvení pružiny v hnacím členu nebo na hnacím členu. 

Axiální délka axiální štěrbiny je výhodně větší než šířka volné koncové části pružiny a 

axiální délka úzkého zahloubení je větší než šířka části se zmenšenou šířkou pružiny, avšak 

menší než šířka volné koncové části pružiny. Výsledkem je robustní ukotvení pružiny na 

hnacím členu, které umožňuje snadnou montáž pružiny na hnací člen i při významných 

výrobních tolerancích pružiny. 

Injekční zařízení dále typicky obsahuje člen pro nastavení dávky, kterým může být 

kombinovaný člen pro nastavení a zobrazení dávky, tj. indikátor dávky. Za účelem vizuální 

indikace nastavené dávky mohou být na indikátoru dávky zobrazeny číslice nebo značky, 

které jsou viditelné z vnější strany pouzdra. Indikátor dávky je s výhodou axiálně přitlačován 



5 
 

k pouzdru a během nastavení dávky se otáčí vzhledem k pouzdru v prvním směru nebo ve 

druhém opačném směru (při korekci dávky) a během podávání dávky se otáčí vzhledem k 

pouzdru ve druhém opačném směru. 

Pro další zlepšení zobrazení skutečně nastavené dávky může být obsažena měrka, která je 

alespoň částečně viditelná přes alespoň jeden otvor nebo okénko pouzdra. Tato měrka může 

být vedena axiálně uvnitř pouzdra a může být v záběru s indikátorem dávky, takže otáčení 

indikátoru dávky způsobí axiální posun měrky. Měrka může být alespoň částečně vložena 

mezi pouzdro a indikátor dávky. Jinými slovy, měrka může při svém axiálním pohybu uvnitř 

pouzdra zakrývat nebo odkrývat kontrastní prvek, například část pouzdra nebo část indikátoru 

dávky. To uživateli poskytuje možnost analogového optického nastavení dávky a zpětnou 

vazbu. 

Podle dalšího provedení může zařízení obsahovat dva otvory nebo okénka na protilehlých 

stranách pouzdra, přičemž měrka je viditelná přes oba otvory nebo okénka. Tato vizuální 

zpětná vazba je tedy viditelná nezávisle na orientaci (pravoruký uživatel nebo levoruký 

uživatel) zařízení během podávání dávky. 

Funkce vizuální zpětné vazby, která výhodně doplňuje číselné zobrazení (poskytované 

například indikátorem dávky), dává uživateli jasnou zpětnou vazbu ohledně přibližné 

velikosti nastavené dávky. Rychlost podávání injekčního mechanismu hnaného pružinou 

může být vyšší než u ručního injekčního zařízení, takže během podávání nemusí být možné 

odečítat typické číselné zobrazení dávky. Funkce měrky poskytuje uživateli zpětnou vazbu 

během podávání, pokud jde o průběh podávání, aniž by bylo nutné odečítat samotné číslo 

dávky. Během nastavení a podávání dávky toto měrkové zobrazení navíc simuluje činnost 

injekční stříkačky. 

Podle výhodného provedení obsahuje zařízení pro podávání léků omezovací mechanismus, 

který definuje maximální a minimální nastavitelnou dávku. Minimální nastavitelná dávka je 

typicky nula (0 IU inzulínového preparátu); v tomto případě tedy omezovač zastaví zařízení 

na konci podávání. Maximální nastavitelná dávka, například 60, 80 nebo 120 IU 

inzulínového preparátu, může být omezena, aby nedošlo k předávkování. Limity pro 

minimální a maximální dávku jsou výhodně zajišťovány funkcemi tvrdého zastavení. 

Omezovací mechanismus může obsahovat první otočný doraz na indikátoru dávky a první 

protisměrný doraz na měrce, které dosedají v poloze pro minimální dávku (nula), a druhý 
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otočný doraz na indikátoru dávky a druhý protisměrný doraz na měrce, které dosedají v 

poloze pro maximální dávku. 

Pouzdro může mít otvor nebo okénko a měrka může mít další otvor nebo okénko, které je 

umístěno vzhledem k otvoru nebo okénku pouzdra tak, že alespoň část indikátoru dávky je 

skrze otvory nebo okénka viditelná. Indikátor dávky může být označen sekvencí čísel nebo 

symbolů. Indikátor dávky (číselná objímka) je umístěn radiálně uvnitř měrky; to umožňuje, 

že přes otvory nebo okénka je vidět alespoň jedno z čísel nebo symbolů na indikátoru dávky. 

Jinými slovy, měrku lze použít ke skrytí nebo zakrytí části indikátoru dávky a k umožnění 

pohledu pouze na omezenou část indikátoru dávky. Tato funkce přesné indikace dávky může 

měrku doplňovat a je vhodná pro identifikaci nebo indikaci skutečně nastavené a/nebo 

podávané dávky, jak je uvedeno výše. Jelikož měrka se během nastavení dávky a podávání 

dávky axiálně posouvá, je k dispozici posuvné zobrazovací okénko. 

Nastavení dávky může být prováděno otáčením volicí rukojetí, která může být axiálně 

přitlačována k pouzdru. Podání dávky může dále vyžadovat stisknutí axiálně posuvného 

podávacího tlačítka. Alternativně lze poskytnout kombinovanou volicí rukojeť s tlačítkem, 

která je axiálně pohyblivá. 

Navíc nebo jako alternativa k zobrazování nastavené dávky indikátorem dávky a/nebo měrky 

může být při nastavování dávky a/nebo při podávání dávky generována hmatová a/nebo 

zvuková zpětná vazba. Injekční zařízení může například dále obsahovat klikací objímku, 

která obsahuje zuby uvolnitelně zabírající s odpovídajícími zuby dalšího prvku, který se 

během nastavování dávky otáčí spolu s volicí rukojetí. Klikací objímka je s výhodou rotačně 

přitlačována k pouzdru a je axiálně posuvná vzhledem k pouzdru mezi proximální polohou 

pro nastavení dávky a distální polohou pro podávání dávky. Klikací objímka se může v 

axiálním směru pohybovat tam a zpět; když prochází přes odpovídající zuby otočného prvku, 

vzniká nevizuální signál zpětné vazby. 

Dále je výhodné uživateli signalizovat konec podávání dávky. Zpětná vazba pro konec 

podávání dávky může indikovat, že se zařízení vrátilo do své nulové dávkovací polohy, tj. 

okamžik, kdy je nastavená dávka alespoň z podstatné části vstříknuta. Podávání dávky tedy 

může stále probíhat, například v důsledku dalšího uvolnění vložkové zátky. Zpětnou vazbou 

je výhodně hmatová a/nebo zvuková zpětná vazba, například zvuk kliknutí vyvolaný 

předpjatým pružným klikacím raménkem procházejícím přes okraj. Podle preferovaného 
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provedení zahrnuje indikátor dávky pružné klikací raménko, které klikací objímka posouvá v 

prvním směru a pouze během podávání dávky, kdy zařízení dosáhne své polohy pro 

minimální dávku (nulové polohy) ve druhém opačném směru vyčnívající částí měrky. 

Aby se zabránilo poddávkování nebo poruše, může zařízení pro podávání léků obsahovat 

mechanismus ochrany poslední dávky, jehož cílem je zabránit nastavení dávky překračující 

množství kapaliny, která zbývá ve vložce. Tento mechanismus ochrany poslední dávky může 

obsahovat maticový člen umístěný mezi klikací objímkou a volicí objímkou, který může být 

rotačně přitlačován k volicí rukojeti. Ve výhodném provedení se volicí objímka během 

nastavování dávky otáčí a během podávání dávky zůstává nehybná, zatímco klikací objímka 

zůstává trvale rotačně přitlačena k pouzdru. V tomto provedení se tedy maticový člen 

pohybuje pouze během nastavování dávky a během podávání dávky zůstává vzhledem k 

těmto součástem nehybný. Maticový člen je výhodně v závitovém spojení s volicí objímkou a 

v drážkovém spojení s klikací objímkou. Alternativně může být maticový člen v závitovém 

spojení s volicí objímkou a může být v drážkovém spojení s klikací objímkou. Maticový člen 

může být úplnou maticí nebo její částí, např. polovinou matice. 

První cívka je výhodně umístěna koncentricky s pístnicí na první podélné ose a druhá cívka je 

umístěna na druhé podélné ose, přičemž první podélná osa je rovnoběžná s druhou podélnou 

osou a je od druhé podélné osy vzdálena. To snižuje celkovou délku zařízení. Hnací člen 

může obsahovat hnací trubičku, která je otočná kolem první podélné osy, a hnací objímku, 

která je otočná kolem druhé podélné osy. Ve výhodném provedení je hnací objímka axiálně 

pohyblivá mezi polohou pro nastavení dávky, ve které je hnací objímka rotačně přitlačována 

k pouzdru, a polohou pro podávání dávky, ve které je hnací objímka rotačně odpojena od 

pouzdra. Hnací objímka a hnací trubička jsou výhodně trvale rotačně spojeny, např. 

prostřednictvím spoluzabírajících ozubených koleček. Alternativně může být hnací trubička 

rotačně připojena k hnací objímce, a to pouze v případě, kdy je hnací objímka ve své 

podávací poloze. 

Mezi indikátorem dávky a hnacím členem může být vložena spojka, přičemž tato spojka 

umožňuje relativní rotační pohyb mezi indikátorem dávky a hnacím členem během 

nastavování dávky a zabraňuje relativnímu rotačnímu pohybu mezi indikátorem dávky a 

pohonným členem během podávání dávky. 

Injekční zařízení může obsahovat vložku s lékem. Pružina je s výhodou předpjatá za účelem 

akumulace energie potřebné pro podání celého obsahu vložky. 
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Termín „lék“, jak se zde používá, znamená farmaceutický preparát obsahující alespoň jednu 

farmaceuticky účinnou sloučeninu,  

přičemž v jednom provedení má farmaceuticky účinná sloučenina molekulovou hmotnost do 

1500 Da a/nebo je peptidem, proteinem, polysacharidem, vakcínou, DNA, RNA, enzymem, 

protilátkou nebo jejím fragmentem, hormonem nebo oligonukleotidem, anebo směsí výše 

uvedených farmaceuticky účinných sloučenin, 

přičemž v dalším provedení je farmaceuticky účinná sloučenina použitelná pro léčbu a/nebo 

profylaxi diabetes mellitus nebo komplikací spojených s diabetes mellitus, jako je diabetická 

retinopatie, tromboembolické poruchy, jako je hluboká žilní nebo pulmonární 

tromboembolie, akutní koronární syndrom (ACS), angina pectoris, infarkt myokardu, 

rakovina, makulární degenerace, zánět, senná rýma, ateroskleróza a/nebo revmatoidní 

artritida,  

přičemž v dalším provedení farmaceuticky účinná sloučenina obsahuje alespoň jeden peptid 

pro léčbu a/nebo profylaxi diabetes mellitus nebo komplikací spojených s diabetes mellitus, 

jako je diabetická retinopatie,  

přičemž v dalším provedení farmaceuticky účinná sloučenina obsahuje alespoň jeden lidský 

inzulín nebo analog či derivát lidského inzulínu, glukagon-like peptid (GLP-1) nebo jeho 

analog či derivát, nebo exendin 3 či exendin 4 nebo analog či derivát exendinu 3 nebo 

exendinu 4. 

Analogy inzulínu jsou například Gly(A21), Arg(B31), Arg(B32) lidský inzulín; Lys(B3), 

Glu(B29) lidský inzulín; Lys(B28), Pro(B29) lidský inzulín; Asp(B28) lidský inzulín; lidský 

inzulín, přičemž prolin v pozici B28 je nahrazen aminokyselinami Asp, Lys, Leu, Val nebo 

Ala, a kde lysin v pozici B29 může být nahrazen aminokyselinou Pro; Ala(B26) lidský 

inzulín; Des(B28-B30) lidský inzulín; Des(B27) lidský inzulín a Des(B30) lidský inzulín. 

Inzulínové deriváty jsou například B29-N-myristoyl-des(B30) lidský inzulín; B29-N-

palmitoyl-des(B30) lidský inzulín; B29-N-myristoyl lidský inzulín; B29-N-palmitoyl lidský 

inzulín; B28-N-myristoyl LysB28ProB29 lidský inzulín; B28-N-palmitoyl-LysB28ProB29 

lidský inzulín; B30-N-myristoyl-ThrB29LysB30 lidský inzulín; B30-N-palmitoyl-

ThrB29LysB30 lidský inzulín; B29-N-(N-palmitoyl-Y-glutamyl)-des(B30) lidský inzulín; 

B29-N-(N-lithocholyl-Y-glutamyl)-des(B30) lidský inzulín; B29-N-(ω-
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karboxyheptadekanoyl)-des(B30) lidský inzulín a B29-N-(ω-karboxyheptadekanoyl) lidský 

inzulín. 

Exendin 4 například znamená exendin 4(1-39), peptid sekvence H-His-Gly-Glu-Gly-Thr-

Phe-Thr-Ser-Asp-Leu-Ser-Lys-Gln-Met-Glu-Glu-Glu-Ala-Val-Arg-Leu-Phe-Ile-Glu-Trp-

Leu-Lys-Asn-Gly-Gly-Pro-Ser-Ser-Gly-Ala-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2. 

Deriváty exendinu 4 jsou například vybrány z následujícího seznamu sloučenin: 

H-(Lys)4-des Pro36, des Pro37 Exendin-4(1-39)-NH2, 

H-(Lys)5-des Pro36, des Pro37 Exendin-4(1-39)-NH2, 

des Pro36 Exendin-4(1-39), 

des Pro36 [Asp28] Exendin-4(1-39), 

des Pro36 [IsoAsp28] Exendin-4(1-39), 

des Pro36 [Met(O)14, Asp28] Exendin-4(1-39), 

des Pro36 [Met(O)14, IsoAsp28] Exendin-4(1-39), 

des Pro36 [Trp(O2)25, Asp28] Exendin-4(1-39), 

des Pro36 [Trp(O2)25, IsoAsp28] Exendin-4(1-39), 

des Pro36 [Met(O)14 Trp(O2)25, Asp28] Exendin-4(1-39), 

des Pro36 [Met(O)14 Trp(O2)25, IsoAsp28] Exendin-4(1-39); nebo 

 

des Pro36 [Asp28] Exendin-4(1-39), 

des Pro36 [IsoAsp28] Exendin-4(1-39), 

des Pro36 [Met(O)14, Asp28] Exendin-4(1-39), 

des Pro36 [Met(O)14, IsoAsp28] Exendin-4(1-39), 
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des Pro36 [Trp(O2)25, Asp28] Exendin-4(1-39), 

des Pro36 [Trp(O2)25, IsoAsp28] Exendin-4(1-39), 

des Pro36 [Met(O)14 Trp(O2)25, Asp28] Exendin-4(1-39), 

des Pro36 [Met(O)14 Trp(O2)25, IsoAsp28] Exendin-4(1-39), 

kde skupina -Lys6-NH2 může být vázána na C-konec derivátu exendinu 4; 

 

nebo derivát exendinu 4 sekvence 

 

des Pro36 Exendin-4(1-39)-Lys6-NH2 (AVE0010), 

H-(Lys)6-des Pro36 [Asp28] Exendin-4(1-39)-Lys6-NH2, 

des Asp28 Pro36, Pro37, Pro38Exendin-4(1-39)-NH2, 

H-(Lys)6-des Pro36, Pro38 [Asp28] Exendin-4(1-39)-NH2, 

H-Asn-(Glu)5des Pro36, Pro37, Pro38 [Asp28] Exendin-4(1-39)-NH2, 

des Pro36, Pro37, Pro38 [Asp28] Exendin-4(1-39)-(Lys)6-NH2, 

H-(Lys)6-des Pro36, Pro37, Pro38 [Asp28] Exendin-4(1-39)-(Lys)6-NH2, 

H-Asn-(Glu)5-des Pro36, Pro37, Pro38 [Asp28] Exendin-4(1-39)-(Lys)6-NH2, 

H-(Lys)6-des Pro36 [Trp(O2)25, Asp28] Exendin-4(1-39)-Lys6-NH2, 

H-des Asp28 Pro36, Pro37, Pro38 [Trp(O2)25] Exendin-4(1-39)-NH2, 

H-(Lys)6-des Pro36, Pro37, Pro38 [Trp(O2)25, Asp28] Exendin-4(1-39)-NH2, 

H-Asn-(Glu)5-des Pro36, Pro37, Pro38 [Trp(O2)25, Asp28] Exendin-4(1-39)-NH2, 

des Pro36, Pro37, Pro38 [Trp(O2)25, Asp28] Exendin-4(1-39)-(Lys)6-NH2, 
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H-(Lys)6-des Pro36, Pro37, Pro38 [Trp(O2)25, Asp28] Exendin-4(1-39)-(Lys)6-NH2, 

H-Asn-(Glu)5-des Pro36, Pro37, Pro38 [Trp(O2)25, Asp28] Exendin-4(1-39)-(Lys)6-

NH2, 

H-(Lys)6-des Pro36 [Met(O)14, Asp28] Exendin-4(1-39)-Lys6-NH2, 

des Met(O)14 Asp28 Pro36, Pro37, Pro38 Exendin-4(1-39)-NH2, 

H-(Lys)6-desPro36, Pro37, Pro38 [Met(O)14, Asp28] Exendin-4(1-39)-NH2, 

H-Asn-(Glu)5-des Pro36, Pro37, Pro38 [Met(O)14, Asp28] Exendin-4(1-39)-NH2, 

des Pro36, Pro37, Pro38 [Met(O)14, Asp28] Exendin-4(1-39)-(Lys)6-NH2, 

H-(Lys)6-des Pro36, Pro37, Pro38 [Met(O)14, Asp28] Exendin-4(1-39)-(Lys)6-NH2, 

H-Asn-(Glu)5 des Pro36, Pro37, Pro38 [Met(O)14, Asp28] Exendin-4(1-39)-(Lys)6-

NH2, 

H-Lys6-des Pro36 [Met(O)14, Trp(O2)25, Asp28] Exendin-4(1-39)-Lys6-NH2, 

H-des Asp28 Pro36, Pro37, Pro38 [Met(O)14, Trp(O2)25] Exendin-4(1-39)-NH2, 

H-(Lys)6-des Pro36, Pro37, Pro38 [Met(O)14, Asp28] Exendin-4(1-39)-NH2, 

H-Asn-(Glu)5-des Pro36, Pro37, Pro38 [Met(O)14, Trp(O2)25, Asp28] Exendin-4(1-

39)-NH2, 

des Pro36, Pro37, Pro38 [Met(O)14, Trp(O2)25, Asp28] Exendin-4(1-39)-(Lys)6-

NH2, 

H-(Lys)6-des Pro36, Pro37, Pro38 [Met(O)14, Trp(O2)25, Asp28] Exendin-4(S1-39)-

(Lys)6-NH2, 

H-Asn-(Glu)5-des Pro36, Pro37, Pro38 [Met(O)14, Trp(O2)25, Asp28] Exendin-4(1-

39)-(Lys)6-NH2; 
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nebo farmaceuticky vhodná sůl nebo solvát kteréhokoliv z výše uvedených derivátů exendinu 

4. 

Hormony jsou například hormony hypofýzy nebo hormony hypotalamu nebo regulační 

aktivní peptidy a jejich antagonisté, jak je uvedeno v publikaci Rote Liste, ed. 2008, kapitola 

50, jako jsou gonadotropin (follitropin, lutropin, choriongonadotropin, menotropin), 

somatropin (so-matropin), desmopressin, terlipressin, gonadorelin, triptorelin, leuprorelin, 

buserelin, nafarelin, goserelin. 

Polysacharidem je například glukosaminoglykan, kyselina hyaluronová, heparin, heparin s 

nízkou molekulovou hmotností či heparin s ultranízkou molekulovou hmotností nebo jejich 

deriváty, nebo sulfátovaná, např. polysulfátovaná, forma výše uvedených polysacharidů 

a/nebo jejich farmaceuticky vhodná sůl. Příkladem farmaceuticky vhodné soli 

polysulfátovaného nízkomolekulárního heparinu je enoxaparin sodný. 

Protilátky jsou globulární plazmatické proteiny (~ 150 kDa), které jsou také známé jako 

imunoglobuliny, které sdílejí základní strukturu. Jelikož obsahují cukrové řetězce přidané k 

aminokyselinovým zbytkům, jsou to glykoproteiny. Základní funkční jednotkou každé 

protilátky je monomer imunoglobulin (Ig) monomer (obsahující pouze jednu Ig jednotku); 

sekretované protilátky mohou být také dimerické se dvěma Ig jednotkami, jako je IgA, 

tetramerické se čtyřmi Ig jednotkami, jako je IgM u kostnatých ryb, nebo pentamerické s pěti 

Ig jednotkami, jako je IgM u savců. 

Ig monomer je molekula ve tvaru „Y“, která se skládá ze čtyř polypeptidových řetězců; dva 

identické těžké řetězce a dva identické lehké řetězce jsou spojené disulfidickými vazbami 

mezi cysteinovými zbytky. Každý těžký řetězec má délku asi 440 aminokyselin; každý lehký 

řetězec má délku přibližně 220 aminokyselin. Těžké a lehké řetězce v sobě vždy obsahují 

disulfidové vazby, které stabilizují jejich skládání. Každý řetězec je složen ze strukturálních 

domén, které se nazývají Ig domény. Tyto domény obsahují asi 70 až 110 aminokyselin a 

jsou rozděleny do různých kategorií (například variabilní (V) a konstantní (C)) podle jejich 

velikosti a funkce. Mají charakteristický imunoglobulinový záhyb, ve kterém dva β listy 

vytvářejí „sendvičový“ tvar, který je udržován pohromadě interakcí mezi konzervovanými 

cysteiny a jinými nabitými aminokyselinami. 
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Existuje pět typů těžkého řetězce savčích Ig, které se označují α, δ, ε, γ a μ. Typ přítomného 

těžkého řetězce definuje izotyp protilátky; tyto řetězce se nacházejí v protilátkách IgA, IgD, 

IgE, IgG a IgM (v daném pořadí). 

Různé těžké řetězce se liší velikostí a složením; α a γ obsahují přibližně 450 aminokyselin a δ 

přibližně 500 aminokyselin, zatímco μ a ε mají přibližně 550 aminokyselin. Každý těžký 

řetězec má dvě oblasti, konstantní oblast (CH) a variabilní oblast (VH). V rámci jednoho 

druhu je konstantní oblast v podstatě identická u všech protilátek stejného izotypu, avšak liší 

se v protilátkách různých izotypů. Těžké řetězce γ, α a δ mají konstantní oblast tvořenou 

třemi tandemovými Ig doménami a pantovou oblast pro větší flexibilitu; těžké řetězce μ a ε 

mají konstantní oblast složenou ze čtyř imunoglobulinových domén. Variabilní oblast 

těžkého řetězce se liší v protilátkách produkovaných různými B buňkami, avšak je stejná pro 

všechny protilátky produkované jedinou B buňkou nebo jediným klonem B buňky. Variabilní 

oblast každého těžkého řetězce je dlouhá přibližně 110 aminokyselin a je složena z jediné Ig 

domény. 

U savců existují dva typy imunoglobulinového lehkého řetězce označované jako λ a κ. Lehký 

řetězec má dvě po sobě jdoucí domény: jednu konstantní doménu (CL) a jednu variabilní 

doménu (VL). Přibližná délka lehkého řetězce je 211 až 217 aminokyselin. Každá protilátka 

obsahuje dva lehké řetězce, které jsou vždy identické; U savců je v každé protilátce přítomen 

pouze jeden typ lehkého řetězce, κ nebo λ. 

Obecná struktura všech protilátek velmi podobná; jedinečná vlastnost dané protilátky je 

určena variabilními (V) oblastmi, jak je podrobně popsáno výše. Přesněji řečeno, za vazbu k 

antigenu, tj. za antigenovou specificitu, odpovídají variabilní smyčky, tři v lehkém (VL) a tři 

v těžkém (VH) řetězci. Tyto smyčky jsou označovány jako oblasti určující komplementaritu 

(CD oblasti). Protože k vazebnému místu antigenu přispívají CD oblasti VH i VL domén, je 

konečná antigenová specificita určena kombinací těžkých a lehkých řetězců, nikoliv pouze 

samotnými těžkými nebo lehkými řetězci. 

„Fragment protilátky“ obsahuje alespoň jeden fragment vázající antigen, jak je definováno 

výše, a vykazuje v podstatě stejnou funkci a specificitu jako úplná protilátka, z níž je 

fragment odvozen. Omezené proteolytické štěpení papainem štěpí Ig prototyp na tři 

fragmenty. Dva identické aminokoncové fragmenty, z nichž každý obsahuje jeden celý 

řetězec L a asi polovinu řetězce H, jsou fragmenty vázající antigen (Fab). Třetí fragment, 
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který má podobnou velikost, ale obsahuje karboxy-terminální polovinu obou těžkých řetězců 

s jejich disulfidovou vazbou mezi řetězci, je krystalizovatelný fragment (Fc). Fc obsahuje 

sacharidy, vazebná místa komplementu a FcR-vazebná místa. Omezené štěpení pepsinem 

poskytuje jediný F(ab')2 fragment obsahující oba Fab kusy a pantovou oblast, včetně 

meziřetězcové disulfidové vazby H-H. F(ab')2 je pro vazbu antigenu bivalentní. Disulfidová 

vazba F(ab')2 se může štěpit za účelem získání Fab'. Kromě toho se mohou variabilní oblasti 

těžkých a lehkých řetězců spojit za vzniku variabilního fragmentu s jedním řetězcem (scFv). 

Farmaceuticky vhodnými solemi jsou například adiční soli s kyselinou a bazické soli. Adiční 

soli s kyselinou jsou např. soli HCl nebo HBr. Bazické soli jsou např. soli mající kationt z 

alkálie, např. Na+ nebo K+ nebo Ca2+, nebo amonný iont N+(R1)(R2)(R3)(R4), kde R1 až 

R4 nezávisle na sobě znamenají: vodík, volitelně substituovanou C1-C6-alkylovou skupinu, 

volitelně substituovanou C2-C6-alkenylovou skupinu, volitelně substituovanou C6-C10-

arylovou skupinu nebo volitelně substituovanou C6-C10-heteroarylovou skupinu. Další 

příklady farmaceuticky vhodných solí jsou popsány v publikacích „Remington's 

Pharmaceutical Sciences“ 17. ed. Alfonso R. Gennaro (Ed.), Mark Publishing Company, 

Easton, Pa., U.S.A., 1985 a Encyclopedia of Pharmaceutical Technology. 

Farmaceuticky vhodnými solváty jsou například hydráty. 

Neomezená příkladná provedení vynálezu budou nyní popsána s odkazem na připojené 

výkresy, ve kterých: 

Obrázek 1 

znázorňuje rozložený pohled na injekční zařízení podle provedení vynálezu, 

Obrázek 2 

znázorňuje částečný pohled na omezovací mechanismus z obr. 1, 

Obrázek 3 

znázorňuje pohled v řezu na mechanismus z obrázku 1 v poloze pro nastavení dávky, 

Obrázek 4 

znázorňuje rozložený pohled na indikátor dávky a posuvnou měrku, 

Obrázky 5a až c 

znázorňují částečné pohledy v různých krocích nastavení dávky, 

Obrázky 6a až c 

znázorňují boční pohledy v různých krocích nastavení dávky, 
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Obrázek 7 

znázorňuje perspektivní pohled na zařízení podle obr. 1, 

Obrázky 8a, b 

znázorňují pohledy v řezu na zařízení podle obr. 1 v poloze pro nastavení dávky a 

v poloze pro podávání dávky, 

Obrázek 9a 

znázorňuje pružinu zařízení podle obr. 1 podle prvního provedení, 

Obrázek 9b 

znázorňuje pružinu zařízení podle obr. 1 podle druhého provedení, 

Obrázek 10 

znázorňuje detail zařízení podle obr. 1, 

Obrázek 11 

znázorňuje detail zařízení podle obr. 1, 

Obrázek 12 

znázorňuje detail zařízení podle obr. 1, 

Obrázky 13a, b 

znázorňují boční pohledy na detaily zařízení podle obr. 1 v poloze pro nastavení 

dávky a v poloze pro podávání dávky 

Obrázek 14 

znázorňuje detail zařízení z obr. 1 v rozloženém pohledu, 

Obrázky 15a až f 

znázorňují klikací prvek zařízení z obrázku 1 během volby a během podávání dávky, 

Obrázek 16 

znázorňuje detail zařízení z obr. 1, a 

Obrázek 17 

znázorňuje v řezu detail zařízení z obr. 1. 

 

Injekční zařízení 1 podle předloženého vynálezu je znázorněno na obr. 1 v rozloženém 

pohledu. S výjimkou vložky pro kapalný lék obsahuje injekční zařízení 19 součástí. 

Podrobněji: zařízení obsahuje pouzdro 10, které zahrnuje hlavní pouzdro 11, proximální 

víčko 12 a držák vložky 13, volicí rukojeť 20, podávací tlačítko 30, volicí trubičku (volicí 

objímku) 40, matici poslední dávky 50, trubicovitý klikací prvek 60, podávací pružinu 70, 
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indikátor dávky 80, posuvnou měrku 90, hnací člen 100 včetně hnací objímky 101 a hnací 

trubičky 102, motorovou pružinu 110, akumulační cívku 120, pístnici (vodicí šroub) 130 s 

ložiskem 131, čočku (není zobrazena) a uzávěr (není zobrazen). Většina součástí je umístěna 

koncentricky kolem jedné ze dvou hlavních os I a II mechanismu, jak je znázorněno na 

obrázku 2. 

Fungování zařízení je následující: V „klidovém“ stavu, jak je znázorněno na obr. 3, není 

podávací tlačítko 30 stlačeno, tj. zařízení je v poloze/stavu pro nastavení dávky, což 

umožňuje nastavení dávky a korekci dávky. V tomto stavu je volicí rukojeť 20 v drážkovém 

spojení s podávacím tlačítkem 30 a je axiálně přitlačována k pouzdru 10 (přes proximální 

víčko 12), podávací tlačítko 30 je pevně spojeno s volicí trubičkou 40, volicí trubička 40 je 

v drážkovém spojení s indikátorem dávky 80, posuvná měrka 90 je v drážkovém spojení s 

indikátorem dávky 80 a v drážkovém spojení s pouzdrem 10, klikací prvek 60 v drážkovém 

spojení s pouzdrem 10 a hnací objímka 101 je rovněž v drážkovém spojení s pouzdrem 10. 

Jak je patrné z obr. 1, hnací objímka 101 obsahuje kroužek distálních zubů 105 a kroužek 

proximálních zubů 106. Během nastavování dávky zabírají proximální zuby 106 s 

odpovídajícími vnitřními zuby 14 proximálního víčka 12. Distální zuby 105 tvoří 

uvolnitelnou spojku s odpovídajícími vnitřními drážkami 83 indikátoru dávky 80. Tato spojka 

je během nastavování dávky odpojena. 

Nastavení dávky vyžaduje otáčení volicí rukojeti 20, což způsobí otáčení indikátoru dávky 

80, neboť tyto součásti jsou během volby funkčně spojeny přes sekvenci drážkových spojů 

mezi volicí rukojetí 20, podávacím tlačítkem 30, volicí trubičkou 40 a indikátorem dávky 80. 

Existuje profilované axiální rozhraní mezi klikacím prvkem 60 a volicí trubičkou 40, které 

uvádí do kontaktu podávací pružina 70, což generuje aretované dávkovací polohy volicí 

rukojeti 20 a indikátoru dávky 80 a poskytuje hmatovou a zvukovou zpětnou vazbu uživateli. 

Posuvná měrka 90 je prostřednictvím závitu v záběru s indikátorem dávky 80 a prochází 

axiálně uvnitř pouzdra 10, když se indikátor dávky 80 otáčí. Posuvná měrka 90 může 

procházet mezi otočnými opěrami, které se nacházejí mezi posuvnou měrkou 90 a 

indikátorem dávky 80, a které odpovídají polohám zařízení pro nulový počet jednotek 

a maximální dávku. Během volby je hnací objímka 101 přes drážkové rozhraní rotačně 

přitlačována k pouzdru (proximální víčko 12), takže pístnice 130 je přes hnací trubičku 102 

rotačně a axiálně přitlačována k pouzdru 10. Drážkové rozhraní mezi hnací objímkou 101 a 
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proximálním víčkem 12 brání otáčení hnací objímky 101 během nastavování dávky při trvale 

působícím točivém momentu z motorové pružiny 110. 

Otáčení indikátoru dávky 80 vyvolává axiální pohyb posuvné měrky 90 vzhledem k pouzdru 

10, a to prostřednictvím jeho závitového záběru s indikátorem dávky 80 a jeho rotačního 

přitlačení přes drážky k hlavnímu pouzdru 11. Axiální pohyb posuvné měrky 90 je v 

distálním i proximálním směru omezován opěrami čelní plochy závitu na posuvné měrce 90 a 

opěrnými ploškami v zahloubeném závitovém tvaru na indikátoru dávky 80. 

Existují zarážky pro nulovou a maximální dávku, které jsou vytvářeny opěrami mezi 

posuvnou měrkou 90 a indikátorem dávky 80. Část spirálovitě vytvořeného závitu na 

posuvné měrce 90 tvoří rozhraní se zahloubeným závitovým tvarem na vnějším válcovitém 

povrchu indikátoru dávky 80. Tento zahloubený závitový tvar je na obou koncích omezen 

opěrnou ploškou. Obr. 4 znázorňuje opěrnou plošku 81 pro nulový počet jednotek a 

odpovídající dorazové plošky 91 (nulová dávka) a 92 (maximální dávka) na posuvné měrce 

90. Dorazová ploška pro maximální dávku na opačném konci závitového tvaru na indikátoru 

dávky 80 není na obr. 4 viditelná. V poloze pro nulový počet jednotek je posuvná měrka 90 

ve své krajní distální poloze. Když uživatel volí dávku, pohybuje se posuvná měrka 90 

v proximálním směru, dokud se nevyskytne podobná opěra odpovídající poloze zařízení pro 

maximální dávku. 

Kdykoliv během nastavování dávky a podávání dávky se dávkovací poloha zařízení 

zobrazuje uživateli prostřednictvím otvoru v posuvné měrce 90. Značky pro dávkovací 

polohu jsou na indikátoru dávky 80 provedeny ve spirálovitém vzoru, přičemž rozteč 

spirálovitého vzoru čísel odpovídá spirálovité rozteči závitového rozhraní mezi indikátorem 

dávky 80 a posuvnou měrkou 90. Pro každou dávkovací polohu je přes otvor v posuvné 

měrce 90 viditelná specifická část spirálovitého vzoru čísel, jak je znázorněno na obrázcích 

5a až 5c. Otvor v posuvné měrce 90 je v zákrytu s větším otvorem v hlavním pouzdru 11. 

Posuvná měrka 90 se rozprostírá v proximálních a distálních směrech po obou stranách 

otvoru v dostatečné délce, takže posuvná měrka 90 zakrývá šroubovitý vzor čísel na 

indikátoru dávky 80, který by byl jinak viditelný přes větší otvor v pouzdře. Pohyb posuvné 

měrky 90 je definován roztečí závitového rozhraní s indikátorem dávky 80. Větší otvor v 

hlavním pouzdře 11 tedy uživatelům umožňuje pozorovat povrch posuvné měrky 90 a otvor 

posuvné měrky 90, kterým je vidět část spirálovitého vzoru čísel. Větší otvor v pouzdru může 

být zakryt průhledným čočkovým prvkem, který může zajišťovat zvětšení číselného displeje. 
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V provedení znázorněném na obrázcích je axiální pohyb posuvné měrky 90 využit k 

poskytnutí další zpětné vazby uživateli o dávkovací poloze zařízení, což je považováno za 

zvláště výhodné během podávání dávky. Jak je znázorněno na obrázcích 6a až 6c a 7, jsou v 

hlavním pouzdru 11 vyhotoveny další měřící otvory, (štěrbiny), kterými je viditelný povrch 

posuvné měrky 90. Když se posuvná měrka 90 pohybuje při volbě dávky v proximálním 

směru, distální konec posuvné měrky 90 se pohybuje v rámci měřících otvorů a odkrývá další 

povrch zařízení. Tento další povrch může být stacionárním prvkem zařízení, který je pevně 

přitlačován k pouzdru 10. V alternativním provedení může být tento další povrch pohyblivým 

prvkem zařízení, jako je válcový povrch indikátoru dávky 80. Tento další povrch může být 

barevně označen za účelem indikace určitého typu léku, může být opatřen značením nebo 

grafikou pro zlepšení komunikace s uživatelem vzhledem k postupu volby nebo podávání. 

Délka tohoto dalšího povrchu, který je v důsledku proximálního pohybu posuvné měrky 90 

odkrytý a tudíž viditelný, je úměrná dávkovací poloze zařízení, a tedy velikosti aktuálně 

zvolené dávky. Další viditelný povrch proto poskytuje analogovou indikaci či analogovou 

měrku velikosti zvolené dávky. Délka analogové měrky je definována roztečí závitového 

rozhraní mezi indikátorem dávky 80 a posuvnou měrkou 90, a je proto nezávislá na 

rozhraních mechanismu uvnitř zařízení týkajících se podávání dávky. Analogová měrka proto 

může vykazovat větší axiální pohyb pro každý dávkový přírůstek, než činí požadovaný 

axiální pohyb pístnice. Měřící otvory v pouzdře mohou být umístěny nezávisle na otvoru 

číselného displeje. 

Otvory mohou být zejména umístěny na hlavním pouzdru 11 v místě, které je pro uživatele 

viditelné během podávání dávky. Toto místo může být v blízkosti distálního konce zařízení. 

Zvláště se může jednat o místo, ve kterém by nebylo možné reálně umístit číselný displej 

indikátoru dávky 80. Může se rovněž jednat o větší množství měřících otvorů. Obzvláště zde 

mohou být dva měřící otvory umístěné na protilehlých stranách zařízení, jak je znázorněno na 

obrázcích 6a až 6c a 7. Tím se zvýší viditelnost analogové měrky pro uživatele 

upřednostňující levoruké používání zařízení nebo pro uživatele, kteří upřednostňují držení 

zařízení jiným způsobem. 

Analogová měrka je zvláště výhodná jako indikátor dávkovací polohy zařízení během 

podávání dávky. Během podávání dávky se může číselný displej měnit příliš rychle, takže 

značky pro jednotlivé dávkovací polohy nemusí být čitelné. Pro uživatele proto může být 

obtížné chápat rychlost podávání dávky a množství léku, které má být ještě podáno. Axiální 
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pohyb analogové měrky, která během podávání dávky stále více zakrývá další povrch, 

poskytuje jednoduchý viditelný indikátor rychlosti podávání a množství léku, které má být při 

podávání ještě podáno. 

Zpětná vazba během nastavování dávky je zajištěna interakcí mezi volicí trubičkou 40 a 

klikacím prvkem 60. Klikací prvek 60 je v drážkovém spojení s pouzdrem 10 a podávací 

pružina 70 tlačí klikací prvek 60 do axiálního záběru s volicí trubičkou 40. Jak je znázorněno 

na obr. 11, mezi součástmi existuje axiální ozubené rozhraní a klikací prvek 60 se při otáčení 

volicí trubičky 40 pohybuje v axiálním směru tam a zpět, což poskytuje aretované orientace. 

Volící trubička 40 je pevně spojena s podávacím tlačítkem 30, které je v drážkovém spojení s 

volicí rukojetí 20. 

Při dávce nastavené podle textu výše je možné snížit (zrušit) nastavenou dávku bez podání 

otáčením volicí rukojeti 20 v opačném směru. Snížená dávka je indikována na displejích, jak 

je uvedeno výše. Při nastavené dávce může uživatel zahájit podávání dávky stisknutím 

podávacího tlačítka 30, což posune tlačítko v distálním směru. Obrázky 8a a 8b znázorňují 

proximální konec zařízení s uvolněným tlačítkem 30, tj. v poloze pro nastavování dávky (obr. 

8a), a se stisknutým tlačítkem 30, tj. v poloze pro podávání dávky (obr. 8b). V průběhu 

podávání se axiálně posunují následující součásti: podávací tlačítko 30, volicí trubička 40, 

matice poslední dávky 50, klikací prvek 60, volicí objímka 101, motorová pružina 110 a 

akumulační cívka 120. 

V alternativním provedení mohou být volicí rukojeť a podávací tlačítko kombinovány, takže 

volicí rukojeť se během podávání rovněž axiálně posunuje. 

Drážkové zuby na podávacím tlačítku 30 zabírají s odpovídajícími drážkovými zuby na 

proximálním víčku 12, které tvoří součást hlavního pouzdra 11, což omezuje otáčení 

podávacího tlačítka 30 během podávání. Volicí trubička 40, která je pevně spojena s 

podávacím tlačítkem 30, se axiálně posunuje, takže uvolňuje ze záběru své drážkové rozhraní 

s indikátorem dávky 80. Klikací prvek 60 se rovněž axiálně posunuje, což stlačuje podávací 

pružinu 70. Proti axiální síle vyvíjené uživatelem působí podávací pružina 70 a axiální opěra 

mezi podávacím tlačítkem 30 a proximálním víčkem 12. Volicí rukojeť 20 zůstává 

v drážkovém spojení s podávacím tlačítkem 30 a je proto rotačně omezena. Protože volicí 

rukojeť 20 je rotačně omezena a během podávání odpojena od indikátoru dávky 80, nemůže 
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uživatel zatížit podávací mechanismus nepřiměřenými točivými momenty nebo chybně 

upravit dávku. 

Při stisknutí tlačítka 30 se hnací objímka 101, která je axiálně polohována podávacím 

tlačítkem 30 a volicí trubičkou 40, pohybuje axiálně, takže nejprve spojuje drážkové prvky 

105, 83 s indikátorem dávky 80, tj. spojuje spojku 105, 83, a poté se uvolní ze svého 

drážkového rozhraní 106, 14 s pouzdrem 10. Motorová pružina 110, která je navinutá kolem 

válcového povrchu hnací objímky 101, se také pohybuje axiálně. V provedení znázorněném 

na obr. 9b zabírá radiální příruba na akumulační cívce 120 s obvodovou drážkou na hnací 

objímce 101, takže její relativní axiální poloha je omezena. V alternativním provedení podle 

obr. 9a přenáší materiál motorové pružiny 110 axiální pohyb na akumulační cívku 120, takže 

mezi hnací objímkou 101 a akumulační cívkou 120 není žádné přímé axiální rozhraní. 

Jakmile se hnací objímka 101 axiálně posune, není již rotačně omezena a může se otáčet 

vlivem působení motorové pružiny 110. 

Prostřednictvím ozubeného rozhraní mezi hnací objímkou 101 a hnací trubičkou 102 se hnací 

trubička 102 otáčí, což pohání pístnici 130 pouzdrem do vložky a proti zátce v ní umístěné, 

čímž je tekutý lék z vložky podáván. Drážkové spojení mezi hnací objímkou 101 a 

indikátorem dávky 80, vytvořené axiálním posunem hnací objímky 101, během podávání 

způsobuje, že se indikátor dávky 80 otáčí zpět do polohy pro nulový počet jednotek. 

Klíčová rozhraní během podávání jsou: podávací tlačítko 30 je axiálně posunováno 

uživatelem, čímž vzniká drážkové spojení s pouzdrem 10, volicí trubička 40 se uvolňuje ze 

svého drážkového spojení s indikátorem dávky 80, hnací objímka 101 se posunuje axiálně, 

čímž vzniká drážkové spojení s indikátorem dávky 80 a zaniká její drážkové spojení 

s pouzdrem, ozubené rozhraní mezi hnací objímkou 101 a hnací trubičkou 102 zůstává 

v záběru (překryv mezi zuby však při axiálním pohybu hnací objímky 101 vzrůstá, zatímco 

hnací trubička 102 zůstává stacionární), drážkové rozhraní mezi hnací trubičkou 102 a 

pístnicí 130 zůstává v záběru, a závitové rozhraní mezi pístnicí 130 a pouzdrem zůstává 

v záběru. 

Podávání dávky pokračuje, dokud se číselný displej indikátoru dávky 80 a analogová měrka 

nevrátí do svých nulových poloh pro nulový počet jednotek, kdy mezi indikátorem dávky 80 

a posuvnou měrkou 90 zabere opěra 81, 91, nebo dokud uživatel neuvolní podávací tlačítko 

30. Když zabere opěra pro nulový počet jednotek, točivý moment z motorové pružiny 110 je 
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přes indikátor dávky 80 a posuvnou měrku 90 zachycen pouzdrem 10. Když uživatel uvolní 

podávací tlačítko 30, pak podávací pružina 70 působí tak, že vrací axiálně posunuté součásti 

do jejich proximálních poloh, což opět uvádí do záběru drážkové rozhraní mezi hnací 

objímkou 101 a pouzdrem a obnovuje spojení mezi volicí rukojeti 20 a indikátorem dávky 

80, takže uživatel může nastavenou dávku podle potřeby upravit. 

V rámci výhodné varianty obsahuje zařízení zarážku poslední dávky zahrnující matici 

poslední dávky 50, která je závitově v záběru s volicí trubičkou 40 a rotačně přitlačena ke 

klikacímu prvku 60 prostřednictvím drážkového rozhraní. Během otáčení volicí trubičky 40 

při nastavování dávky se matice poslední dávky 50 posouvá po závitové dráze na volicí 

trubičce 40 směrem k rotační opěře se zarážkovými povrchy 41 a 51 (obr. 10), který se 

nachází na proximálním konci závitové dráhy. Když matice poslední dávky 50 dosáhne 

proximálního konce závitové dráhy, vznikne v důsledku kontaktu povrchů 41 a 51 rotační 

opěra, která rotačně spojuje volicí trubičku 40 s klikacím prvkem 60. Protože klikací prvek 

60 je v drážkovém spojení s pouzdrem 10, volicí trubička 40 je rotačně omezena a uživatel 

nemůže zvýšit nastavenou dávku. Délka závitové dráhy na volicí trubičce 40 odpovídá 

maximálnímu počtu dávek, které mohou být zařízením podány. Během podávání je volicí 

trubička 40 rotačně přitlačována k pouzdru prostřednictvím drážkového záběru mezi 

podávacím tlačítkem 30 a proximálním víčkem 12, ke kterému dochází, když je podávací 

tlačítko 30 axiálně posunuto. Matice poslední dávky 50, volicí trubička 40 a klikací prvek 60 

jsou proto během podávání udržovány v nehybném stavu vzhledem k pouzdru 10. 

Během podávání dávky vzniká akustická zpětná vazba v důsledku interakce hnací trubičky 

102 a pouzdra 10. Jak je znázorněno na obr. 12, do hnací trubičky 102 je integrováno 

poddajné klikací raménko 103, které je vychylováno, když se hnací trubička 102 otáčí uvnitř 

profilovaného povrchu v hlavním pouzdře 11. Toto klikací raménko 103 je umístěno na hnací 

trubičce 102 vyrovnané s drážkovými prvky na vnitřním vrtání, které zabírají s pístnicí 130. 

Tyto drážkové prvky vytvářejí na pístnici 130 vůli, což umožňuje vychylování klikacího 

raménka 103. 

Profilovaný povrch v pouzdru může mít opakující se prvky odpovídající každé podané 

jednotce, které generují podávací „kliknutí“ pro každou podávanou jednotku. V alternativním 

provedení může mít profilovaný povrch opakující se prvky odpovídající většímu množství 

podávaných jednotek, které generují podávací „kliknutí“ při podání určitého násobku 

jednotek. Například při podání každé druhé jednotky, nebo v jiném příkladu při podání každé 
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šesté jednotky. Zvýšení počtu dávek mezi po sobě jdoucími „kliknutími“ může být přínosné u 

zařízení s vysokou rychlostí podávání. 

Po podání dávky, jakmile se indikátor dávky 80 vrátí do své orientace pro nulový počet 

jednotek, a jakmile se posuvná měrka 90 vrátí do své polohy pro nulový počet jednotek, 

vzniká další zvuková zpětná vazba, a to v důsledku interakce indikátoru dávky 80, posuvné 

měrky 90 a klikacího prvku 60. Tato interakce závisí na axiální poloze klikacího prvku 60 a 

vzniká pouze během podávání, když je klikací prvek 60 ve své distální poloze, tj. když je 

podávací tlačítko 30 uživatelem stlačeno. V důsledku využití axiální polohy podávacího 

tlačítka 30 pro vytvoření této interakce nemusí uživatel konec dávkovacího prvku během 

volby dávky přetahovat.  

V provedení znázorněném na obrázcích 13a až 14 je poddajný konec klikacího raménka 

dávkování 82 vsunut do indikátoru dávky 80, v oblasti indikátoru dávky 80, která obsahuje 

závitový tvar, který zabírá se závitem na posuvné měrce 90. Při volbě dávky se tento 

poddajný konec klikacího raménka dávkování 82 nachází ve svém přirozeném (nenapjatém) 

stavu, jak je znázorněno na obr. 13a, a není rušen pohybem posuvné měrky 90, když se tato 

posunuje směrem od své opěry pro nulový počet jednotek nebo směrem k této opěře. Když 

uživatel stlačí podávací tlačítko 30, klikací prvek 60 se posune distálně. Posun klikacího 

prvku 60, který je umístěn uvnitř indikátoru dávky 80, vytváří opěru mezi distálním čelem 

klikacího prvku 60 a výčnělkem na konci klikacího raménka dávkování 82, takže konec 

klikacího raménka dávkování 82 se distálně vychýlí, jak je znázorněno na obr. 13b. 

Vychýlení konce klikacího raménka dávkování 82 je nezávislé na orientaci indikátoru dávky 

80. 

Když je podávací tlačítko 30 stisknuto, zařízení bude podávat lék. Indikátor dávky 80 se bude 

otáčet proti směru hodinových ručiček (při pohledu z proximálního konce zařízení) a posuvná 

měrka 90 se bude pohybovat distálně. Se stisknutým podávacím tlačítkem 30 není možný 

pohyb indikátoru dávky 80 a posuvné měrky 90 v opačných směrech. Když se posuvná 

měrka 90 s indikátorem dávky 80 přiblíží ke své opěře pro nulový počet jednotek, spirálový 

závit na posuvné měrce 90 zabírá s vychýleným koncem klikacího raménka dávkování 82. 

Špička konce klikacího raménka dávkování 82 je v proximálním směru posuvnou měrkou 90 

deformován. Tím dochází k nárůstu axiální kontaktní síly mezi klikacím prvkem 60 a koncem 

klikacího raménka dávkování 82, což skrze cestu přímého zatížení k podávacímu tlačítku 30 

pociťuje uživatel. Špička konce klikacího raménka dávkování 82 se dále proximálně 
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deformuje, dokud není dosaženo opěrné polohy pro nulový počet jednotek, kdy zahloubený 

prvek 93 (obr. 14) uvnitř spirálového závitu na posuvné měrce 90 uvolní špičku konce 

klikacího raménka dávkování 82, které se vrací do svého vychýleného stavu. Uvolnění špičky 

konce klikacího raménka dávkování 82 generuje náraz do zahloubeného prvku 93, což 

vyvolává slyšitelné „kliknutí“. Jakmile se špička konce klikacího raménka dávkování 82 

uvolní, axiální kontaktní síla mezi klikacím prvkem 60 a koncem klikacího raménka 

dávkování 82 náhle poklesne, což skrze cestu přímého zatížení k podávacímu tlačítku 30 

pociťuje uživatel. 

Uživateli je tudíž poskytnuta zvuková a hmatová zpětná vazba, která indikuje, že podávání 

dávky bylo dokončeno a že zařízení se vrátilo do polohy pro nulový počet jednotek. 

V alternativním provedení znázorněném na obrázcích 15a až 15f je poddajný konec klikacího 

raménka dávkování 82 vsunut do indikátoru dávky 80, který je během podávání vychylován 

radiálně posunem klikacího prvku 60. Když se posuvná měrka 90 přiblíží k opěře pro nulový 

počet jednotek, výčnělek na posuvné měrce 90 deformuje vychýlený konec klikacího 

raménka dávkování 82 radiálně. Jakmile je dosaženo polohy pro nulový počet jednotek, 

výčnělek na posuvné měrce 90 uvolní vychýlený konec klikacího raménka dávkování 82, 

které se může dotknout dalšího povrchu na posuvné měrce 90 nebo na pouzdru 10. Ve svém 

přirozeném stavu (obrázky 15a až 15c) během volby má konec klikacího raménka dávkování 

82 podobný celkový průměr jako hlavní válcový povrch indikátoru dávky 80. Konec 

klikacího raménka dávkování 82 se proto může volně otáčet bez dotyku výčnělku na 

distálním konci posuvné měrky 90. To umožňuje uživateli volbu od polohy pro nulový počet 

jednotek bez přetahování konce klikacího raménka dávkování 82. 

Během podávání, když je podávací tlačítko 30 stlačeno, se klikací prvek 60 posunuje distálně. 

Jeho vnější válcový povrch se dotýká výčnělku na vnitřním povrchu konce klikacího raménka 

dávkování 82, což způsobuje radiální vychýlení konce klikacího raménka dávkování 82 

(obrázek 15d). Toto radiální vychýlení zvyšuje účinný průměr na špičce konce klikacího 

raménka dávkování 82. Indikátor dávky 80 se může volně otáčet bez další interakce s koncem 

klikacího raménka dávkování 82, zatímco posuvná měrka 90 se proximálně posunuje (tj. při 

dávkovací poloze > 5 jednotek). Jakmile se posuvná měrka 90 přiblíží své poloze pro nulový 

počet jednotek a indikátor dávky 80 své orientaci pro nulový počet jednotek, výčnělek na 

posuvné měrce 90 zabírá s vychýleným koncem klikacího raménka dávkování 82. Špička 

konce klikacího raménka dávkování 82 se radiálně deformuje ve styku s výčnělkem na 
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posuvné měrce 90 (obr. 15e). Když se indikátor dávky 80 otáčí do polohy pro nulový počet 

jednotek, špička konce klikacího raménka dávkování 82 se otáčí kolem výčnělku, takže 

konec klikacího raménka dávkování 82 se uvolní a vrátí do svého vychýleného stavu 

(obrázek 15f). Špička konce klikacího raménka dávkování 82 se může dotknout dalšího 

povrchu na posuvné měrce 90 nebo na pouzdru, což vyvolá „kliknutí“. Toto provedení 

minimalizuje narušení povrchu závitového tvaru indikátoru dávky 80, který může být použit 

jako vizuální prvek analogové měrky zařízení. 

Motorová pružina 110 sestává z dlouhého pásku materiálu, který byl válcován tak, že ve 

svém přirozeném stavu tvoří těsně vinutou spirálu s malým vnitřním průměrem. Motorová 

pružina 110 je namontována na akumulační cívce 120, která sestává z válcového povrchu s 

vnějším průměrem mírně větším, než je přirozený vnitřní průměr motorové pružiny 110. Na 

vnitřním konci motorové pružiny 110 není žádné ukotvení k akumulační cívce 120. 

Akumulační cívka 120 může být jednoduchá trubička materiálu. Alternativně může mít 

akumulační cívka na jednom konci přírubu nebo může mít příruby na obou koncích. Příruby 

působí tak, že omezují a vedou materiálový pásek motorové pružiny 110. 

Vnější konec pásku materiálu materiálové pružiny 110 nesmí být válcován, takže konec 

pásku zůstává plochý a nenavíjí se sám na akumulační cívku 120. Konec pásku materiálu 

materiálové pružiny 110 může mít profilovaný koncový tvar, který usnadňuje ukotvení pásku 

k prvkům na hnací objímce 101. Jak je znázorněno na obr. 16, tento koncový tvar může 

sestávat z části 111 s širokou délkou pásku na krajním konci pásku, za kterou následuje část 

112 se zúženou délkou pásku, která přechází na standardní šířku pásku. S délkou ploché části 

pásku na konci materiálu motorové pružiny 110 může být spojena značná výrobní tolerance, 

která musí být akomodována během montážního procesu. 

Hnací objímka 101 sestává z vnějšího válcového povrchu, který tvoří povrch hnací cívky, na 

který se navíjí materiál motorové pružiny 110 při nabíjení motorové pružiny 110. Na povrchu 

hnací cívky jsou kotevní prvky, které zabírají s koncovým tvarem pásku materiálu motorové 

pružiny 110. Tyto kotevní prvky mohou zahrnovat axiální štěrbinu 107 na povrchu hnací 

cívky, která je podstatně širší než tloušťka pásku. Axiální štěrbina 107, která je podstatně 

širší než tloušťka pásku, je výhodná při kompletování motorové pružiny 110 s hnací 

objímkou 101, protože může akomodovat větší odchylky a tolerance v poloze a uspořádání 

součástí. 
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Akumulační cívka 120 s navíjenou motorovou pružinou 110 se pohybuje směrem k hnací 

objímce 101 tak, že konec pásku materiálu prochází axiální štěrbinou v hnací objímce 101. 

Průchod pásku materiálu štěrbinou 107 v této orientaci umožňuje větší toleranci v délce 

plochého konce pásku, který má být akomodován, protože následné montážní fáze jsou 

necitlivé na velikost vyčnívání krajního konce pásku do vnitřního otvoru hnací objímky 101. 

Pro uvedení koncového tvaru na pásku materiálu do záběru s kotevními prvky v hnací 

objímce 101 se hnací objímka 101 otáčí. Směr otáčení hnací objímky 101 za účelem záběru s 

kotevními prvky je stejný jako smysl otáčení požadovaný pro nabíjení motorové pružiny 110. 

Když se hnací objímka 101 otáčí, pásek materiálu je kontaktován radiálními ploškami axiální 

štěrbiny 107 v hnací objímce 101. To způsobuje vychýlení pásku materiálu a otáčení 

akumulační cívky 120. Otáčení hnací objímky 101 pokračuje, dokud se pásek materiálu 

tangenciálně nevyrovná s válcovým povrchem hnací cívky, jak je znázorněno na obr. 17. 

Jakmile je pásek materiálu v tangenciální poloze k válcovému povrchu, koncový tvar na 

páskovém materiálu se dostane do plného záběru s kotevním prvkem na hnací objímce 101. 

Kotevní prvek na hnací objímce 101 sestává z úzkého zahloubení 104, které se shoduje se 

zúženou šířkou pásku 112 na koncovém tvaru materiálu morové pružiny 110. Obě strany 

tohoto úzkého zahloubení 104, tj. válcový povrch hnací cívky, vytváří opěrnou plochu s 

širokou délkou 111 pásku na krajním konci pásku, vytvořenou z kapsovité oblasti na vnitřní 

válcové ploše hnací objímky 101. Při plném záběru krajní konec 111 pásku materiálu 

motorové pružiny 110 tuto kapsovitou oblast obsadí, takže je zachován hladký válcový otvor 

hnací objímky 101. Zachování tohoto hladkého válcového otvoru je výhodné, neboť 

poskytuje volně běžící stykovou plochu s volicí trubičkou 40. 

Jakmile je koncový tvar motorové pružiny 110 plně v záběru s hnací objímkou 101, může se 

hnací objímka 101 otočit o několik otáček a nabít motorovou pružinu 110. Po nabití je většina 

materiálu motorové pružiny 110 navinutá kolem hnací objímky 101. Během podávání dávky 

je materiál pásku převáděn zpět do akumulační cívky 120. Po podání poslední dávky ze 

zařízení je většina materiálu motorové pružiny 110 převedena zpět do akumulační cívky 120. 
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Patentové nároky 

 

1. Ruční injekční zařízení obsahující: 

- pouzdro (10), 

- pístnici (130) umístěnou uvnitř pouzdra (10), 

- hnací člen (100), 

- zásobník energie (110) pro pohon hnacího členu (100) obsahující navinutou plochou 

spirálovou pružinu jako zásobník energie, jejíž první konec je připojen k první cívce 

(120) a jejíž druhý konec je připojen k druhé cívce, 

 

vyznačující se tím, že hnací člen (100) je trvale připojen k pístnici (130), přičemž hnací člen 

(100) je axiálně pohyblivý mezi polohou pro nastavení dávky, ve které je hnací člen (100) 

rotačně přitlačován k pouzdru (10), a polohou pro podávání dávky, ve které je hnací člen 

(100) rotačně odpojen od pouzdra (10), přičemž druhá cívka je axiálně a rotačně přitlačována 

k hnacímu členu (100). 

  

2. Injekční zařízení podle nároku 1, kde druhý konec pružiny (110) obsahuje část (112) se 

sníženou šířkou a volnou koncovou část (111) se zvýšenou šířkou ve srovnání s částí (112) se 

sníženou šířkou, a kde hnací člen (100) obsahuje část válcové cívky s axiální štěrbinou (107) 

a přilehlým úzkým zahloubením (104). 

  

3. Injekční zařízení podle nároků 1 nebo 2, které dále obsahuje indikátor dávky (80), který je 

axiálně přitlačován k pouzdru (10) a který se během nastavování dávky otáčí vzhledem k 

pouzdru (10) v prvním směru nebo ve druhém opačném směru, a který se během podávání 

dávky otáčí vzhledem k pouzdru (10) ve druhém opačném směru. 

  

4. Injekční zařízení podle nároku 3, které dále obsahuje měrku (90), která je alespoň částečně 

vsunuta mezi pouzdro (10) a indikátor dávky (80), a alespoň částečně viditelná přes alespoň 

jeden otvor nebo okénko pouzdra (10), přičemž tato měrka (90) je axiálně vedena uvnitř 
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pouzdra (10) a je v závitovém záběru s indikátorem dávky (80), takže otáčení indikátoru 

dávky (80) způsobuje axiální posun měrky (90). 

  

5. Injekční zařízení podle nároků 3 a 4, které dále obsahuje omezovací mechanismus (81, 91, 

92), který definuje maximální nastavitelnou dávku a minimální nastavitelnou dávku, přičemž 

tento omezovací mechanismus zahrnuje první otočný doraz (81) na indikátoru dávky (80) a 

první protisměrný doraz (91) na měrce (90), které dosedají v poloze pro minimální dávku 

(nula), a druhý otočný doraz na indikátoru dávky (80) a druhý protisměrný doraz (92) na 

měrce (90), které dosedají v poloze pro maximální dávku. 

  

6. Injekční zařízení podle nároků 3 a 4, kde pouzdro (10) má otvor nebo okénko a měrka (90) 

má další otvor nebo okénko, které je umístěno vzhledem k otvoru nebo okénku pouzdra (10) 

tak, že alespoň část indikátoru dávky (80) je skrze tyto otvory nebo okénka viditelná. 

  

7. Injekční zařízení podle některého z předcházejících nároků, které dále obsahuje axiálně 

posuvné podávací tlačítko (30) a volicí rukojeť (20), která je axiálně přitlačována k pouzdru 

(10). 

  

8. Injekční zařízení podle nároku 7, které dále zahrnuje klikací objímku (60), která je rotačně 

přitlačována k pouzdru (10) a je axiálně posuvná vzhledem k pouzdru (10) mezi proximální 

polohou pro nastavení dávky a distální polohou pro podávání dávky, přičemž tato klikací 

objímka (60) obsahuje zuby, které uvolnitelně zabírají s odpovídajícími zuby dalšího prvku 

(40), který se během nastavování dávky otáčí. 

  

9. Injekční zařízení podle nároku 7, kde indikátor dávky (80) obsahuje pružné klikací 

raménko (82), které klikací objímka (60) posouvá v prvním směru a pouze během podávání 

dávky, kdy zařízení dosáhne své polohy pro minimální dávku (nulové polohy) ve druhém 

opačném směru vyčnívající částí měrky (90).  

  

10. Injekční zařízení podle nároků 7 nebo 8, které dále obsahuje mechanismus ochrany 

poslední dávky (40, 50, 60), jehož cílem je zabránit nastavení dávky překračující množství 

kapaliny, která zbývá ve vložce, přičemž tento mechanismus ochrany poslední dávky 

obsahuje maticový člen (50) vsunutý mezi klikací objímku (60) a volicí objímku (40). 
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11. Injekční zařízení podle některého z předcházejících nároků, kde je první cívka (120) 

umístěna koncentricky s pístnicí (130) na první podélné ose (I) a kde je druhá cívka umístěna 

na druhé podélné ose (II), přičemž první podélná osa (I) je rovnoběžná s druhou podélnou 

osou (II) a je od druhé podélné osy vzdálena. 

  

12. Injekční zařízení podle nároku 11, kde hnací člen (100) obsahuje hnací trubičku (102) 

otočnou kolem první podélné osy (I) a hnací objímku (101) otočnou kolem druhé podélné osy 

(II). 

  

13. Injekční zařízení podle nároku 12, kde hnací objímka (101) je axiálně pohyblivá mezi 

polohou pro nastavení dávky, v níž je hnací objímka (101) rotačně přitlačována k pouzdru 

(10), a polohou pro podávání dávky, v níž je hnací objímka (101) rotačně odpojena od 

pouzdra (10), a kde hnací trubička (102) je trvale rotačně spojena s hnací objímkou (101). 

  

14. Injekční zařízení podle některého z předcházejících nároků, které dále obsahuje spojku 

(83, 105) vloženou mezi indikátor dávky (80) a hnací člen (100), přičemž spojka (83, 105) 

umožňuje relativní rotační pohyb mezi indikátorem dávky (80) a hnacím členem (100) během 

nastavování dávky a zabraňuje relativnímu rotačnímu pohybu mezi indikátorem dávky (80) a 

hnacím členem (100) během podávání dávky. 

   

15. Injekční zařízení podle některého z předchozích nároků, které obsahuje vložku s lékem. 
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