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 Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "MÉTO-

DO DE MONITORAMENTO DE CONTAMINANTE PARA DISPEN-

SADOR". 

Escopo da Invenção 

[0001] Esta invenção refere-se a um dispensador de captação de 

contaminante e, mais particularmente, a um dispensador para dispen-

sar produto para um usuário o qual incorpora um sensor de contami-

nante e fornece indicações de presença de contaminante em um único 

dispensador e em uma matriz de tais dispensadores dentro de uma 

instalação. A invenção refere-se, mais particularmente, a tal dispensa-

dor de captação de contaminante, uma matriz de tais dispensadores e 

métodos de uso do dispensador e matrizes de tais dispensadores. 

Antecedentes da Invenção 

[0002] Os dispensadores de fluido são conhecidos por dispensar 

fluidos de limpeza e desinfecção como líquidos e espuma para a lim-

peza das mãos de um usuário. Tais dispensadores são fornecidos em 

muitas instalações tais como em hospitais, premissas de assistência 

de saúde, restaurantes, áreas de processamento de alimento, edifícios 

comerciais, escolas, aeroportos e similares. Os dispensadores de toa-

lha de papel são conhecidos por dispensar toalhas de papel como pa-

ra indivíduos em uma instalação sanitária.  

[0003] O crescimento e a presença de contaminantes em muitas 

instalações têm se tornado cada vez mais problemáticos. Por exemplo, 

o crescimento e a presença de patógenos tais como bactérias e vírus 

em hospitais tem se tornado um problema significativo. Os métodos 

presentes de detecção de tais contaminantes têm vantagens que os 

mesmos não são adequados e notavelmente não fornecem avisos 

prévios de níveis perigosos de contaminantes. Os sistemas de detec-

ção presentes são tipicamente tão desvantajosos que o aviso de situa-

ções de contaminante perigoso ocorre após os pacientes terem sido 
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afetados negativamente e exibirem sintomas dos patógenos. 

Sumário da Invenção 

[0004] A fim de superar, pelo menos parcialmente, essas desvan-

tagens dos dispositivos previamente conhecidos, a presente invenção 

fornece um dispensador que inclui um sensor de contaminante e mé-

todos de uso de tal dispensador para captar contaminantes tanto sozi-

nho quanto em uma matriz de dispensadores similares dentro de uma 

instalação. 

[0005] Um objetivo da presente invenção é fornecer um dispensa-

dor aperfeiçoado, preferencialmente para dispensar produto, particu-

larmente um dispensador para dispensar toalhas de papel ou fluido de 

limpeza das mãos que incorporam um sensor de contaminante. 

[0006] Outro objetivo da presente invenção é fornecer uma matriz 

de dispensadores que inclui, cada uma, um sensor com os dispensa-

dores na matriz disposta em locais espaçados dentro de uma instala-

ção para monitorar contaminantes na instalação. 

[0007] Outro objetivo é fornecer um método de operar um sensor 

de dispensação sozinho ou em uma matriz de dispensadores similares 

para monitorar de maneira vantajosa um contaminante. 

[0008] Em um aspecto, a presente invenção fornece um método 

de monitoramento de um contaminante e/ou uma propriedade física 

em uma instalação que compreende: 

[0009] fornecer um dispensador para dispensar produtos pessoais 

a um usuário,  

[00010] o dispensador porta um sensor que tem a capacidade de 

detectar a presença e nível relativo do contaminante no sensor ou uma 

propriedade física ao redor do sensor, 

[00011] gerar, para o dispensador periodicamente ao longo do tem-

po, sinais representativos do nível do contaminante no sensor ou o ní-

vel da propriedade física ao redor do sensor ou o nível da propriedade 
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física ao redor do sensor em instantes diferentes,  

[00012] converter, opcionalmente, os sinais para dados representa-

tivos do nível do contaminante no sensor ou o nível da propriedade 

física ao redor do sensor em instantes diferentes, e  

[00013] comparar, opcionalmente, o nível captado com um ou mais 

limiares e determinar se o nível satisfaz os limiares, 

[00014] em que o dispensador é preferencialmente selecionado a 

partir de um dispensador de toalha de papel e um dispensador de flui-

do para dispensar fluido que inclui um reservatório que contém líquido 

e uma bomba para dispensar fluido do reservatório e o sensor é prefe-

rencialmente fornecido em uma superfície externa do dispensador 

aberta para o ambiente ao redor do dispensador. 

[00015] Em outro aspecto, a presente invenção fornece um método 

de monitoramento de um contaminante em uma instalação que com-

preende: 

[00016] fornecer uma pluralidade de dispensadores de fluido em 

locais espaçados ao redor da instalação incluindo uma pluralidade de 

dispensadores de fluido para dispensar fluido para limpar as mãos de 

indivíduos, sendo que cada dispensador compreende um reservatório 

que contém líquido e uma bomba para dispensar fluido do reservató-

rio, 

[00017] cada dispensador porta um sensor que tem a capacidade 

de detectar a presença e nível relativo do contaminante , 

[00018] gerar, para cada dispensador periodicamente ao longo do 

tempo, sinais representativos do nível do contaminante em cada sen-

sor em instantes diferentes, 

[00019] converter, opcionalmente, os sinais para dados representa-

tivos do nível do contaminante em cada sensor em instantes diferen-

tes, e  

[00020] comparar, opcionalmente, o nível do contaminante captado 
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com um ou mais limiares e determinar se o nível de contaminante não 

satisfaz os limiares. 

[00021] Em ainda outro aspecto, a presente invenção fornece um 

sistema de captação de contaminante para uma instalação que com-

preende: 

[00022] um processador comum, 

[00023] uma pluralidade de dispensadores de fluido localizados em 

locais espaçados na instalação, sendo que cada um dos ditos dispen-

sadores compreende um reservatório que contém líquido substituível e 

uma bomba para dispensar fluido do reservatório, 

[00024] cada reservatório inclui um sensor , 

[00025] o sensor capta a presença de contaminantes biológicos, os 

contaminantes biológicos selecionados a partir de bactérias, vírus e 

outros patógenos, 

[00026] o sensor gera um sinal quando um contaminante é captado, 

[00027] cada dispensador inclui um sistema de comunicações para 

comunicar o sinal a um processador comum, e  

[00028] o processador comum monitora o nível de contaminantes 

biológicos em cada dispensador periodicamente ao longo do tempo. 

[00029] Em ainda outro aspecto, a presente invenção fornece um 

dispensador de fluido para dispensar fluido para limpar as mãos do 

indivíduo, 

[00030] o dispensador compreende um reservatório que contém 

líquido e uma bomba para dispensar fluido do reservatório, 

[00031] o dispensador porta um sensor sobre uma superfície que 

tem a capacidade de detectar a presença e nível relativo do contami-

nante, 

[00032] um gerador de sinal para gerar um sinal representativo do 

nível do contaminante no sensor, e 

[00033] um processador para converter o sinal em dados represen-
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tativos do nível do contaminante no sensor em instantes diferentes e 

para comparar o nível do contaminante captado com um ou mais limia-

res e fornecer um sinal de aviso quando o nível de contaminante ex-

ceder as limiares em que preferencialmente o dispensador inclui uma 

superfície externa aberta para o ambiente ao redor do dispensador e o 

sensor é fornecido para captar contaminantes do ambiente.  

Breve Descrição dos Desenhos  

[00034] As vantagens e aspectos adicionais da presente invenção 

se tornarão evidentes a partir da descrição a seguir obtida junto com 

os desenhos anexos em que: 

[00035] A Figura 1 é uma vista em perspectiva de um dispensador 

de sabão de acordo com uma primeira modalidade da invenção mos-

trada de maneira esquemática como sendo manualmente usado por 

um usuário para dispensar sabão para as mão; 

[00036] A Figura 2 é uma vista em perspectiva do dispensador de 

sabão da Figura 1, entretanto, com uma blindagem de bocal em uma 

posição aberta levantada, o frasco removido e um mecanismo de 

bomba sendo manipulado manualmente por um usuário pronto para 

inserção ou remoção;  

[00037] A Figura 3 é uma vista em perspectiva do dispensador de 

sabão da Figura 1 em que o mecanismo de bomba é acoplado ao alo-

jamento, a blindagem de bocal está em uma posição fechada e uma 

frasco está sendo substituída;  

[00038] A Figura 4 é uma vista em perspectiva do dispensador mos-

trado na Figura 1 com a blindagem de bocal removida; 

[00039] A Figura 5 é uma vista lateral em corte transversal parcial-

mente em recorte esquemática do dispensador na Figura 1 com a 

blindagem de bocal em uma posição fechada; 

[00040] A Figura 6 é um diagrama de fluxo esquemático que mostra 

elementos conectados eletricamente do dispensador da Figura 1; 
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[00041] A Figura 7 é uma vista em planta de uma instalação de cui-

dados com a saúde que tem uma matriz de dispensadores, de acordo 

com a presente invenção; 

[00042] A Figura 8 é um diagrama de fluxo esquemático que mostra 

uma primeira disposição para monitoramento e controle da matriz de 

dispensadores, de acordo com a presente invenção; 

[00043] A Figura 9 é um diagrama de fluxo esquemático similar à 

Figura 1, mas que mostra uma configuração diferente de elementos 

propulsados eletricamente do dispensador da Figura 1; 

[00044] A Figura 10 é uma vista em perspectiva de um dispensador 

de sabão similar àquele mostrado na Figura 3, mas com um frasco 

modificado; 

[00045] A Figura 11 é uma vista em perspectiva do frasco mostrado 

na Figura 10 antes do acoplamento no dispensador; 

[00046] A Figura 12 é uma vista pictórica esquemática parcial que 

mostra um frasco modificado adicionado ao alojamento de dispensa-

dor com pontos sensíveis ao toque elétricos complementares para co-

nexão elétrica no acoplamento do frasco no dispensador; 

[00047] A Figura 13 é uma vista em perspectiva frontal de um dis-

pensador de sabão de acordo com uma segunda modalidade da in-

venção com um frasco preso ao mesmo; 

[00048] A Figura 14 é uma vista em perspectiva frontal do dispen-

sador da Figura 13 com o frasco removido; 

[00049] A Figura 15 é uma vista em perspectiva frontal de um chas-

si interior do dispensador da Figura 13; 

[00050] A Figura 16 é uma vista em perspectiva posterior do chassi 

da Figura 15 com sua placa traseira do mesmo e outros elementos se-

lecionados removidos para facilitar o entendimento; 

[00051] A Figura 17 é uma vista em planta em corte transversal 

parcial esquemática através do sensor de frasco na Figura 15;  
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[00052] A Figura 18 é uma vista em perspectiva frontal de um dis-

pensador de sabão de acordo com uma terceira modalidade da inven-

ção; 

[00053] A Figura 19 é uma vista em planta esquemática de um me-

canismo de captação para um sensor que porta uma pluralidade de 

elementos de captação individuais e mostrado de maneira esquemáti-

ca acoplado a um módulo de controle;  

[00054] A Figura 20 é um corte transversal similar à Figura 5, mas 

que mostra um ventilador para ventilar ar sobre um sensor fornecido 

no fundo da frasco; e 

[00055] A Figura 21 é uma vista em perspectiva de fundo e frontal 

parcial esquemática de uma quarta modalidade de um dispensador, de 

acordo com a presente invenção, que mostra um sensor de coloração 

óptico direto, 

[00056] A Figura 22 é uma colagem esquemática de uma pluralida-

de de elementos que podem ser encontrados em uma instalação e que 

podem ser monitorados de acordo com os métodos da presente inven-

ção, 

[00057] A Figura 23 é um diagrama de fluxo esquemático que mos-

tra uma segunda disposição para o monitoramento e controle de uma 

matriz de elementos que portam sensor de acordo com a presente in-

venção,  

[00058] A Figura 24 é uma representação esquemática do uso de 

um sistema RFID para comunicação de sinais a partir de um ou mais 

sensores. 

[00059] A Figura 25 é uma vista em perspectiva frontal de um dis-

pensador de sabão de acordo com uma quinta modalidade da inven-

ção que inclui uma bandeja de gotejamento; 

[00060] A Figura 26 é uma vista lateral do dispensador da Figura 

25; 
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[00061] A Figura 27 é uma vista lateral em corte transversal vertical 

através da bandeja de gotejamento mostrada nas Figuras 25 e 26; 

[00062] As Figuras 28, 29 e 30 são, cada uma, uma vista lateral em 

corte transversal igual à Figura 27, entretanto, que mostra uma confi-

guração diferente para o sensor de contaminante; e 

[00063] A Figura 31 é uma vista em perspectiva frontal de um dis-

pensador de sabão de acordo com uma sexta modalidade da invenção 

que inclui uma bandeja de gotejamento. 

Descrição Detalhada dos Desenhos  

[00064] A referência é feita primeiramente à Figura 1 que ilustra 

uma primeira modalidade de um dispensador de fluido 10 similar àque-

le descrito na Patente no U.S. 7.748.573 de Ophardt et al, expedida em 

6 de julho de 2010, cuja revelação é incorporada a título de referência. 

O dispensador 10 é adaptado para ser fixado em uma parede não 

mostrada. O dispensador 10 é ilustrado de maneira esquemática na 

Figura 1 como adaptado para ativação manual como por um usuário 

que usa uma mão 11 para impulsionar uma alavanca 12 de modo des-

cendente a fim de dispensar fluido 40 a partir de um bocal 13 sobre a 

palma da outra mão do usuário 14.  

[00065] O dispensador 10 deste pedido difere do dispensador des-

crito na Patente no U.S. 7.748.573 de maneira notável ao fornecer em 

uma superfície 49 da parede lateral 18 do alojamento 16, um sensor 

50. A superfície 49 da parede lateral 18 é uma superfície exterior que é 

aberta para o ambiente ao redor do dispensador. O sensor 50 é prefe-

rencialmente um sensor que tem a capacidade de captar contaminan-

tes do ambiente ao redor do dispensador que se engata ao sensor 50. 

O sensor 50 preferencialmente tem a capacidade de detectar a pre-

sença de um ou mais contaminantes no sensor 50. O sensor 50 é pre-

ferencialmente um sensor eletrônico que exige potência elétrica para a 

operação do mesmo. 
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[00066] Referência é feita à Figura 6 que mostra, de maneira es-

quemática, o sensor 50 e um módulo de controle 52 para controlar o 

sensor 50. O módulo de controle 52 é montado no alojamento 16 den-

tro da parte interna superior do alojamento conforme visto na Figura 4 

atrás de um membro de suporte 22 e molas 26 dentro de um espaço 

posterior próximo de uma placa traseira 17 embaixo de uma parede de 

topo 20 e entre a parede lateral 18 e uma parede lateral oposta 19. A 

Figura 4 mostra um conduto 54 que conecta o sensor 50 ao módulo de 

controle 52.  

[00067] Na Figura 6, o módulo de controle 52 é ilustrado de maneira 

esquemática como um painel de circuito que porta um processador 55, 

um dispositivo de comunicação 56 e uma fonte de alimentação 54. 

Cada um do sensor 50, dispositivo de comunicação 56 e fonte de ali-

mentação 54 são conectados ao processador 55. O processador 55 

controla o recebimento e distribuição de potência a partir da fonte de 

alimentação para os outros componentes eletrônicos e preferencial-

mente a operação desses outros componentes.  

[00068] Em operação, o sensor 50 é controlado pelo processador 

55 para, por vezes, conforme determinado pelo processador 55, detec-

tar a presença de um contaminante no sensor 50 e gerar um sinal re-

presentativo do nível de contaminante no sensor 50. O processador 55 

controla o dispositivo de comunicação 56 de modo a comunicar con-

forme desejado o sinal e/ou outros dados. O processador 55 na moda-

lidade preferencial controla o dispositivo de comunicação 56 de modo 

a enviar o sinal e/ou outros dados a um dispositivo eletrônico remoto. 

Na modalidade preferencial, o dispositivo de comunicação que inclui 

um transmissor sem fio para o qual uma antena 57 é mostrada monta-

da externamente no topo 20 do dispensador 10. 

[00069] A referência é feita à Figura 7 que mostra uma vista em 

planta de uma instalação de assistência de saúde 100 que tem uma 
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pluralidade de diferentes dispensadores 10 localizados em diferentes 

localizações na instalação100. A instalação 100 tem uma quantidade 

de áreas e cômodos indicada como 101 a 108 com passagem entre os 

mesmos viabilizadas por portas 109. Os dispensadores 10 são locali-

zados em diversas localizações diferentes incluindo aquelas próximas 

à entrada ou saída da maioria das portas 109, e dentro dos cômodos. 

Os dispensadores 10 podem ser montados nas paredes, em suportes 

livres ou suportado em mesas, bancadas e similares. Múltiplos dispen-

sadores podem estar em qualquer cômodo como, por exemplo, em 

uma instalação sanitária com múltiplos vasos sanitários ou pias ou es-

tações de lavagem, não mostrados. 

[00070] Referência é feita à Figura 8 que ilustra de maneira esque-

mática um sistema de captação de contaminante 99. O sistema 99 in-

clui a matriz de dispensadores 10 da Figura 7, mas a Figura 8 mostra, 

para facilitar a ilustração, somente três dos dispensadores 10, cada 

um dos quais é mostrado, de maneira esquemática, que o respectivo 

dispositivo de comunicação 56 do mesmo transmite, de modo sem fio, 

as informações a um roteador sem fio 58 que é conectado à Internet 

59 que subsequentemente roteia e transfere as informações a um ser-

vidor de computador 60. 

[00071] A conexão entre cada um dos dispensadores 10 e o rotea-

dor 58 não precisam ser de modo sem fio e podem ser para um ou 

mais dos dispensadores uma conexão incorporada. O modo preferen-

cial de comunicação a partir de cada dispensador 10 para o roteador 

58 é sem fio como, por exemplo, preferencialmente com o uso de um 

sistema sem fio WiFi para comunicação entre o dispositivo de comuni-

cação 56 e o roteador 58 que compreenderia um WiFi roteador. A co-

municação entre o roteador 58 e o servidor de computador 60 prefe-

rencialmente é através de Internet. Embora a Figura 8 mostre três 

computadores conectados a um único roteador, deve-se verificar que 
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muitos dispensadores diferentes 10 podem ser fornecidos, conforme 

desejado, para qualquer instalação 100 com cada dispensador 10 se 

comunicando por um roteador e, evidentemente, que uma quantidade 

de diferentes roteadores 58 pode ser fornecida para servir a diversos 

dispensadores 10. O roteador 58 é mostrado como sendo conectado a 

um servidor de computador 60, entretanto, um ou mais servidores de 

computador diferentes 60 podem ser fornecidos, entretanto, preferen-

cialmente, todas as informações que podem ser reunidas a partir de 

qualquer instalação particular podem ser adaptadas para serem con-

solidadas e monitoradas em um único servidor ou processador central. 

[00072] A instalação 100 pode compreender qualquer área incluin-

do, por exemplo, áreas ao redor ou dentro de um ou mais edifícios, 

áreas de acomodação de pessoas, áreas para processamento de ali-

mento, navios de transporte, e terminais de transporte ou qualquer 

porção dos mesmos. 

[00073] A comunicação entre cada dispensador 10 e o servidor de 

computador 60 não é limitado. Cada um ou alguns dos dispensadores 

10 podem se comunicar com outros dispensadores. Um dos dispensa-

dores 10 pode funcionar como um roteador para outros dispensadores. 

Cada um ou alguns dos dispensadores 10 podem se comunicar com 

dispositivos de coleta de mensagem ou diretamente a um computador 

como através de um LAN bem como roteador sem fio. Com o uso do 

novo padrão IPV6 um dispensador 10 pode ser identificado pelo pró-

prio endereço de IP do mesmo e pode comunicar para encontrar um 

servidor em CLOUD e comunicar informações ao servidor em CLOUD. 

A comunicação é preferencialmente fornecida pelo menos de um via a 

partir do dispensador 10 para o servidor de computador 60, entretanto, 

também pode ser de duas vias com o dispensador 10 tendo a capaci-

dade de receber informações de outros dispositivos, preferencialmente 

a partir do servidor de computador 60.  
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[00074] O modo particular que o sinal a partir do sensor 50 é pro-

cessado não é limitado, e o sinal pode ser processado inteiro ou em 

parte no dispensador 10 ou inteiro ou em parte no servidor de compu-

tador 60 ou outro dispositivo de processamento remoto. 

[00075] Por exemplo, em um primeiro modo de operação, o proces-

sador no dispensador 10 pode enviar dados e sinais relativamente não 

processados para o servidor de computador 60 para minimizar proces-

samento dentro do dispensador 10 e, desse modo, reduzir a necessi-

dade por armazenamento de dados e capacidade de processamento 

no dispensador 10. O servidor de computador 60 irá converter os si-

nais e dados recebidos para dados representativos do nível de conta-

minante no sensor 50. Em um segundo modo de operação, o proces-

sador 55 no dispensador converte o sinal gerado pelo sensor 50 para 

dados representativos do nível de contaminante no sensor 50, e co-

municar esses dados para o servidor de computador 60. Em um tercei-

ro modo de operação, o processador 55 no dispensador converte o 

sinal gerado pelo sensor 50 e o gerador de sinal do mesmo para da-

dos representativos do nível de contaminante no sensor 50. O proces-

sador 55 compara o nível de contaminante captado com um ou mais 

limiares e faz determinação de ad de se o nível de contaminante con-

forme captado no sensor excede um ou mais desses limiares, e tam-

bém pode fornecer um sinal de aviso se o nível de contaminante con-

forme captado no sensor for determinado exceder um ou mais desses 

limiares. 

[00076] Referindo-se à Figura 4, o dispensador 10 inclui o aloja-

mento 16 que tem a placa traseira 17, como paredes laterais espaça-

das 18 e 19 e a parede de topo 20 que define um interior 21 entre as 

mesmas. O membro de suporte 22 é preso de modo fixo no interior do 

alojamento entre as paredes laterais 18 e 19 próximo à parede de topo 

20. Um mecanismo de alavanca 23 que inclui a alavanca 12 e uma 
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placa de ponte de alavanca 24 é montado de modo articulado ao 

membro de suporte 22. As molas de alavanca 26 são dispostas entre a 

placa de ponte de alavanca 24 e o membro de suporte 22 de modo a 

inclinar a alavanca 12 a uma posição erguida superior.  

[00077] A Figura 4 mostra uma blindagem de bocal 27 separada do 

alojamento 16 e pronta para acoplamento manual ao membro de su-

porte 22. A Figura 2 ilustra o dispensador 10 com a blindagem de bo-

cal 27 acoplada ao membro de suporte 22 e colocada em uma posição 

aberta erguida cuja posição a blindagem de bocal 27 permite que um 

mecanismo de bomba 28 seja acoplado ou desacoplado do membro 

de suporte 22 deslizando para frente ou para trás. Em relação a isso, o 

membro de suporte 22 porta uma placa de suporte com uma fenda 

central 30 aberta em uma extremidade de avanço. Conforme visto na 

Figura 2, as paredes laterais verticais 31 e 32 se estendem de modo 

ascendente a partir da placa de suporte 29 em cada lado da mesma. O 

mecanismo de bomba 28 é adaptado para deslizar para trás para a 

fenda central 30 com a fenda 30 disposta ao redor de uma porção ci-

líndrica de raio ampliado 33. Uma placa retangular 34 é portada no 

mecanismo de bomba 28 acima da porção cilíndrica 33. A placa retan-

gular 34 deve ser recebida acima da placa de suporte e localizada 

contra rotação entre as paredes laterais 31 e 32.  

[00078] Referência é feita à Figura 3 que ilustra o dispensador 10 

após o mecanismo de bomba 28 ter sido aplicado conforme na Figura 

2 e a blindagem de bocal 27 movida a partir da posição aberta erguida 

da Figura 2 para a posição fechada vista na Figura 3. Um frasco 35 

com uma extremidade superior aberta 36 pode ser, quando disposto 

em um ângulo, colocado para ter um tubo de imersão 37 do mecanis-

mo de bomba 28 dentro da extremidade aberta do mesmo 36 e o fras-

co 35, então, deslizado de modo ascendente entre as paredes laterais 

18 e 19 do alojamento 16 de modo ascendente ao redor do tubo de 
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imersão 37 a uma posição em que um fundo 38 do frasco é disposto 

acima de uma altura de um ressalto de suporte 39 preso através da 

traseira do alojamento 16. O fundo 38 do frasco 35 pode, então, ser 

empurrado para trás para repousar no ressalto de suporte 39. O frasco 

35 serve como um reservatório removível e substituível para o fluido 

ser dispensado. Com o frasco 35 inserido e na posição, por exemplo, 

conforme ilustrado na Figura 1, pressionando, de modo descendente, 

na alavanca 12 irá dispensar fluido 40 para fora do bocal 13 do meca-

nismo de bomba 28. O mecanismo de bomba 28 preferencialmente 

compreende uma montagem de bomba de pistão com o bocal 13 que 

compreende uma extensão tubular oca de avanço a partir de um pis-

tão 41 que é deslizável dentro de um elemento de formação de câma-

ra de pistão 42 que tem líquido alimentado ao mesmo a partir do fras-

co 38 através do tubo de imersão 37. O pistão 44 é deslocado de mo-

do recíproco e vertical pelo mecanismo de alavanca 23 para bombear 

fluido. As Figuras 2 e 3 mostram, em linhas contínuas, uma configura-

ção na qual o frasco 35 pode ser substituído independentemente do 

mecanismo de bomba 28, a Figura 2 ilustra de maneira esquemática, 

em linhas tracejadas, um frasco 35 fixado mecanicamente ao meca-

nismo de bomba 28 formando junto uma unidade substituível que po-

de, como uma unidade, ser acoplada e desacoplada a partir do dis-

pensador para remoção e substituição, como uma unidade através do 

acesso de avanço fornecido no interior 21 do alojamento 16 quando a 

blindagem de bocal 28 em uma posição aberta erguida conforme visto 

na Figura 2. A unidade substituível que compreende o frasco 35 e o 

mecanismo de bomba 28 é preferencialmente descartável quando va-

zio. 

[00079] A modalidade preferencial do dispensador 10 mostrado nas 

Figuras 1 a 5 ilustra um único sensor 50 portado na superfície exterior 

49 da parede lateral 18. Os sensores similares ao sensor 50 sensor 50 
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podem ser fornecidos em outras localizações no dispensador 10, inclu-

indo, por exemplo, em uma superfície interna da parede lateral 18; em 

uma superfície interior ou um exterior da parede lateral 19, na superfí-

cie superior do topo 20, e na blindagem de bocal 27 como, por exem-

plo, em qualquer uma de uma superfície de topo 64, superfície lateral 

66, superfície de extremidade frontal 67 ou superfícies inferiores 68; na 

alavanca de ativação 12, no mecanismo de bomba 28 e no frasco 35. 

Um sensor pode ser fornecido na alavanca 12 preferencialmente em 

uma porção horizontal mais à frente 70 da alavanca 12 que é mais 

provável entrar em contato pela mão de um usuário. Um sensor pode 

ser fornecido no bocal 13 preferencialmente próximo onde um fluido é 

descarregado e pode haver uma probabilidade tanto de contato pela 

mão de um usuário ou crescimento de contaminantes biológicos. 

[00080] O sensor pode ser fornecido fixado a componentes do dis-

pensador 10 que tipicamente não são substituídos e tal sensor preci-

sará ter uma vida útil relativamente longa. O sensor pode ser, entre-

tanto, fornecido para ser removível e substituível do dispensador 10 de 

modo a permitir o uso de um sensor cujas atividades de captação são 

somente eficazes durante um período de tempo ou que degrada com o 

tempo como, por exemplo, conforme contaminantes passam a ocupar 

na superfície do sensor. Em relação a isso, o sensor 50 da modalidade 

preferencial das Figuras 1 a 5 preferencialmente é um sensor substitu-

ível como, por exemplo, que compreende um membro substituível que 

pode ser fixado à parede lateral 18 e conectado de modo elétrico e li-

berável ao módulo de controle 52 pela provisão e uso de um plugue 

manualmente engatável e liberável 61 no conduto 53 que conecta de 

maneira liberável o sensor 50 ao módulo de controle 52. Na modalida-

de preferencial, o sensor 50 compreende um membro plano relativa-

mente horizontal para ser fixado de modo adesivo à parede 18 com 

um adesivo de liberação que permite a remoção posterior do sensor 
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750. Conforme visto na Figura 4, uma abertura 62 é fornecida através 

da parede 18 atrás do sensor 50 através da qual o conduto 53 é pas-

sado para fornecer conexão do sensor 50 mostrado em linhas traceja-

das na Figura 4 ao módulo de controle 52. Tal sensor removível e 

substituível 50 pode ser, por exemplo, fornecido em um kit com um 

frasco de substituição 35 com um usuário na substituição de um frasco 

vazio 35 ao mesmo tempo, substituindo manualmente o sensor 50 

com um novo sensor de substituição. O sensor 50 pode ser, por 

exemplo, acoplado a um frasco de substituição 35 de modo que a re-

moção de um fechamento no frasco 35 para permitir a inserção do 

mesmo e uso em um dispensador 10 também exige remoção do novo 

sensor 50.  

[00081] Onde quer que o sensor 50 estiver localizado no dispensa-

dor 10, está dentro do escopo de uma pessoa versada na técnica for-

necer um método para fornecer potência elétrica ao sensor 50 a partir 

do módulo de controle 52 para o local do sensor removível 50 e forne-

cer um mecanismo para facilitar a conexão elétrica. Por exemplo, em 

uma localização em que qualquer sensor deve ser fornecido, pontos 

de contato elétricos podem ser fornecidos no dispensador 10 para en-

gatar pontos de contato elétricos portados no sensor. Na medida em 

que o sensor 50 é desejado ser fixado à manivela 12, na medida em 

que a manivela 12 é um tubo oco, então a fiação elétrica pode se es-

tender internamente dentro da manivela a uma localização em que o 

sensor 50 deve ser localizado. A manivela 12 pode ser feita a partir de 

uma meia porção da esquerda e uma meia porção da direita, cada 

uma como uma haste de metal ou tubo, e com um espaçador de plás-

tico no centro da porção horizontal mais à frente 70 que conecta me-

canicamente as duas metades de metal enquanto separa eletricamen-

te as mesmas. Um sensor pode ser fornecido com um primeiro ponto 

de contato elétrico para engatar a meia porção da esquerda e um se-
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gundo ponto de contato elétrico para engatar a meia porção da direita 

e, desse modo, o sensor irá ligar em paralelo entre as duas metades 

de metal e completar um conduto elétrico entre as extremidades poste-

riores de cada uma das metades de metal que devem ser, cada uma, 

conectada eletricamente ao módulo de controle 52. 

[00082] Preferencialmente, uma disposição de temporização de 

sensor é fornecida a qual irá determinar o tempo que um sensor é ini-

cialmente ativado de modo a, primeiramente, permitir que os contami-

nantes ocupem a superfície do mesmo e com a disposição de tempori-

zação de sensor incluindo um dispositivo de temporização de modo 

que os sinais do sensor representativos do nível de contaminação do 

sensor sejam dotados de uma indicação de tempo relativo e o tempo 

da ativação inicial. Tal disposição de temporização pode surgir, por 

exemplo, na modalidade das Figuras 1 a 5 com o processador 55 in-

cluindo um cronômetro e uma capacidade de captar quando o plugue 

de um novo sensor 50 é primeiro conectado ao módulo de controle 52. 

Embora não seja necessário, é preferencial que cada sensor 50 possa 

ter um número de identificação e o módulo de controle 52 ter uma ca-

pacidade de determinar o número de identificação de cada sensor 50 e 

determinar a primeira vez que qualquer sensor particular 50 é captado 

como sendo conectado eletricamente e/ou inicialmente ativado. Prefe-

rencialmente, o sensor 50 pode ter algum mecanismo protetor para 

impedir que os contaminantes se tornem engatados no sensor 50 an-

tes de conexão elétrica do sensor e/ou ativação. Conforme ilustrado de 

maneira esquemática na Figura 3, uma folha de liberação protetora 80 

é fornecida sobre o sensor 50 cuja folha de liberação 80 tem uma aba 

81 para ser manualmente engatada para remover a folha de liberação 

após a conexão elétrica do sensor 50 no módulo de controle 52. Re-

movendo a folha de liberação 80, o sensor 50 será inicialmente ativa-

do, o que significa que a superfície do sensor 50 primeiro se tornará 
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aberta para ser engatada por contaminantes. A remoção da folha de 

liberação 80 e a ativação inicial do sensor 50 podem ser presumidos 

ocorrerem substancialmente ao mesmo tempo em que o sensor 50 é 

conectado eletricamente ao módulo de controle 52.  

[00083] Conforme outra disposição, a folha de liberação 80 pode 

incluir um elemento que bloqueia a conexão elétrica do sensor 50 ao 

módulo de controle 52 ou evita, de outra maneira, a operação do sen-

sor 50 até tal momento que a folha de liberação é removida. Com tal 

disposição, a remoção da folha de liberação 80 irá inicialmente ativar o 

sensor 50 após o sensor 50 ter sido previamente conectado de modo 

elétrico ao módulo 52. Isso permitirá que o dispensador 10 tenha o 

sensor 50 preso de modo removível com a folha de liberação 80 no 

lugar para ser enviado e transportado pronto para uso através da ins-

talação do dispensador 10 e remoção da folha de liberação 80. 

[00084] O sensor 50 mostrado na Figura 3 é um membro plano rela-

tivamente fino que pode ser preso de modo liberável à parede lateral 

18 como por um adesivo liberável na traseira do sensor 50. O membro 

de liberação 80 é preferencialmente uma folha fina, por exemplo, de 

material plástico que pode ser presa sobre a superfície à frente do 

sensor 50 por um adesivo, pelo menos com o adesivo ao redor de uma 

periferia da superfície dianteira do sensor de modo a evitar áreas sen-

soriais no sensor cujos contaminantes devem engatar e serem capta-

dos. O sensor 50 tem preferencialmente componentes elétricos e cir-

cuito impressos no mesmo. A folha de liberação 80 pode ter compo-

nentes elétricos e circuito impressos na mesma para ser acoplada com 

os componentes elétricos e circuito no sensor 50 para bloquear a ope-

ração do sensor 50 até que folha de liberação 80 seja removida. 

[00085] Vários sensores são conhecidos que podem ser úteis como 

um sensor 50 de acordo com a presente invenção. Um sensor pode 

ser usado que capta precisamente a presença de um ou mais conta-
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minantes específicos. Tais sensores são frequentemente dispendiosos 

e têm dificuldades em relação à precisão e calibração. No contexto de 

uma disposição de acordo com a presente invenção em que uma ma-

triz que compreende uma pluralidade de dispensadores é fornecida 

dentro de uma instalação, a invenção permite o uso de sensores que 

podem não ser precisos individualmente na previsão da presença de 

um contaminante. De acordo com a presente invenção, fornecendo-se 

uma matriz de dispensadores 10 na qual vários dispensadores 10 são 

usados em uma instalação 100, os sensores 50 podem ser usados 

que podem não ser considerados particularmente precisos ou calibra-

dos de modo relativo precisamente. Preferencialmente, de acordo com 

a presente invenção, a matriz de dispensadores 10 fornecida está em 

uma instalação em um número relativamente grande de dispensado-

res. O número de dispensadores é preferencialmente pelo menos 25 

e, mais preferencialmente, pelo menos 50, pelo menos 100, pelo me-

nos 200, pelo menos 300, pelo menos 400, pelo menos 500 e, mais 

preferencialmente, pelo menos 1.000 dispensadores. De acordo com a 

presente invenção, é preferencial que um número relativamente gran-

de dos dispensadores 10 seja incluído na matriz dentro da instalação 

100. A oportunidade de ter tal grande número de matrizes de dispen-

sadores 10 em uma instalação é prontamente alcançável como, por 

exemplo, em instalações de assistência de saúde e hospitais e onde o 

número grande de dispensadores é fornecido em áreas relativamente 

pequenas. Na medida em que os dispensadores 10 que transportam 

os sensores 50 são dispensadores manualmente operados, há uma 

oportunidade fácil para fornecer facilmente grandes números de tais 

dispensadores 10 em uma matriz na instalação. 

[00086] Em muitos ambientes, tais como hospitais onde há preocu-

pações sobre contaminantes, particularmente contaminantes biológi-

cos, é desejável que os frascos 35 que contêm o fluido a ser dispen-
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sado sejam trocados relativamente de modo frequente, particularmen-

te, onde há uma oportunidade ou necessidade para o dispensador pa-

ra ser engatado por um usuário na dispensação do fluido, e o dispen-

sador pode servir como um localização para o depósito, e transferên-

cia para outros dos contaminantes. Preferencialmente, cada frasco 35 

é substituído aproximadamente a cada 14 a 30 dias se o frasco estiver 

vazio de fluidos ou não. Tais frascos 35 têm volumes preferenciais na 

faixa de 500 ml a 2 litros. Um frasco preferencial 35 tem um volume de 

500 ml, o que em muitos ambientes de centro de saúde e hospital irá 

resultar no frasco, quando colocado em áreas de uma instalação com 

uso médio que é tipicamente esvaziado e substituído a cada duas a 

três semanas. Os frascos 35 também estão preferencialmente dispo-

níveis em tamanhos maiores tal como 1 litro e maiores, que são vanta-

josos para a inserção em dispensadores 10, em áreas de uso relati-

vamente alto, de modo que pode se esperar que os frascos 35 sejam 

esvaziados dentro de uma a quatro semanas. Preferencialmente, um 

novo sensor de substituição 50 é fornecido e substituído cada vez que 

o frasco removível 35 é substituído. Em tal disposição, o sensor substi-

tuível 50 precisa apenas ter, no máximo, uma vida útil que é a vida útil 

do frasco médio que tipicamente não excede duas a quatro semanas. 

O fornecimento de um sensor 50 que pode estar ativo por meramente 

duas a quatro semanas pode ser útil de acordo com a invenção do 

presente pedido e, novamente, facilita a seleção de um sensor elimi-

nando-se a necessidade por captação útil em longo prazo. 

[00087] Além disso, de acordo com a presente invenção, em uma 

modalidade preferencial, o sensor substituível 50 somente pode ser útil 

para captar a contaminação por um período relativamente curto de 

tempo tais como, por exemplo, selecionado de um período de tempo 

de vários de minutos, ou horas, ou dias ou semanas após a ativação. 

Por exemplo, um sensor pode ter uma vida de captação útil de poucos 
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minutos, por exemplo, 5, 15 ou 30 minutos ou, por exemplo, uma, du-

as, seis, doze, dezoito, vinte e quatro horas ou trinta e seis horas ou 

dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, seis dias ou sete dias ou 

algum período de tempo, por exemplo, entre um dia e catorze dias. 

[00088] O sensor preferencial 50 de acordo com a presente inven-

ção é um sensor que tem capacidade para captar os contaminantes no 

sensor. No caso de contaminantes biológicos, a presença dos conta-

minantes biológicos no sensor 50 pode aumentar com o tempo à me-

dida que os contaminantes biológicos podem crescer e permanecer 

engatados no sensor 50. Os sinais que indicam o nível de contaminan-

tes no sensor podem ser fornecidos ao longo do tempo a partir do 

tempo de ativação em diante. A velocidade em que o nível de conta-

minantes aumenta pode ser medida no sensor durante a vida útil do 

mesmo como um fator para indicar o nível relativo de contaminantes 

no ambiente em torno do dispensador. Como um exemplo de uma ma-

triz de dispensadores 10 de acordo com a presente invenção, 1.000 

dispensadores 10 podem ser fornecidos em uma instalação hospitalar. 

Cada sensor 50 com os vários dispensadores individuais 10 será subs-

tituído periodicamente e preferencialmente de modo aleatório, median-

te a substituição dos frascos 35. Cada dispensador 10 fornecerá in-

formações de dados ao servidor de computador central 60 que incluem 

o tempo em que cada sensor foi inicialmente ativado, e níveis de con-

taminante captados em vários tempos após a ativação inicial. A partir 

de tais dados, entre outros itens, a velocidade em que o nível de alte-

rações de contaminante tipicamente aumenta pode ser determinada. 

Os dados recebidos a partir dos 1.000 dispensadores 10 podem ser 

submetidos a várias técnicas de manipulação de dados tal como análi-

se estatística, e técnicas incluindo média para ignorar, por exemplo, 

leituras de sensores que estão dentro de um percentil de fundo de lei-

turas de nível de contaminação para todos os dispensadores compa-
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ráveis tais como, por exemplo, no 10% de fundo ou acima de um de-

terminado percentil de leituras de nível de contaminação para todos os 

dispensadores comparáveis tal como acima de 90%. Os dados podem 

ser coletados dos dispensadores 10 na instalação 100 durante um pe-

ríodo de tempo tal como durante um período de tempo de três, seis ou 

doze meses para estabelecer linhas de referência e estabelecer limia-

res contra os quais os dados futuros podem ser comparados. Depois 

disso, os dados monitorados a partir da matriz de dispensadores como 

um todo e, também, a partir de grupos de dispensadores individuais 

dentro da matriz ou dispensadores individuais podem ser comparados 

aos valores históricos para auxiliar em determinações generalizadas 

quanto a se pode haver ou não um aumento em contaminantes na ins-

talação como um todo ou determinadas áreas na instalação ou mesmo 

em determinados dispensadores. Tais dados podem servir como um 

sistema de alerta prévio no sentido de dar notificação e alerta prévio 

de contaminantes crescentes. Os dados reunidos a partir de uma ins-

talação tal como um primeiro hospital podem ser comparados aos da-

dos de outra instalação tal como um segundo hospital. 

[00089] Vários algoritmos tais como avaliações estatísticas serão 

evidentes para um indivíduo versado na técnica como úteis no sentido 

de avaliação dos dados recebidos dos dispensadores no sentido de 

desenvolver limiares e avaliar quando os limiares razoáveis para níveis 

de contaminantes tiverem sido excedidos ou níveis de contaminantes 

estiverem em níveis aceitáveis. 

[00090] O sensor 50 pode ser adaptado para captar um ou mais 

contaminantes. Um sensor preferencial pode ser um sensor relativa-

mente simples que é adaptado para captar um contaminante ou tipo 

de contaminante. Embora possa haver contaminantes conhecidos que 

são de uma preocupação particular como em um ambiente hospitalar 

tal como Staphylococcus aureus resistente à Meticilina (MRSA), um 
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tipo (cepa) de bactérias de estafilococos que não responde a alguns 

antibióticos que são usados comumente para tratar infecções por esta-

filococos e bactérias Clostridium difficile (C. difficile) e embora seja 

preferencial usar um sensor que pode captar a presença de qualquer 

patógeno particular, isso não é necessário para a invenção ser reali-

zada. Uma modalidade preferencial da invenção é utilizar um sensor 

que capta um contaminante de indicador que é esperado razoavel-

mente como tendo uma correlação a um contaminante de interesse 

sem diretamente captar o contaminante de interesse. Por exemplo, em 

um ambiente hospitalar, embora seja difícil ter um sensor que capta 

MRSA, enquanto que outros contaminantes biológicos tais como bac-

térias E.coli comuns são captados, um aumento no nível de bactérias 

E.coli deve ser esperado razoavelmente como sendo correlacionável a 

uma elevação em outros contaminantes perigosos tais como MRSA e 

C. difficile. Um sensor for E.coli ou outro contaminante de indicador 

que está mais prontamente disponível e menos dispendioso compre-

ende um sensor razoável a ser usado no sentido de assistir e indicar 

níveis gerais de contaminação dentro de uma instalação hospitalar e 

pode ser demonstrado por dados históricos como tendo uma correla-

ção a outros contaminantes não captados. Como outro exemplo, ao 

invés de captar bactérias, micro-organismos ou plantas diretamente, 

sinalizar moleculares produzidos pelas bactérias, micro-organismos ou 

plantas podem ser captados como métodos de detecção das bacté-

rias, micro-organismos e plantas como de uma maneira descrita na 

Patente no U.S. 7.651.843 para Stubbs et al, emitida em 26 de janeiro 

de 2010, cuja revelação está incorporada no presente documento a 

título de referência. 

[00091] Na Figura 6, o módulo de controle 52 é mostrado como in-

cluindo uma fonte de alimentação 54. Uma fonte de alimentação prefe-

rencial é um bateria removível e substituível. A natureza da fonte de 
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alimentação 54 a ser usada não está limitada e pode incluir, por 

exemplo, mecanismos para gerar potência e mecanismos para arma-

zenar potência. Os mecanismos para gerar potência podem incluir ge-

radores acionados por luz, tais como geradores solares, e geradores 

que fornecem potência em um usuário que ativa manualmente o dis-

pensador como por movimento a alavanca 12.  

[00092] Na modalidade ilustrada na Figura 6, o sensor 50 é conec-

tado fisicamente ao módulo de controle 52 e recebe potência elétrica 

do módulo de controle 52. Referência é feita à Figura 9 que mostra 

uma disposição alternativa para a conexão do módulo de controle 52 e 

do sensor 50. Na modalidade da Figura 9, o sensor 50 é ilustrado co-

mo um sensor sem fios 50 que tem elementos conectados eletrica-

mente que compreende um processador de sensor 75, um dispositivo 

de comunicação de sensor 76, uma fonte de alimentação de sensor 74 

assim como um mecanismo de captação de contaminante 73. A fonte 

de alimentação de sensor 74 é preferencialmente uma bateria. O dis-

positivo de comunicação de sensor 76 é adaptado para se comunicar 

de modo sem fios com o dispositivo de comunicação 56 no módulo de 

controle 52. A natureza da comunicação sem fios entre o módulo de 

controle 52 e o dispositivo de controle de sensor 76 não é limitada, 

mas pode fornecer preferencialmente comunicação em sentido único 

do sensor 50 para o módulo de controle 52. A comunicação sem fios 

entre o módulo de controle 52 e o dispositivo de controle de sensor 76 

é preferencialmente através de uma distância muito curta. Um método 

preferencial de comunicação pode ser comunicação sem fios WiFi. O 

dispositivo de comunicação 56 do módulo de controle 52 pode usar 

sistemas de comunicação sem fios diferentes para se comunicar com 

o dispositivo de comunicação de sensor 76 do que com outros disposi-

tivos remotos tais como o roteador sem fios 58. 

[00093] A combinação do sensor sem fios 50 e o módulo de contro-
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le 52 conforme mostrado na Figura 9 pode ser usada vantajosamente 

como, por exemplo, na modalidade ilustrada nas Figuras 1 a 6 de mo-

do a, por exemplo, evitar a necessidade por uma comunicação conec-

tada fisicamente entre o sensor 50 e o módulo de controle 52 e, con-

sequentemente, eliminar, por exemplo, o conduto 53 e plugue do 

mesmo conforme mostrado na Figura 4. O suo de um sensor sem fios 

50 pode facilitar a localização de um sensor, virtualmente, em qualquer 

localização no dispensador 10 e os componentes do mesmo e facilitar 

a instalação e remoção de qualquer sensor que deve ser removível e 

substituível. Enquanto que o sensor sem fios 50 é transportado no dis-

pensador 10 em proximidade relativa ao módulo de controle 52, sendo 

que a bateria serve como a fonte de alimentação 77 para o sensor 

sem fios não precisa ter qualquer capacidade substancial para acionar 

a comunicação. Preferencialmente, em uma disposição conforme mos-

trado na Figura 9, o sensor sem fios pode estar localizado dentro, no 

máximo, 30,48 cm (doze polegadas), mais preferencialmente, no má-

ximo, 15,24 cm (seis polegadas) ou 7,62 cm (três polegadas) do mó-

dulo de controle 52. A disposição ilustrada na Figura 9 é adaptada 

prontamente para a substituição pelo sensor 50 e o módulo de controle 

52 como na Figura 4, eliminando a necessidade pelo conduto conec-

tado fisicamente 53. 

[00094] Assim como em outra modalidade do dispensador 10, um 

sensor sem fios 50 conforme ilustrado na Figura 9 pode ser fornecido 

no dispensador 10 e pode se comunicar como, por exemplo, de modo 

sem fios com o roteador sem fios 58 conforme sem fios, por exemplo, 

na Figura 8. Em tal caso, o módulo de controle 52 pode ser eliminado 

do dispensador, entretanto, o processador de sensor 75 nesse caso 

pode precisar ter a capacidade de controlar o sensor 50 a operação do 

mesmo e transmitir adequadamente os sinais aceitáveis e dados para 

o roteador 58. Consequentemente, o módulo de controle 52 pode ser 
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eliminado do dispensador 10 ou pelo menos não servir um propósito 

no controle do sensor 50 ou comunicação com o mesmo. 

[00095] Referência é feita à Figura 10 que é idêntica à Figura 3, en-

tretanto, mostra um segundo sensor 50 como aplicado ao frasco 35 

em uma superfície dianteira 80 de uma parede dianteira 81 do frasco 

35. O sensor 50 mostrado na Figura 10 no frasco é preferencialmente 

um sensor sem fios do tipo ilustrado na Figura 9 que pode ser forneci-

do em combinação com um módulo de controle 52 do tipo mostrado na 

Figura 9 transportado internamente dentro do dispensador para comu-

nicação entre o sensor sem fios 50 no frasco e o módulo de controle 

52 (não mostrado na Figura 10) ou, alternativamente, o sensor pode 

compreender um sensor autônomo 50 do tipo ilustrado na Figura 9, 

entretanto, com capacidade de transmitir diretamente do sensor 50 no 

frasco para o roteador sem fios 58 mostrado na Figura 8. A Figura 9 

continua a mostra um primeiro sensor 50 na parede lateral 18 do dis-

pensador 10 além do sensor 50 no frasco 35, embora somente um 

sensor seja necessário. 

[00096] A Figura 11 mostra o frasco 35 usado na Figura 10, entre-

tanto, antes do acoplamento do frasco ao dispensador com o frasco 

que transporta um tampa de encaixe removível 90 que veda a abertura 

para o frasco 35. O sensor 50 é mostrado como coberto pela folha de 

liberação removível transparente 80 que na remoção ativa o sensor 

50. A capa 90 precisa ser removida antes do acoplamento do frasco 

ao dispensador. Uma tira 91 acopla mecanicamente a capa 90 à folha 

de liberação 80 de modo que com a remoção da capa 90 para uso do 

frasco 35, a folha de liberação 80 seja automaticamente removida. 

[00097] Referência é feita à Figura 12 que ilustra um dispensador 

10 similar àquele mostrado na Figura 4, mas em que um sensor com 

fios 50 é fornecido na superfície dianteira do frasco 35 e em que os 

fios de conexão 93 e 94 se estendem do sensor 50, cada um para um 
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ponto de contato elétrico de metal respectivo 95 e 96 fornecido no fun-

do 38 do frasco. Os pontos de contato elétrico correspondentes 97 e 

98 são fornecidos em um ressalto de suporte 39 preso através da tra-

seira do alojamento de dispensador 16. Quando o frasco 35 está enga-

tado no alojamento da maneira conforme observado na vista lateral na 

Figura 5, os pontos de contato 95 e 96 do sensor sem fios 50 transpor-

tado no frasco 35 farão contato elétrico com os pontos de contato 96 e 

97 no ressalto de suporte 39. Os pontos de contato 96 e 97 no ressalto 

de suporte 39 têm fios de conexão 87 e 88 que se estendem ao módu-

lo de controle 52. Essa disposição da Figura 12 fornece um frasco re-

movível 35 com o sensor 50 fixado ao frasco 35 e adaptado pra ser 

conectado fisicamente ao módulo de controle 52 quando o frasco 35 

está engatado ao dispensador 10. 

[00098] A Figura 10 mostra dois sensores 50 no dispensador, no-

meadamente o sensor 50 na parede lateral 18 do dispensador 10 além 

do sensor 50 no frasco 35, embora somente um sensor seja necessá-

rio. De acordo com a presente invenção, um, dois, três ou mais senso-

res podem ser fornecidos no mesmo dispensador. Os vários sensores 

50 podem ser conectados fisicamente em uma disposição conforme 

ilustrado na Figura 6 ou sem fios como em uma disposição na Figura 

9. Alguns dos sensores podem ser conectados fisicamente e outros 

podem ser sem fios. 

[00099] A Figura 2 ilustra esquematicamente uma unidade substitu-

ível que compreende não somente o frasco 35, mas também a bomba 

28 fixados de modo preso à mesma. Como da maneira ilustrada na 

Figura 10 ou na Figura 12, um sensor 50 pode ser fornecido no frasco 

35 da unidade substituição mostrado na Figura 2 que compreende o 

frasco 35 juntamente com a bomba 28. Em outra modalidade de tal 

unidade substituível, um sensor 50 pode ser aplicado no bocal 13 e 

removível com a unidade substituível. 
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[000100] Referência é feita às Figuras 13, 14, 15 e 16 que mostram 

um dispensador de acordo com uma segunda modalidade da inven-

ção. 

[000101] Na discussão da segunda modalidade das Figuras 13 a 17, 

os mesmos números de referência usados nas Figuras 1 a 12 são 

usados para referir a elementos similares. O dispensador 10 da se-

gunda modalidade é substancialmente o mesmo que o dispensador 10 

da primeira modalidade com a exceção que vários recursos adicionais 

são adicionados. O dispensador tem um chassi 130 dentro do aloja-

mento do mesmo 16. Mais notavelmente, conforme observado na Fi-

gura 16, o dispensador inclui um gerador 120 para gerar potência elé-

trica em um usuário que move a alavanca 12. Conforme observado na 

Figura 16, o braço esquerdo 122 da alavanca 12 se estende à traseira 

para conexão pivotante próximo a uma extremidade traseira 123 do 

braço 122 para a extremidade superior de um braço de ligação rígido 

124. Uma extremidade inferior 125 do braço de ligação 124 é conecta-

da de modo pivotante a uma primeira engrenagem de transmissão 126 

sendo engatada assentada para a rotação em uma abertura que se 

estende axialmente através da primeira engrenagem de transmissão 

126 em uma localização radial espaçada do eixo geométrico ao redor 

do qual a primeira engrenagem de transmissão 126 gira. A primeira 

engrenagem de transmissão 126 é conectada por uma série de engre-

nagens 127 e 128 que são ligadas a um eixo de engrenagem 129 no 

gerador 120. Embora não mostrado na Figuras 13 a 17, a manivela 12 

é preferencialmente inclinada para uma posição superior elevada por 

molas tal como as molas 26 mostradas na Figura 4. No movimento da 

manivela 12 para abaixo por um usuário para dispensar o fluido contra 

a inclinação das molas, o braço de ligação 124 gira a primeira engre-

nagem 126 e consequentemente, gira as engrenagens da conjunto de 

engrenagens para girar o gerador para gerar potência. Após um usuá-
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rio ter movido a alavanca 12 para uma posição inferior em que as mo-

las são comprimidas, na liberação da alavanca 12 pelo usuário, a ala-

vanca irá retornar para a posição elevada sob a inclinação das molas. 

Em uma disposição de engrenagens preferencial, durante o movimen-

to da alavanca 12 da posição inferior para a posição superior como 

sob a influência de molas, a primeira engrenagem é desconectada pre-

ferencialmente de modo mecânico do gerador 120 como por uma dis-

posição de embreagem de sentido único. Em uma segunda disposição 

de engrenagens preferencial, durante o movimento da alavanca 12 da 

posição inferior para a posição superior sob a influência de molas, uma 

conexão de engrenagem mecânica é mantida entre a primeira engre-

nagem e o gerador 120 para coletar energia elétrica do movimento da 

alavanca 12. Tais disposições de engrenagem são conhecidas aos 

indivíduos versados na técnica. 

[000102] Na modalidade das Figuras 13 a 16, o módulo de controle 

52 conforme observado na Figura 16 é preso à traseira do chassi 130. 

Fios elétricos 131 entregam potência elétrica do gerador 120 para o 

módulo de controle 52. Em referência à Figura 15, um sensor de fras-

co 134 é fornecido. O sensor de frasco 134 é ilustrado esquematica-

mente em uma vista em planta de corte transversal esquemática na 

Figura 17 como inclinado para frente por um membro de mola 136 pa-

ra uma posição estendida mostrada na Figura 15. Em um frasco 35 

que é acoplado ao dispensador 10, uma parede traseira do frasco 35 

engata o sensor de frasco 134 e exorta o sensor de frasco 134 à tra-

seira contra a inclinação do membro de mola 136. O movimento para 

frente e para trás do sensor de frasco 136 abre e fecha um comutador 

elétrico 137 que fornece um sinal ao módulo de controle 52 indicativo 

de se um frasco 35 está acoplado ou não ao dispensador 10. 

[000103] Conforme observado também na Figura 15, na frente do 

chassis 130 acima do ressalto de suporte 39 em ambos os lados, as 
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superfícies angulares 140 e 141 são fornecidas. Sobre uma superfície 

140, um emissor de infravermelho 142 é fornecido e sobre uma super-

fície 141, um sensor de infravermelho 143 é fornecido. Esse emissor 

142 e sensor 143 fornecem um mecanismo de captação de nível que é 

adaptado para captar o nível de fluido no frasco 35 e para fornecer um 

sinal ao módulo de controle 52 indicativo de se o nível de fluido no 

frasco está ou não acima ou abaixo da altura do sensor 143. 

[000104] Conforme observado nas Figuras 13 e 14, uma janela 

transparente 145 é fornecida através da parede lateral 18 do alojamen-

to 16. Disposta no chassi 130 no interior dessa janela 145 está uma 

série de luzes de LED 146, 147 e 148 conforme melhor observado na 

Figura 16. Cada luz tem capacidade preferencialmente de emitir luz de 

cores diferente, preferencialmente verde, ou amarelo ou vermelho, e 

capacidade para ser iluminada continuamente ou para reluzir intermi-

tentemente. As lâmpadas são controladas preferencialmente pelo mó-

dulo de controle 52 para fornecer sinais visuais aos usuários quanto à 

condição do dispensador. Uma das luzes pode emitir, por exemplo, luz 

verde, amarela ou vermelha como, por exemplo, para indicar que um 

nível de contaminação captado pelo sensor é, respectivamente aceitá-

vel, moderado ou inaceitável. As lâmpadas também podem fornecer 

sinais que indicam que o frasco está vazio de fluido ou que há algum 

outro mau funcionamento ou que o dispensador está operacional.  

[000105] Na segunda modalidade das Figuras 13 a 16, além das lu-

zes que indicam o estado do dispensador, um alto-falante indicado 

como 170 pode ser fornecido conectado ao módulo de controle e 

adaptado para ser ativado de modo a fornecer, por exemplo, sinais 

falados ou direção a um usuário do dispensador ou um indivíduo que 

substitui o frasco e/ou sensor e/ou alertas em níveis diferentes depen-

dendo do estado do dispensador e do nível de contaminante captado. 

[000106] A Figura 13 ilustra um frasco 35 como acoplado ao dispen-
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sador cujo frasco é substancialmente do tipo ilustrado na Figura 9, ou 

seja, com um sensor 50 transportado na face dianteira do frasco e 

acoplado ao módulo de controle 52 de uma maneira com fios conforme 

ilustrado na Figura 4 ou 12 ou uma maneira sem fios como na Figura 

9. 

[000107] Um dispensador de acordo com a presente invenção nas 

modalidades preferenciais ilustradas compreende um dispensador 

operado manualmente. Entretanto, os dispensadores para uso de 

acordo com a presente invenção não estão assim limitados. Um dis-

pensador não precisa ser ativado manualmente. Um dispensador pode 

incluir um dispensador ativado eletronicamente em que, por exemplo, 

a dispensação de fluido é ativada automaticamente por um sensor que 

capta a presença da mão de um usuário embaixo de uma saída de 

dispensação. Tais dispensadores automáticos que são preferencial-

mente sem contato incluem um módulo de controle para a operação 

dos mesmos e, de acordo com a presente invenção, um sensor pode 

ser fornecido no dispensador para captar contaminantes. O sensor po-

de se comunicar preferencialmente de uma maneira com fios ou sem 

fios com o módulo de controle no dispensador automático ou, confor-

me descrito alternativamente, se comunicar diretamente com um cen-

tro sem fios. 

[000108] Referência é feita à Figura 18 que ilustra um dispensador 

sem contato do tipo descrito na Patente no U.S. 7.980.421 para 

Ophardt et al. emitida em 19 de julho de 2011, cuja revelação está in-

corporada no presente documento a título de referência, e cujo dis-

pensador 10 foi modificado meramente para mostrar um sensor de 

contaminante 50 fornecido em uma superfície direcionada para baixo 

200 próxima da saída de descarga 201 para o fluido do dispensador 

10. Evidentemente, sensores de contaminante adicionais 50 podem 

ser fornecidos em localizações diferentes em tal dispensador. De uma 
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maneira conhecida, os sensores de mão 203 captam a mão de um in-

divíduo abaixo do bocal 13 e acionam uma bomba (não mostrada) pa-

ra descarregar o fluido de um reservatório de fluido 35.  

[000109] Um sensor preferencial para o uso de acordo com a pre-

sente invenção é um sensor que tem um tempo de vida relativamente 

limitado durante o qual o sensor é eficaz para captar um contaminante 

como, por exemplo, com o sensor operativo de modo que uma vez que 

uma determinada quantidade de contaminantes entra em engate com 

a superfície do sensor, o sensor não esteja mais operativo para indicar 

alterações em nível de contaminação. Um sensor preferencial 50 para 

o uso na presente invenção pode ter um mecanismo de captação de 

contaminante 73 conforme observado na Figura 19 que compreende 

uma placa de circuito 159, pluralidade de elementos ou áreas de cap-

tação individuais 160. Cada elemento de captação individual 160 é 

adaptado, cada um, para ser conectado de modo independente e elé-

trico ao módulo de controle 52 através de fios 165 e ativado. O módulo 

de controle 52 é mostrado esquematicamente na Figura 17 em linhas 

tracejadas. Cada elemento de captação 160 tem um membro de libe-

ração separado 80 que cobre o mesmo e que impede o engate de con-

taminantes com o elemento de captação 160 até que o membro de 

liberação 80 seja removido. Na Figura 17, um elemento de aquecimen-

to elétrico é fornecido embaixo de cada elemento de captação 160 na 

placa de circuito 159 com o elemento de aquecimento elétrico conec-

tado eletricamente ao módulo de controle 52. Para facilidade de ilus-

tração, tal elemento de aquecimento elétrico 162 é mostrado em linhas 

tracejadas com os fios de conexão do mesmo mostrados como 163. 

Cada membro de liberação 80 é uma folha de material que é volátil 

quando aquecida acima da temperatura ambiente. O módulo de con-

trole 52 tem capacidade de fornecer energia elétrica para cada ele-

mento de aquecimento 162 para aquecer o membro de liberação 80 e 
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fazer com que o mesmo sublime e dissipe de modo que o elemento de 

captação subjacente 160 seja ativado inicialmente para receber con-

taminantes. O módulo de controle 52 deve aquecer o elemento de 

aquecimento 162 para cada um dos elementos de captação individuais 

160 em tempos quando desejado, preferencialmente ativando diferen-

te dos elementos de captação individuais 160 em tempos desejados 

diferentes como, por exemplo, na sequência durante um período de 

tempo. 

[000110] Outros sistemas para ativação de atraso de tempo e de 

tempo escalonado dos elementos de captação individuais 160 incluem 

o uso de membros de liberação voláteis 80 que em temperatura ambi-

ente sublimam com tempo e que são fornecidos para serem de espes-

sura inicial diferente através de diferente dos elementos de captação 

individuais 160, ou de materiais que dissipam em taxas diferentes 

através dos elementos de captação individuais, de modo a fornecer 

para diferente dos elementos de captação individuais se tornar aberto 

para receber contaminantes em instantes diferentes. Preferencialmen-

te, com o módulo de controle 52 pode determinar o tempo quando ca-

da um dos elementos de captação individuais 160 está ativado inicial-

mente. 

[000111] Os elementos de captação individuais 160 podem ser rela-

tivamente pequenos, por exemplo, de dimensões para fornecer uma 

área de superfície de menos do que 1 cm quadrado, mais preferenci-

almente menos do que 0.5 cm quadrado, o que auxilia também no for-

necimento que cada sensor 50 também seja relativamente pequeno. 

Os elementos de captação individuais preferenciais 160 e outras por-

ções de um sensor 50 podem ser impressos através de várias técnicas 

tais como para se tornar circuitos de OLED conforme impresso em 

uma película fina tal como em película de PET. Tais elementos de cap-

tação individuais de tamanho pequeno 160 e sensores 50 podem ser 
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adaptados, por exemplo, para a localização em áreas de tamanho re-

lativamente pequeno como na alavanca 12 ou no bocal 13 mostrados 

nas modalidades da Figura 1 e 13 que podem, por exemplo, compre-

ender membros tubulares de um diâmetro na faixa de no máximo 

aproximadamente 0,63 cm (¼ polegada). 

[000112] Um dispensador de acordo com uma segunda modalidade 

da invenção tem capacidade para fornecer informações quanto ao ní-

vel de contaminante captado pelo dispensador durante um período de 

tempo. O dispensador também tem a capacidade para fornecer infor-

mações quanto ao tempo quando um frasco é substituído, o tempo em 

que o frasco está vazio e o número de ativações da bomba. O número 

de ativações da bomba pode ser prontamente captado captando-se 

quando a potência é fornecida do gerador 120 para o módulo de con-

trole 52. Como resultado dessas informações, o nível de atividade do 

dispensador pode ser conhecido. O nível de atividade do dispensador 

tem uma correlação com o número de vezes que os indivíduos ativam 

o dispensador para dispensar fluido. O número de ativações de um 

dispensador durante o tempo pode ser outro fator a ser usado na 

comparação do dispensador e nível de contaminantes em qualquer 

dispensador ou grupo de dispensadores dentro de uma matriz a qual-

quer outro dispensador ou grupo de dispensadores dentro da matriz. 

[000113] Informações podem ser fornecidas a um servidor central 

quanto a uma localização específica de qualquer dispensador dentro 

de uma instalação. Informações históricas sobre quaisquer dispensa-

dores naquela mesma localização ou uma localização próxima que 

inclui informações sobre níveis de contaminante e níveis de ativação 

podem ser úteis na determinação de limiares para a comparação ní-

veis de contaminação de qualquer dispensador particular ou grupo de 

dispensadores. 

[000114] Dos contaminantes que podem ser adaptados para serem 

Petição 870200021415, de 13/02/2020, pág. 44/84



35/61 

captados pelos sensores 50 nos dispensadores 10, alguns contami-

nantes podem ser transportado pelo ar e outros contaminantes podem 

ser transportados por indivíduos como pelas mãos dos mesmos. A na-

tureza do contaminante a ser captado pode ser um fator na determina-

ção de onde localizar o sensor em um dispensador. A natureza do 

contaminante a ser captado também pode ter uma determinação quan-

to a se o número de ativações é ou não um fator significativo na avali-

ação de níveis de um contaminante com tempo em qualquer dispen-

sador particular. Preferencialmente, os contaminantes que são trans-

portado como, por exemplo, na mão de um usuário serão colocados 

em um dispensador em uma localização onde o sensor tem probabili-

dade de fazer contato pela mão de um usuário. Dispensadores que 

são adaptados para captar contaminantes transportados pelo ar po-

dem estar localizados em localizações diferentes no dispensador re-

moto de possível contato por um usuário. 

[000115] Referência é feita à Figura 20 que mostra uma modalidade 

de um dispensador de sabão 10 da presente invenção similar àquela 

mostrada na Figura 3, mas em que um sensor 50 é fornecido no fundo 

38 de um frasco 35 de modo a ser localizado à frente a partir do res-

salto de suporte 39. Um ventilador de ar 170 é fornecido para ser pre-

so à traseira do dispensador 10 embaixo do ressalto de suporte 39 de 

modo a soprar ar no sensor 50. O ventilador 170 é acionado e contro-

lado eletricamente pelo módulo de controle 52 (não mostrado). O ven-

tilador 170 pode direcionar o ar para o sensor 50 continuamente ou 

mais preferencialmente de modo periódico por intervalos curtos de vez 

em quando durante a vida útil do sensor 50. Dessa maneira, de uma 

maneira controlada, o sensor 50 pode engatar com ar ao redor do dis-

pensador 10 e fornecer mais precisamente a captação de contaminan-

tes transportados pelo ar. 

[000116] Quanto à natureza particular dos contaminantes que o sen-
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sor 50 pode captar, isso não é limitado. Uma aplicação mais preferen-

cial é ouso dos sensores como em hospitais, instalações de alimentos, 

restaurantes e similares para captar contaminantes biológicos tais co-

mo bactérias, micro-organismos, vírus, fungos, mofos, esporos e mo-

léculas de sinalização ou outros produtos ou subprodutos de bactérias, 

micro-organismos, fungos e mofos. Entretanto, os sensores também 

podem ser adaptados para captar outros contaminantes tais como ní-

veis relativos de monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxona, 

oxigênio, nitrogênio, gás natural e outros gases. Os sensores também 

podem captar fumaça assim como captar partículas de carbono que 

podem ser resíduo transportado pelo ar de um incêndio. A natureza 

particular dos contaminantes a serem captados não é limitada. Os 

sensores também podem ser usados para captar outras variáveis tais 

como temperatura, umidade, pressão atmosférica, e níveis de luz e 

ruído. 

[000117] A natureza particular dos sensores a serem usados não é 

limitada. O sensor pode ser um sensor direto ou um sensor indireto. 

Um sensor direto que pode fornecer um sinal quanto aos níveis de 

contaminação é preferencial. Os sensores diretos preferenciais são 

eletrônicos com um sensor que identifica a presença de um contami-

nante na superfície do mesmo e que fornece um sinal eletrônico. Tais 

sensores são bem conhecidos e incluem biossensores conforme apli-

cado a biochips. O biossensor é um dispositivo que inclui um sistema 

de reconhecimento biológico, frequentemente chamado um biorrecep-

tor, e um transdutor. A interação de um dispositivo em análise com o 

biossensor é projetada para produzir um efeito medido pelo transdutor, 

que converte as informações em um efeito mensurável, tal como um 

sinal elétrico. O biossensor inclui tipicamente eletrônicos associados 

ou processadores de sinal que são primariamente responsáveis pela 

exibição de resultados de uma maneira de fácil utilização. Biossenso-
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res que incluem transdutores com base em microchips de circuito inte-

grado são frequentemente referidos como biochips. Um biochip inclui 

tipicamente um ou mais biossensores que podem ser monitorados in-

dividualmente. Biossensores e biochips podem ser classificados pelo 

biorreceptor dos mesmos ou pelo tipo de transdutor dos mesmos. Um 

biorreceptor é tipicamente um elemento biológico sensível, um material 

derivado biologicamente ou um material biômico tal como uma espécie 

molecular biológica ou um sistema vivo ou material biológico, por 

exemplo, tecido, micro-organismo, organelas, receptores de célula, 

enzimas, anticorpos, ácidos nucleicos, etc., que utilizam um mecanis-

mo de reconhecimento para o reconhecimento. O componente de 

amostragem de um biossensor pode conter uma camada biossensível. 

Os biorreceptores são a chave para a especificidade para biossenso-

res à medida que os mesmos são responsáveis pelo dispositivo em 

análise de interesse para o sensor para a medição. Biossensores po-

dem assumir muitas formas, entretanto, incluir cinco categorias princi-

pais: anticorpo/antígeno, enzimas, ácidos nucleicos/DNa, célu-

las/estruturas celulares e biomiméticas. Biossensores também podem 

ser classificados com base no método de transdução. A transdução 

pode ser realizada através de muitos métodos. A maioria das formas 

de transdução pode ser categorizada em uma das classes a seguir; 

métodos de detecção óptica, métodos de detecção eletroquímica e 

métodos de dedução de massa. Cada uma dessas três classes con-

tém muitas subclasses diferentes. Um sensor indireto também pode 

ser usado. Um exemplo de um sensor indireto é mostrado na Figura 

21 que é similar à Figura 3. A Figura 21 ilustra em uma vista lateral 

similar à Figura 3, um componente de sensor 50 na forma de uma fo-

lha de indicador 180 presa de modo removível ao fundo 38 do frasco 

35. A folha de indicador 180 é um material de folha cuja cor muda à 

medida que um contaminante entra em engate com a folha. A folha 
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180 pode ser, por exemplo, de uma cor inicial tal como branco e irá 

mudar com sucesso de branco para outra cor tal como, por exemplo, 

um vermelho intenso quando o contaminante entrar em contato com a 

folha. A folha 180 muda preferencialmente de modo gradual de cor de 

branca para vermelha passando, por exemplo, através das cores 

branca, vermelha ou rosa antes da mesma alcançar uma cor vermelha 

intenso. A extensão à qual a cor vermelha é exibida pela folha 180 é 

indicativa do nível de contaminantes que engataram de modo acumu-

lado na folha 180. 

[000118] Montado no dispensador 10, conforme portado por um flan-

ge 181 preso à parte traseira do alojamento de dispensador 16 abaixo 

do ressalto de suporte 39, é fornecido um elemento de captação óptica 

182 direcionado para estar em oposição à folha 180. O elemento de 

captação óptica 182 é um elemento eletrônico que tem a capacidade 

de captar a cor da folha. O elemento de captação óptica 182 é eletri-

camente controlado e conectado ao módulo de controle 52, não mos-

trado. O elemento de captação óptica 182 monitora a cor da folha e 

fornece sinais adequados que incidam a cor da folha e, assim, uma 

representação do nível de contaminantes captados. A folha de indica-

dor 180 pode ter um tempo de vida até os contaminantes cumulativos 

engatados na mesma transforme sua cor para um vermelho profundo. 

A folha de indicador pode ser fornecida em vários locais no dispensa-

dor 10 ou no frasco 35 e pode ser removida e substituída.  

[000119] Caso seja desejado proteger qualquer sensor, seja direto 

ou indireto, de danos por contato com uma pessoa com o uso do dis-

pensador ou fluidos dispensados, o sensor pode ser fornecido em um 

local protegido como, por exemplo, no meio de uma parede traseira do 

frasco 35 e, caso seja vantajoso, ter um ventilador de ar 170, por 

exemplo, similar àquele mostrado na Figura 19, em que o fluxo de ar 

direto sobre o sensor 50 para fornece ar do ambiente em contato con-
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trolado com o sensor.  

[000120] Uma variedade de sensores de contaminante pode ser 

usada em conformidade com a presente invenção sem limitação, inclu-

indo sensores magnetoelástico, microeletromecânico, microfisiômetro, 

nanofio, guia de ondas, cristal líquido, poeira distribuída ou ponte de 

DNA. Uma descrição de cada um é fornecida nesse parágrafo; entre-

tanto, informações mais detalhadas de cada um é prontamente dispo-

nível na literatura aberta. Um sensor magnetoelástico monitora uma 

mudança na ressonância de uma tira de magnetoelástico sintonizada 

que foi revestida com um anticorpo do analito a ser detectado. Os anti-

corpos sobre a superfície da tira magnetoelástica ligam com o analito 

quando presente, mudando a massa e, consequentemente, a frequên-

cia ressonante do elemento cuja mudança em massa pode ser detec-

tado para emitir um sinal. Para detectar múltiplas toxinas, múltiplas ti-

ras individuais podem ser revestidas com os respectivos anticorpos, 

agrupados e monitorados por um chip de computador comum para 

emitir sinais. Um sensor microeletromecânico monitora muda na res-

sonância de uma massa suspensa com uma pequena viga cantiléver 

revestida com um anticorpo do analito a ser detectado para capturar 

uma pequena massa de analito para realizar uma mudança em massa, 

e, consequentemente, a frequência ressonante da viga cantiléver. Um 

sensor microfisiômetro utiliza células humanas vivas que foram adap-

tadas para reagir rapidamente a agentes biológicos no ambiente. Es-

sas células são dispostas sobre sensores que detectam anormalida-

des na estrutura celular. Sensores de nanofio ou ponte de DNA utili-

zam cadeias de DNA dispostas em ou que completam um circuito elé-

trico que muda condutividade ou resistência como receptores na molé-

cula de DNA aceita ou combina com outras moléculas de DNA. Essas 

cadeias de DNA podem ser adaptadas para receber ou combinar com 

analito DNA para detectar e emitir um sinal de alerta. Sensores de guia 
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de ondas utilizam um revestimento de anticorpos que são dispostos 

em uma superfície de sensor e selecionados para alvejar analitos es-

pecíficos, como células de bactérias. Quando os anticorpos entram em 

contato com essas bactérias, os anticorpos atacam e destroem as bac-

térias e uma fonte de luz é usada para iluminar as mudanças. Confor-

me os anticorpos destroem as bactérias, a superfície de sensor detec-

ta as mudanças, o que permite que as bactérias sejam identificadas. 

Sensores de cristal líquido utilizam membranas celulares dispostas 

sobre cristal líquidos em formato de bastão para detectar analitos. Por 

exemplo, lipídios são fixados nos cristais líquidos, que repousam per-

pendiculares à superfície e parecem escuros. Quando o sensor é ex-

posto a uma proteína que liga aos lipídios, as moléculas de cristal lí-

quido rapidamente respondem comutando-se para uma orientação 

plana. Como resultado, os cristais transmitem luz polarizada e pare-

cem brilhosos. A mudança na iluminação pode ser detectada para emi-

tir um sinal de alerta. Sensores de poeira distribuída utilizam partículas 

de tamanho de micrômetro que mudam de cor na presença de conta-

minante. Por exemplo, cada partícula pode exibir diferentes cores, de-

pendendo de sua orientação de modo que, quando da fixação de um 

contaminante particular, as partículas rendem coletivamente uma assi-

natura óptica característica. A mudança na assinatura óptica pode ser 

detectada para emitir um sinal. Sensores de imunoensaio utilizam ma-

teriais reativos que mudam de cor ou contraste na presença de um 

analito. Um sensor pode incluir um cabo absorvente branco revestido 

com o material reativo que, mediante exposição ao contaminante, rea-

liza uma mudança de cor.  

[000121] O sensor de contaminante fornece uma emissão elétrica ou 

fechamento de comutação, ou mudanças em cor, contraste ou outras 

características físicas podem ser convertidas em uma emissão elétri-

ca/fechamento de comutação por dispositivos ópticos ou fotoelétricos 
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convencionais.  

[000122] Cada dispensador, conforme ilustrado nas modalidades da 

Figura 1, Figura 13 e Figura 18 são adaptados para distribuir fluidos, 

por exemplo, na mão de um usuário. A natureza particular do fluido 

que pode ser dispensado não é limitada. O fluido é tipicamente dis-

pensado como um líquido ou como uma espuma. A invenção é aplicá-

vel a dispensadores de fluido de virtualmente qualquer maneira ou 

configuração na qual um usuário tem alguma interação com o dispen-

sador e é uma oportunidade de interação entre o usuário e o dispen-

sador ou o ambiente ao redor do dispensador. Quanto à natureza par-

ticular do fluido a ser dispensado, esses podem incluir sabões, como 

sabões com base aquosa e outros fluidos de limpeza, como limpado-

res com base em álcool e desinfetantes. As unidades podem ser usa-

das em vários áreas diferentes em uma instalação, como em áreas 

públicas comuns em um hospital, em alas de pacientes com ou sem 

acesso restrito e em áreas que devem ser mantidas altamente higieni-

zadas, como em salas de operação e salas para a preparação e lim-

peza antes de entrar em salas de operação. 

[000123] Embora as Figuras 1, 13 e 21 ilustrem apenas três formas 

de dispensadores de fluido, muitos dispensadores de fluido são abran-

gidos pelo escopo da presente invenção, incluindo lavadores de pés, 

como são conhecidos, para distribuir fluido sobre os pés de um usuá-

rio, por exemplo, aspergindo-se um fluido sobre os pés de um usuário 

com ativação de um usuário para distribuir o fluido nos pés sendo as-

pergidos. 

[000124] O dispensador preferencial, conforme mostrado nas Figuras 

1 e 13, é adaptado para engate pela mão de um usuário para ativar a 

distribuição de fluido. São conhecidos dispensadores que são adapta-

dos para ativação por engate por outras partes de um usuário, como o 

cotovelo ou os pés do usuário. Alguns dispensadores de fluido são ati-
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vados por um usuário que pressiona um botão para operar eletrica-

mente uma bomba. Todos os tais dispensadores são incluídos dentro 

do escopo da presente invenção. 

[000125] Muitos dispensadores de papel são conhecidos pelo seu 

uso em banheiros, instituições de cuidados com a saúde e similares, 

nos quais um usuário ativa o dispensador de modo a distribuir produ-

tos de papel tipicamente em rolos ou folhas ao usuário. Tais dispensa-

dores de papel incluem dispensadores que podem ter um manípulo de 

alavanca para engate por um usuário, por exemplo, para girar um rolo 

de papel e fornecer uma porção do papel acessível a um usuário para 

destacar. Outros dispensadores de papel são automáticos e sem to-

que e captam a presença de um usuário que, desse modo, distribui 

uma porção do papel para secar as mãos do usuário. Outros dispen-

sadores de papel distribuem papel higiênico encontrado ao lado ou 

próximo a um sanitário e tipicamente exige que um usuário engate 

manualmente a extremidade do papel e retire o papel de um dispen-

sador de papel, seja o papel na forma de um rolo ou na forma de fo-

lhas. Em cada um desses dispensadores há uma oportunidade para 

um usuário engatar porções do dispensador e há superfícies no dis-

pensador em que a contaminação pode ocorrer. Em cada um desses 

dispensadores de papel, como é o caso com dispensadores de fluido, 

o papel é um produto pessoal substituível e precisa ser substituído pe-

riodicamente. No caso de um dispensador de papel que distribui pa-

péis em rolos, o rolo de papel compreende um cartucho substituível 

que deve ser substituído de vez em quando. Como é o caso com um 

dispensador de fluido, no momento de substituir um cartucho substituí-

vel em um dispensador de papel, um sensor removível e substituível 

pode ser fornecido com o cartucho de papel de modo que, cada vez 

que um cartucho de papel substituível é fornecido, um novo sensor é 

fornecido para o dispensador de papel. Assim como com os dispensa-
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dores de fluido, o sensor fornecido com o cartucho é adaptado para 

ser localizado aberto em um ambiente no qual contaminantes podem 

ser desejados de serem captados, como mantendo-se essa posição 

no cartucho enquanto é recolhido no cartucho para acoplar ao dispen-

sador ou que é removível do cartucho para acoplar ao dispensador. 

[000126] Os dispensadores de fluido em conformidade com a pre-

sente invenção são, com mais preferência, dispensadores de fluido 

para dispensar limpeza e desinfetar soluções e, mais particularmente, 

aqueles adaptados para limpeza de mãos do usuário. Similarmente, 

um dispensador de toalha de papel ao qual a invenção se refere mais 

diretamente são aqueles adaptados para serem fornecidos em um 

ambiente em que deseja-se ou espera-se que as mãos do indivíduo 

sejam limpas, por exemplo, notadamente em banheiros e em instala-

ções de preparação de alimentos e de cuidados com a saúde. 

[000127] É feita referência à Figura 22, que ilustra uma colagem de 

elementos que podem ser encontrados dentro da instalação esquema-

ticamente ilustrada como 100. Esses elementos incluem o seguinte: 

(a) dispensadores 10 para distribuir fluido sobre as mãos do usuário, 

(b) um dispensador de toalha de papel 202 para distribuir toalhas de 

papel 203 de um rolo de papel horizontalmente disposto esquemati-

camente ilustrado em linhas tracejadas como 204 dentro de um aloja-

mento fechado 205 que porta um braço de alavanca 206 para opera-

ção de dispensar o papel 203, (c) um dispensador de papel higiênico 

208 que tem um rolo de papel substituível 209 montado para rotação 

pelo menos parcialmente coberta por um alojamento 211; (d) um dis-

pensador de aspersão de pés 212 tipicamente montado próximo ao 

solo e que tem um alojamento 213 que porta um reservatório substituí-

vel no mesmo e a partir do qual fluido é adaptado para ser dispensado 

em um bocal de aspersão 214 por um usuário que engata uma ala-

vanca 215 com seus pés, (e) uma pia 216 que tem uma bica 217 para 
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distribuir fluido e ativada por dois manípulos com alavanca 218 e 219, 

(f) um sanitário 220 que tem um manípulo 221 que pode ser manual-

mente engatado para descarga, (g) um urinol 222 que tem um botão 

de pressionamento 223 para engate por um usuário para descarga, (h) 

um secador de mãos que sopra ar montado em parede 224 para dis-

tribuir um fluxo de ar fora de um tubo de bocal aumentado 225 e adap-

tado, por exemplo, para ativação por um botão de pressionamento 

226, (i) uma porta de acesso 228 para fornecer acesso a uma área em 

um edifício ou a um cabine de banheiro e adaptada para ser aberta e 

fechada por engate manual de um manípulo de porta 229, (j) uma bar-

ra de apoio 232 adaptada para ser engatada em uma parede para for-

necer assistência a um usuário em pé ou sentado como adjacente ao 

sanitário mostrado, e (k) um corrimão 234 adaptado para ser montado 

adjacente a uma parede para engate por um usuário para guiar um 

usuário em movimento ao longo de uma parede e para auxiliar na sus-

tentação de um usuário por engate pela mão de um usuário, cujo cor-

rimão também pode ser adaptado para se colocado ao longo de ou ao 

lado de uma ou mais escadas. Cada um desses elementos porta um 

sensor 50 em conformidade com a presente invenção. 

[000128] Cada um do dispensador 10, do dispensador de toalha de 

papel 202, do dispensador de papel higiênico 208 e do dispensador de 

aspersão de pés 212 distribuem um produto pessoal cujo produto pre-

cisa ser substituído de vez em quando e tipicamente é substituível co-

mo na forma de um reservatório ou cartucho. Em conformidade com a 

presente invenção, cada um do dispensador de fluido, dispensador de 

toalha de papel, dispensador de papel higiênico e dispensador de as-

persão de pés porta um sensor de contaminante 50 em conformidade 

com a presente invenção que é, de preferência, fornecido com e subs-

tituído pelo reservatório ou cartucho substituível. Em conformidade 

com a presente invenção, sensores de contaminante sem fio 50 são 
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fornecidos em outros desses elementos na instalação 100 e, de prefe-

rência, em quaisquer outros elementos que pode-se esperar que se-

jam razoavelmente engatados por usuários, de preferência quando 

pode-se esperar que os mesmos sejam engatados por usuários. As-

sim, sensores 50 esquematicamente indicados por setas para serem 

fornecidos em cada um dos manípulos 218 e 219 para a pia 216, o 

manípulo de sanitário 221, o botão de pressionamento de urinol 223, o 

botão de pressionamento de secador 226, o manípulo de porta 229, a 

barra de apoio 232 e o corrimão 234. 

[000129] Em conformidade com uma modalidade preferencial da in-

venção, os sensores sem fio 50, que são fornecidos em muitos dos 

elementos, podem ser fornecidos com capacidade de comunicação 

para distância relativa limitada como, por exemplo, não mais do que 

1,22 ou 2,44 ou 4,88 metros (4 ou 8 ou 16 pés), de preferência dentro 

da mesma sala sem capacidade de passar através de paredes da ins-

talação. Sensores sem fio com tal comunicação em faixa limitada po-

dem ser fornecidos dentro da faixa de comunicação com outro elemen-

to que serve como um coletor de mensagem. O coletor de mensagem 

pode ser meramente um roteador sem fio, entretanto, pode compreen-

der, de preferência, outros dos elementos como, de preferência, um 

dos dispensadores de fluido 10 ou um dos dispensadores de papel. O 

dispensador 10 que, de preferência, também serve como o coletor de 

mensagem tem, de preferência, maiores capacidades de comunicação 

para enviar informações para a Internet. 

[000130] A maneira particular e controle de qualquer um dos senso-

res 50 mostrados nos elementos na colagem da Figura 22 não é limi-

tada. Um fluxograma preferencial de uma segunda disposição para 

monitorar e controlar o elementos que portam sensor da Figura 22 é 

ilustrado na Figura 23. A Figura 23 ilustra esquematicamente uma plu-

ralidade de elementos que portam sensor, conforme mostrado na Figu-
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ra 22, adaptados para comunicar sem fio por meio de uma WLAN 302 

a um coletor de mensagem 310 que compreende, de preferência, um 

particular dos dispensadores 10. Esse dispensador que coleta mensa-

gem 310 é mostrado como adaptado para comunicação com a Internet 

304, de preferência sem fio. Da Internet 304, informações podem ser 

passadas para um módulo de processamento de dados 306 que tipi-

camente compreenderia uma camada da web de servidores 308 que 

se comunicam com a camada de dados de servidores 309. A camada 

da web de servidores 308 tipicamente entrega informações através de 

páginas da web, recebe informações de usuário a serem processadas, 

fornece serviços da web para uso de multiplexador e para relatar ao 

gerenciador de instalação, gera alertas e notificações e é tipicamente 

expansível. O servidor de camada de dados 309 fornece um armaze-

namento de dados central. Um gerenciador de instalação 312 é mos-

trado, conforme esquematicamente ilustrado, como uma pessoa indi-

vidual 314 em um computador 316. O gerenciador de instalação 312 

tem capacidade para comunicar com o coletor de mensagem 310 e, 

também, com a camada da web de processamento de dados 308 e 

camada de dados 309 por meio da Internet 304. O gerenciador de ins-

talação 312 tem a capacidade, por exemplo, de revisar relatórios, ge-

renciar todos os dados mestre, e, também, de registrar cada um dos 

dispensadores 10 e configurar os dispensadores 10. Conforme mos-

trado na Figura 23, é um dispensador 10 mostrado como conectado ao 

gerenciador de instalação computador 316 para configuração de dis-

pensador inicial por meio de um USB antes que aquele dispensador 

possa ser colocado em seu local desejado na instalação. A Figura 23 

mostra o gerenciador de instalação 312 que tem também a capacidade 

de comunicar com um banco de dados de instalação 318, que pode 

incluir várias informações de uma instalação como, por exemplo, no 

caso de um hospital, dados relacionados a operações, ocupação, inci-
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dentes de infecção e similares. 

[000131] Em conformidade com a modalidade preferencial da pre-

sente invenção, os dispensadores 10 e outros elementos que têm sen-

sores de preferência não incorporam baterias, o que exige substituição 

frequente. O inventor do presente pedido observou que, em muitas 

instalações, como hospitais, há milhares de tais dispensadores e que 

evitar a necessidade de substituição de bateria pode reduzir significati-

vamente os custos de operação. Como tal, uma disposição preferenci-

al é a de fornecer os dispensadores 10 para ter a capacidade de gerar 

através do uso a energia exigida para a operação do dispensador. Em 

uma configuração, conforme ilustrado na Figura 23, os dispensadores 

individuais 10 com capacidade de comunicação limitada podem com-

preender, de preferência, um dispensador 10 do tipo ilustrado na Figu-

ra 16, que incorpora um gerador que gera energia no movimento ma-

nual da alavanca para distribuir fluido. A energia necessária para ser 

gerada pode ser meramente a energia necessária para retransmitir de 

vez em quando informações daquele dispensador 10 para o coletor de 

mensagem 310. Em dispensadores 10 com um gerador, como mostra-

do na Figura 16, exigem para sua operação alguma energia para reali-

zar leituras de modo a manter um relógio de tempo e a armazenar da-

dos com base no tempo em relação à ativação do dispensador, a 

quantidade de energia criada e, se um sensor de contaminante é for-

necido, a leitura do sensor de contaminante. Tais dados podem ser 

armazenados dentro do dispensador individual 10. Dependendo da 

quantidade de energia que pode ser armazenada em qualquer tempo 

e a potência de armazenamento para o dispensador da Figura 16, o 

módulo de controle 52 daquele dispensador 10 pode então determinar 

o quão frequente as informações armazenadas devem ser retransmiti-

das ao coletor de mensagem. A quantidade de energia exigida para a 

comunicação entre o dispensador individual 10 e o coletor de mensa-

Petição 870200021415, de 13/02/2020, pág. 57/84



48/61 

gem 310, incluindo a comunicação de duas vias, para inicializar e ga-

rantir a comunicação adequada geralmente é uma quantidade maior 

de energia do que aquela exigida para mera captação e armazena-

mento de informações no dispensador de coleta 10. A frequência com 

a qual informações podem ser transferidas do dispensador de coleta 

para o coletor de mensagem é, de preferência, controlada pelo contro-

lador no dispensador de coleta 10 é de modo a ser uma função da 

quantidade de energia em qualquer instante dentro do dispositivo de 

armazenamento potência no dispensador de coleta. Por exemplo, se a 

dispositivo de armazenamento de potência tem energia acima de um 

primeiro nível, a transferência de informações pode ser a cada cinco 

minutos ou, por exemplo, a cada quinze ativações. Se o nível de po-

tência no dispositivo de armazenamento está abaixo de um dado nível, 

então a transferência de informações pode ser menos frequente, por 

exemplo, a cada uma, duas, seis ou doze horas. A transferência de 

informações não seria, por exemplo, permitida que ocorra quando o 

nível de potência estiver abaixo de qualquer limite particularmente bai-

xo. Assim, em conformidade com a presente invenção, é fornecida 

uma disposição aprimorada para aperfeiçoar o consumo de potência 

entre um dispensador de coleta e um coletor de mensagem, no qual a 

frequência de comunicação de dados do dispensador de coleta até o 

dispensador de mensagem é variada como uma função da potência 

contida dentro de uma fonte de alimentação recarregável no dispensa-

dor de coleta de modo a reduzir a frequência de transferência de in-

formações conforme o nível de potência diminui. Essa disposição é útil 

caso um sensor de contaminante 50 seja fornecido em qualquer dis-

pensador, ou não. 

[000132] O coletor de mensagem 310 é, de preferência, um dispen-

sador que tem, com alta probabilidade, uma disponibilidade adequada 

de potência elétrica em seu dispositivo de armazenamento de potên-
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cia. Assim, em uma disposição em que uma pluralidade de dispensa-

dores de recolha 10 ou outros dispositivos são fornecidos para comu-

nicar suas informações a um coletor de mensagem 310, em que o co-

letor de mensagem 310 tem, de preferência, uma disponibilidade au-

mentada e, de preferência, contínua de potência, por exemplo, ao for-

necer o coletor de mensagem 310 para ser fisicamente conectado a 

um sistema de potência A/C ou, para ter baterias substituíveis ade-

quadas ou, com mais preferência, para ter um abastecimento constan-

te de potência renovável. O abastecimento constante de potência re-

novável pode ser fornecido por um painel solar, isto é, um dispositivo 

de carregamento que cria energia elétrica da luz e pode, por exemplo, 

ter capacidade adequada para fornecer potência necessária ao contro-

lador de mensagem por 24 horas constantes de operação com base 

na luz que o mesmo recebe. Outro elemento preferencial para uso 

como o coletor de mensagem é um dispensador de fluido que incorpo-

ra uma célula eletroquímica para produzir energia elétrica por conver-

são química do fluido a ser dispensado do tipo descrito, por exemplo, 

na Patente nº U.S. 7.530.477 junto à Ophardt, expedida em 12 de 

maio de 2009, cuja revelação é incorporada no presente documento a 

título de referência. Na Figura 23, o coletor de mensagem 310, de pre-

ferência, é tal combinação de dispensador de fluido e célula eletroquí-

mica conforme descrito na Patente nº U.S. 7.530.477. Com tal dispen-

sador, como o coletor de mensagem 310, a célula de combustível den-

tro do dispensador pode produzir energia elétrica com tempo quase 

continuamente e, em qualquer evento, periodicamente em quantidades 

suficientes para fornecer energia para a operação constante do coletor 

de mensagem para monitorar dados de chegada da pluralidade de ou-

tros dispensadores e dispositivos que tentam se comunicar periodica-

mente por meio da WLAN 302 sem fio. Isto é, no dispensador de co-

nector de mensagem 310 que incorpora uma célula eletroquímica para 
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produzir energia elétrica, o fluido que deve ser dispensado para uso 

como limpeza de mãos, é também usado como uma fonte para ener-

gia eletroquímica contendo-se compostos de álcool que podem ser, 

em uma célula de combustível, convertidos em energia elétrica para 

armazenamento em um dispositivo de armazenamento de potência no 

dispensador de coletor de mensagem. Assim, em uma colagem de 

elementos, como ilustrado na Figura 22, um dos dispensadores 10 po-

de compreender uma combinação de dispensador de líquido e célula 

eletroquímica que pode servir como o coletor de mensagem 310 e for-

necer energia renovável durante o tempo que seu reservatório contém 

fluido a ser dispensado. Em conformidade com a presente invenção, é 

fornecida uma disposição inovadora que compreende uma matriz de 

dispensadores de fluido e outros dispositivos que coletam e recolhem 

dados e que se comunicam sem fio periodicamente por distâncias cur-

tas com o coletor de mensagem que tem capacidade de geração de 

potência acentuada e é adaptada para comunicação com outros ele-

mentos dentro de uma rede de distribuição de dados, como na internet 

304 e gerenciador de instalação 312, conforme visto na Figura 22. Tal 

disposição é útil caso quaisquer sensores de contaminante sejam in-

cluídos, ou não. 

[000133] Conforme visto na Figura 16, o dispensador da segunda 

modalidade tem porta UBS em seu módulo de controle pela qual o 

mesmo pode ser conectado com dispositivos, como um computador de 

um gerenciador de instalação 312, para configuração do dispensador, 

conforme pode ser desejado, por exemplo, inicialmente ou subsequen-

temente. Após a configuração inicial, o dispensador 10 pode ter, de 

preferência, a capacidade de ser configurado sem fio e remotamente. 

O módulo de controle 52 do dispensador 10, particularmente quando o 

mesmo é um dispensador de recolha com geração de potência mínima 

e capacidade de armazenamento, de preferência, realiza apenas pro-
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cessamento minimalista e seu módulo de controle 52 pode ser, de pre-

ferência, adaptado para configuração sem fio de vez em quando, como 

pode ser desejado pelo gerenciador de instalação 312. Similarmente, o 

coletor de mensagem 310 é, de preferência, outro dispensador 10 que 

também pode ser adaptado para reconfiguração, como por transferên-

cia por download de software de vez em quando, de preferência sem 

fio, como pelo gerenciador de instalação 312. 

[000134] Na Figura 23, um dispositivo de comunicação sem fio portá-

til, como um assistente digital pessoal ou um telefone inteligente 320, é 

ilustrado como comunicação sem fio com o gerenciador de instalação 

312, o coletor de mensagem 310 e a Internet 304. Tal telefone inteli-

gente 320 ou outro dispositivo portátil pode ser portado por equipe pa-

ra facilitação para permitir transferência atempada de matéria sobre 

qualquer particular dos elementos de captação. Em uma disposição 

mais simplificada do que aquela ilustrada na Figura 23, o coletor de 

mensagem 312 pode se comunicar meramente com o telefone 320 e 

fornecer em uma instalação relativamente menor que tem, por exem-

plo, possivelmente dez ou vinte elementos de captação, uma disposi-

ção simplificada para uma pessoa que tem o telefone 320, como um 

dispositivo de comunicação portátil inteligente para ter a capacidade 

de prontamente monitorar a atividade de inúmeros dispensadores 10 

ou outros elementos. Na Figura 22, cada um dos dispensadores, inclu-

indo o dispensador de líquido 10 e dispensadores de toalha de papel 

202 podem ser fornecidos com meios para gerar potência como, por 

exemplo, tendo-se um gerador de potência acoplado a uma alavanca 

manualmente ativada que precisa ser movida para distribuir fluido. Ou-

tros dos elementos na colagem pode similarmente ser fornecido para 

ter geradores de potência. Por exemplo, o manípulo de porta 229 pode 

ter um gerador interno e ser, assim, autoalimentado como na maneira 

revelada na Publicação de Patente nº U.S. 2010/0140499 de Casale, 
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publicada em 10 de junho de 2010. Com o movimento do manípulo de 

porta 229 para abrir a porta, o movimento do manípulo de porta 229 é 

traduzido por um gerador para criar potência e essa potência pode ser 

usada para alimentar o sensor sem fio 50 na porta. 

[000135] A maneira na qual os dados recolhidos de sensores de con-

taminante são usados, monitorados e manipulados pelo gerenciador 

de instalação e a unidade de processamento de dados não é limitada. 

Conforme discutido anteriormente nesse pedido, limiares podem ser 

estabelecidos quanto a níveis de contaminação para vários contami-

nantes que podem ser usados para gerar avisos e similares. Entretan-

to, não é preciso comparar quaisquer dados a limiares. Dados forneci-

dos do sistema podem fornecer ao gerenciador de instalação uma gra-

vação com tempo quanto a diferentes níveis de contaminante em dife-

rentes locais em uma instalação. Aqueles níveis de contaminante po-

dem ser agrupados quanto ao tempo ou a áreas da instalação e simila-

res. Os níveis de contaminante fornecem o gerenciador de instalação 

com uma indicação de tempo real de matérias que são captadas. Está 

dentro da habilidade de indivíduos versados na técnica desenvolver 

técnicas de monitoramento para revisar tendências e mudanças nos 

dados para identificar quando dificuldades e problemas podem surgir. 

Tais mudanças podem ser usadas para fornecer avisos precoces de 

problemas ou possíveis problemas. Como um exemplo, se puder ha-

ver uma epidemia de uma doença bacteriana particular em uma casa 

para pessoas idosas próxima de um hospital, o hospital pode rastrear 

a admissão e presença de indivíduos daquela casa de pessoas de 

idade no hospital com o objetivo de monitorar mudanças em níveis de 

contaminantes específicos dentro de áreas específicas do hospital 

como uma indicação de que contaminantes podem ter sido trazidos 

com os indivíduos da casa de pessoas de idade e etapas de contra-

medida podem ser tomadas. Em outro exemplo, epidemias de gripe 
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podem ser rastreadas em vários bancos de dados da Internet que mo-

nitoram vários fatores da população como um todo, como compras de 

fármacos, absentismo e similares. Tais dados podem ser combinados 

com dados recolhidos dos sensores em uma instalação para maior 

monitoramento para contaminantes particulares ou para reagir mais 

rapidamente mediante mudanças nos níveis de certos contaminantes 

específicos captados. 

[000136] A presente invenção fornece uma comunidade de sensores 

e pode usar estratégias de comportamento de grupo para identificar 

vários sinais e funcionamento incorreto de dispositivo. Uma ampla ma-

triz de dispensadores e outros elementos que portam sensores fornece 

uma rede de sensor amplamente distribuída. 

[000137] Em conformidade com a presente invenção, é fornecido um 

método de biocaptação de grande escala com o uso do sensor prefe-

rencial que porta dispensadores e outros elementos que portam sen-

sor em conformidade com a presente invenção. Em conformidade com 

a presente invenção, três fatores são de utilidade particular, sendo es-

ses fatores o tempo de inserção de um frasco ou cartucho substituível 

em um dispensador, o uso por pessoas daquele dispensador com o 

tempo e o nível de um contaminante biológico no sensor no dispensa-

dor com tempo, por exemplo, que fornece uma contagem bacteriana. 

Os três fatores representados ao longo de tempo da inserção de um 

reservatório, o uso de um dispensador e os níveis bacterianos em um 

dispensador com tempo fornecem uma fundação para determinar a 

situação higiênica de qualquer instalação de cuidados com a saúde. A 

natureza particular dos dados recolhidos de uma grande matriz de dis-

pensadores e outros elementos de captação dentro de uma instalação 

é fornecida em conjunto com uma estrutura de rede para coletar, filtrar 

e processar grandes volumes de dados em tempo real. Dados são for-

necidos de um grande número de fontes de dados que fornece os da-
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dos de rede ao vivo. Essa mineração de dados ricos em tempo real 

fornece um sistema que pode ser usado para entender a operação da 

rede e, também, para detectar anomalias nos dados e similares. 

[000138] Como um meio de comunicação de um sinal de um sensor 

50, um sistema de RFID pode ser usado que compreende um disposi-

tivo de Identificação de Frequência de Rádio (RFID) em combinação 

com um leitor de RFID para passar adiante um sinal para facilitar ope-

radores. O dispositivo de RFID pode ser ativo, passivo ou um híbrido 

dos mesmos. Um dispositivo de RFID passivo inclui uma antena para 

capturar energia suficiente de um campo eletromagnético circundante 

para alimentar o dispositivo de RFID. A antena é eletricamente conec-

tada a um chip eletrônico que realiza as várias funções de RFID pré-

programadas. Um leitor de RFID usado em conjunto com dispositivos 

de RFID passivos gera um campo eletromagnético de intensidade su-

ficiente ou fluxo magnético para alimentar o dispositivo de RFID 20 

quando o dispositivo de RFID está próximo de um leitor. Por exemplo, 

leitores de RFID conhecidos 30 podem produzir um campo de modo 

que um dispositivo de RFID localizado possa ser energizado e interro-

gado pelo leitor de RFID em distâncias de até pelo menos 3,05 metros 

(dez pés). Um dispositivo de RFID ativo inclui uma fonte de energia, 

como uma bateria integrada para a energia transmitir sinais ao leitor 

de RFID. Dispositivos de RFID híbridos têm características de ambos 

os dispositivos passivo e ativo na medida em que tais dispositivos cap-

turam energia de um campo eletromagnético circundante, mas tam-

bém utilizam uma faixa de comunicação de aprimoramento de bateria. 

[000139] É feita referência à Figura 24, que mostra uma disposição 

de sensor que compreende um sensor sem fio 50 e uma unidade de 

controle 52 similar àquele mostrado na Figura 9, mas com o uso de 

tecnologia de RFID. O sensor 50 inclui como pelo menos parte de seu 

processador 75 um transponder de RFID 361. Um leitor ou transceptor 
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de RFID 362 é fornecido como parte da unidade de controle 52. No 

sensor 50, o processador 75 e seu transponder de RFID 361 são mos-

trados conectados a uma pluralidade de mecanismos de captação de 

contaminante diferentes 73 e a uma antena 259. O sensor sem fio 50 

é, de preferência, fabricado imprimindo-se seus vários elementos so-

bre um substrato flexível 363. Selecionar o transponder de RFID para 

ser um transponder de RFID passivo sem uma bateria auxilia na facili-

dade de fabricação. De preferência, cada um do processador 75, da 

antena 78 e do processador de sensor 75 pode ser impresso direta-

mente sobre um substrato flexível, como por técnicas de impressão de 

jato de tinta, entretanto, se isso não for possível para qualquer um dos 

componentes, então, por exemplo, um ou mais dos componentes, co-

mo o mecanismo de captação 73 e processador de sensor 75, pode 

ser fabricado por outro processo e integrado sobre o substrato flexível 

363. O substrato pode compreender, de preferência, um substrato fle-

xível, como polímeros de PET, PEN e PI e em laminados e lâminas 

flexíveis.  

[000140] No contexto da Figura 22 e 23, o sensor sem fio de RFID 

50 da Figura 24 pode ser fornecido como o sensor em qualquer um 

dos elementos na Figura 22, como o corrimão e o manípulo de sanitá-

rio, e a unidade de controle 52 pode ser fornecida, por exemplo, no 

coletor de mensagem 310. Para cada dispensador 10, o sensor sem 

fio de RFID 50 pode ser fornecido em um reservatório removível e a 

unidade de controle 52 no alojamento de dispensador. O transceptor 

ou leitor de RFID pode ser adaptado para se comunicar com vários 

dispositivos, incluindo um processador no dispensador, outro dispen-

sador que age como um coletor de mensagem, um roteador, a Internet 

ou corretamente com o gerenciador de instalação. 

[000141] Como um exemplo de um tipo de biossensor que pode ser 

adaptado para uso como um ou mais dos sensores 50 em conformida-
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de com a presente invenção, está o biossensor descrito na Patente nº 

U.S. 7.651.843 de Stubbs et al, expedida em 2 de janeiro de 2010, cu-

ja revelação é incorporada no presente documento a título de referên-

cia. Stubbs revela um biossensor de onda acústica adaptado para 

identificar bactérias, micro-organismos ou plantas em um meio líquido 

ou gasoso no qual as bactérias, micro-organismos ou plantas são de 

um tipo que produzem moléculas de sinalização em um espaço de va-

por ou líquido ao redor da espécie em questão dentro de um ambiente. 

Stubbs ensina um biossensor de onda acústica posicionada para capta 

vapor para o produto químico de sinalização dentro de gás no ambien-

te ou captar o produto químico de sinalização dentro de um líquido que 

forma o ambiente e, em cada caso, para realizar uma avaliação em 

tempo real da presença dos produtos químicos de sinalização. A pa-

tente citada acima de Stubbs ensina o uso de um biossensor de onda 

acústica útil para determinar a presença de bactérias em tempo real de 

meio gasoso ou líquido e ensina, por exemplo, detecção em tempo 

real de espécies relacionadas a Bacillus, incluindo, por exemplo, mi-

cro-organismos aerotransportados, como Bacillus subtilis. O biossen-

sor de onda acústica pode ser um sensor de tipo RFID, conforme des-

crito na Patente nº U.S. 7.053.524 de Edmonson et al, expedida em 30 

de maio de 2006, cuja revelação é incorporada no presente documen-

to a título de referência. 

[000142] A natureza do sensor sem fio para uso com a presente in-

venção não é limitada. Entretanto para fornecer sensores de baixo 

custo, o uso de substratos de laminado ou plástico relativamente não 

dispendiosos e métodos de impressão de baixo custo são maneiras 

preferenciais de fabricação. 

[000143] É feita referência às Figuras 25, 26 e 27, que ilustram uma 

quinta modalidade de um dispensador em conformidade com a pre-

sente invenção, na qual o dispensador 10 é idêntico àquele descrito na 
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primeira modalidade das Figuras 1 a 6, com as exceções, primeira-

mente, da inclusão de uma bandeja de imersão 204 fornecida abaixo 

do bocal de saída de dispensador 13 e com o sensor de contaminante 

50 portado pela bandeja de gotejamento 204. Conforme mostrado, a 

bandeja de imersão 204 é sustentada de modo removível verticalmen-

te abaixo do bocal 13. Em uso, o fluido é dispensado sobre a mão do 

usuário abaixo do bocal 13 e o fluido pode gotejar da mão do usuário 

para baixo. A bandeja de gotejamento 204 é fornecida para capturar 

tal fluido gotejante e impedir que o mesmo goteje sobre o solo ou uma 

bancada ou outra superfície abaixo do dispensador 10. Frequentemen-

te, um usuário irá, após distribuir fluido sobre uma mão disposta abai-

xo do bocal 13, então esfregar as mãos do usuário juntas abaixo do 

bocal 11 acima da bandeja de gotejamento 204, de modo que fluido 

que goteja das mãos durante a distribuição e esfregação seja captura-

da na bandeja de gotejamento 204. Tais bandejas de gotejamento 204 

são particularmente úteis quando o fluido é aspergido como por um 

bocal de aspersão ou errado do bocal 13 e quando o fluido é um fluido 

de baixa viscosidade, como álcool, que pode gotejar prontamente da 

mão do usuário. 

[000144] A bandeja de gotejamento 204 é mostrada como sustenta-

da do dispensador 10 por meio de um suporte rígido 208 formado a 

partir de um bastão de metal rígido e que tem, conforme visto na Figu-

ra 26, um laço traseiro verticalmente disposto 210 de modo fixo que 

sustenta um laço horizontal disposto de modo horizontal 212. O laço 

horizontal 212 fornece uma abertura dimensionada para receber a 

bandeja de gotejamento 204 na mesma com uma borda que se esten-

de para fora 216 da bandeja de gotejamento 204 que se estende para 

fora sobre o bastão do laço horizontal 214. Um membro de prendedor 

de mola 218 se estende de cima da borda 216 da bandeja de goteja-

mento 204 em um lado sob a bandeja para o outro lado para inclinar 
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seguramente a bandeja de gotejamento 204 para baixo para o loop 

212. O membro de prendedor de mola 218 é deslizável de modo hori-

zontal em relação à bandeja de gotejamento 204 e ao laço horizontal 

212 para permitir a remoção da bandeja de gotejamento do laço hori-

zontal 212, por exemplo, para limpeza ou descarte de qualquer fluido 

capturado pela bandeja de gotejamento. 

[000145] O laço vertical 212 tem membros laterais 220 que se esten-

dem para cima em cada lado do dispensador 10 e são unidos por um 

membro de topo horizontal 222 acoplado ao dispensador 10, de prefe-

rência à traseira superior de uma placa de parede 223 para o dispen-

sador 10 girar ao redor de um eixo geométrico horizontal através do 

membro de topo 222, como pode ser de assistência para inserir e re-

mover o frasco removível 35. A bandeja de gotejamento tem um fundo 

224 a partir do qual paredes laterais 226 se estendem para cima para 

formar uma cavidade interna 228 para capturar fluido. O sensor de 

contaminante 50 é portado na bandeja de gotejamento 212 de modo a 

estar em comunicação com fluido da cavidade 228. Conforme visto na 

Figura 26 e 28, o sensor 50 é fornecido preso à bandeja de gotejamen-

to 204 na cavidade 228 à superfície superior do fundo 224 em um local 

que, com a gravidade, fluido na bandeja de gotejamento 204 irá enga-

tar com o sensor 50. Fios 53 são mostrados por se estendem do sen-

sor 50 para acoplar o sensor 50 a um módulo de controle (não mostra-

do) similar ao modulador de controle 52 e de maneira similar àquela 

mostrada na primeira modalidade das Figuras 1 a 6. O sensor 50 pode 

ter outras configurações, conforme ilustrado, por exemplo, na Figura 9 

ou conforme descrito e mostrado com outras modalidades. 

[000146] O sensor 50 portado pela bandeja de gotejamento 204 po-

de captar contaminantes no fluido na bandeja de gotejamento e, as-

sim, fornecer uma indicação de contaminantes que pode ter originado 

na mão de uma pessoa com o uso da bandeja de gotejamento ou de 
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outro modo, por exemplo, no bocal 13 ou que venha a estar no fluido, 

como ar ambiental que entra em contato com o fluido dentro da bande-

ja de gotejamento. A natureza particular do sensor 50 portado pela 

bandeja de gotejamento 204 não é limitada, entretanto, de preferência, 

é um sensor 50 que é adaptado para captar contaminantes dentro de 

um líquido. 

[000147] É feita referência à Figura 28, que mostra um corte trans-

versal através da bandeja de gotejamento similar àquele mostrado na 

Figura 27, entretanto, com o sensor 50 mostrado por ter um mecanis-

mo de captação de contaminante 73 disposto em um ponto baixo em 

um coletor inferior 229 da cavidade 228 da bandeja de gotejamento 

204 de modo que qualquer fluido na bandeja de gotejamento 204 esta-

rá necessariamente em comunicação com o mecanismo de captação 

de contaminante 73 do sensor 50. Na modalidade da Figura 28, o sen-

sor 50 é ilustrado como sendo engatado de modo vedável dentro de 

uma abertura através do fundo 224 da bandeja de gotejamento 204 

sob o coletor 229 e assim pode, por exemplo, fornecer outros compo-

nentes do sensor 50 fora da cavidade 228 da bandeja de gotejamento 

204 e incluindo os fios 53. 

[000148] É feita referência à Figura 29 que ilustra outro corte trans-

versal através da bandeja de gotejamento similar àquele mostrado na 

Figura 28 que mostra, entretanto, uma disposição alternativa de um 

sensor 50 no qual o sensor 50 é esquematicamente ilustrado como 

incluindo uma passagem 230 em comunicação com o fluido na cavi-

dade 228 por meio de uma entrada 231 e uma saída 232. O sensor 50 

é indicado como incluindo uma bomba 233 para retirar fluido da cavi-

dade por meio da entrada e descarregar o mesmo pela saída. Um me-

canismo de captação de contaminante 73 é esquematicamente ilustra-

do como sendo fornecido em um local ao longo da passagem 230 de 

modo que o sensor 50 capte eficazmente contaminantes no fluido reti-
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rado através do sensor 50. Deve ser observado que a bomba pode ter 

uma taxa extremamente alta de fluxo volumétrico e pode ser operada 

meramente periodicamente. 

[000149] É feita referência à Figura 30 que ilustra outra vista em cor-

te transversal através da bandeja de gotejamento similar à Figura 27 

que mostra, entretanto, uma bandeja de captura 336 aninhada sobre a 

bandeja de gotejamento 204 para sobrepor a bandeja de gotejamento 

204. A bandeja de captura 336 tem um fundo 337 e lados 338 que se 

estendem até uma borda 339 que sobrepõe a borda 216 da bandeja 

de gotejamento 204. O sensor 50 é vedado em uma abertura através 

do fundo 337 da bandeja de captura 336. O sensor 50 tem uma pas-

sagem 230 através do mesmo com uma entrada 231 aberta para a 

bandeja de captura 336 e uma saída 232 que abre para baixo para a 

bandeja de gotejamento 204. Fluido dentro da bandeja de captura 336, 

com a gravidade, irá passar através da passagem 230 do sensor 50 e 

até a bacia de captura. Fluido que passa através da passagem 230 

entra em contato com o mecanismo de captação 73 de modo a captar 

contaminantes no fluido. 

[000150] É feita referência à Figura 31 que ilustra uma sexta modali-

dade de um dispensador em conformidade com a presente invenção, 

que compreende um dispensador sem toque 10, incluindo uma bande-

ja de gotejamento 204. O dispensador 10 mostrado na Figura 31 é 

uma versão sem toque de um dispensador do tipo mostrado na Figura 

1, no qual sensores de mão 235 são fornecidos sob a blindagem de 

bocal 27 e adaptados para ativar um motor elétrico (não mostrado) pa-

ra mover uma bomba de pistão (não mostrado) para distribuir fluido 

para fora do bocal 13 sobre a mão do usuário. Conforme contrastado 

com a modalidade da Figura 26, na Figura 31, a bandeja de goteja-

mento 204 é localizada em maior proximidade do bocal 13 abaixo do 

bocal 13 e fornece uma cavidade de contenção similar a uma tigela 

Petição 870200021415, de 13/02/2020, pág. 70/84



61/61 

228 sustentada em um suporte rígido 208 do dispensador. A bandeja 

de gotejamento 204 fornece, assim, uma cavidade similar a tigela 228 

de um diâmetro e profundidade para permitir que um usuário localize a 

mão do usuário abaixo do bocal 13 acima da bandeja de gotejamento 

204, possivelmente pelo menos parcialmente dentro da cavidade 228 

com espaço suficiente para ambas as mãos receberem fluido abaixo 

do bocal 13 e serem esfregadas juntas abaixo do bocal 13 e acima ou 

dentro da bandeja de gotejamento 204, de modo que substancialmen-

te toda aspersão errante do bocal 13 ou que goteje das mãos do usuá-

rio possa ser capturada pela bandeja de gotejamento 204. O dispen-

sador 10 mostrado inclui uma alavanca 12 adaptada para ser manual-

mente movida por um usuário para distribuir fluido do bocal se o motor 

elétrico não for alimentado ou não funcionar. A bandeja de gotejamen-

to 214 é sustentada pelo membro de suporte rígido 208 que inclui 

membros laterais em forma de L 340, que se estendem de baixo da 

bandeja de gotejamento 204 para trás ao longo dos lados do dispen-

sador 10 e então para cima até um membro de topo, que se estende 

através do topo do dispensador 10. 

[000151] Nas Figuras 28 a 30, modalidades do sensor de contaminan-

te 50 são mostradas que não são meramente membros de folha finos e 

nos quais é feita provisão para movimento de um líquido para além do 

mecanismo de captação de contaminante 73 do sensor 50. Dispensa-

dores com sensores que devem captar contaminantes aerotransporta-

dos podem ser similarmente fornecidos com vários mecanismos para 

fornecer movimento de ar do ambiente ao redor de um dispensador em 

contato com o mecanismo de captação de contaminante. 

[000152] Embora a invenção tenha sido descrita com referência às 

modalidades preferenciais, muitas modificações e variações irão ocor-

rer agora a indivíduos versados na técnica. Para uma definição da in-

venção, é feita referência às reivindicações anexas. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Método de monitoramento de um contaminante em uma 

instalação (100) compreendendo: 

fornecer, em locais espaçados em uma instalação, uma plu-

ralidade de dispensadores de fluido (10), o dito método compreenden-

do a etapa de fornecer a cada dispensador (10) um sensor (50) porta-

do pelo dispensador (10) que tem a capacidade de detectar a presen-

ça e nível relativo do contaminante, 

gerar, para cada dispensador (10) periodicamente ao longo 

do tempo, sinais representativos do nível do contaminante em cada 

sensor (50) em instantes diferentes,  

converter os sinais em dados representativos do nível do 

contaminante em cada sensor (50) em instantes diferentes, compa-

rando o nível do contaminante captado a um ou mais limiares e deter-

minando se o nível de contaminante não se enquadra nos limiares, 

caracterizado pelo fato de que 

cada dispensador de fluido (10) é adaptado para dispensar 

um líquido de limpeza (40) nas mãos de uma pessoa (14), o método 

compreende a etapa de dispensar com cada dispensador (10) o fluido 

na mão de uma pessoa (14) para limpar as mãos da pessoa (14) e o 

sensor (50) é aberto ao ambiente em torno do dispensador (10). 

2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que o contaminante é selecionado do grupo que consiste 

em um contaminante biológico, um gás e um subproduto de combus-

tão. 

3. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que o contaminante é um contaminante biológico. 

4. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado 

pelo fato de que o contaminante compreendendo um patógeno biológi-

co ou um produto do patógeno biológico sinalizando a presença do 
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patógeno na instalação. 

5. Método, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado 

pelo fato de que o patógeno biológico é selecionado do grupo que 

consiste em bactérias e vírus. 

6. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 

1 a 5, caracterizado pelo fato de que compreende: 

fornecer cada um dos sensores (50) para que seja acopla-

do ao dispensador (10) para remoção e substituição,  

remover, de vez em quando, cada sensor (50) e substituir o 

sensor (50) removido por um sensor (50) de substituição, 

detectar a remoção ou a substituição de cada sensor (50) 

como uma função do tempo,  

utilizar a extensão de tempo da dita remoção ou substitui-

ção de cada sensor (50) como um fator no cálculo do nível de conta-

minantes em cada dispensador (10) periodicamente ao longo do tem-

po. 

7. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 

1 a 6, caracterizado pelo fato de que compreende: 

fornecer a cada dispensador (10) um alojamento (16), 

fornecer uma pluralidade de reservatórios com cada reser-

vatório (35) contendo um volume finito de fluido (40) a ser dispensado 

e cada reservatório (35) capaz de ser acoplado de maneira removível 

ao alojamento (16) para remoção e substituição, 

fornecer uma pluralidade de sensores (50),  

para cada dispensador: 

(a) acoplar um primeiro dos reservatórios ao alojamen-

to, acoplar um primeiro dos sensores ao dispensador aberto ao ambi-

ente sobre o dispensador e capaz de detectar a presença e o nível re-

lativo do contaminante, ativando o primeiro dos sensores a iniciar de-

tectar a presença e o nível relativo do contaminante no ambiente em 
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torno do dispensador, e 

(b) repetir de vez em quando as etapas de: 

(i) remover o reservatório acoplado ao alojamento e o res-

pectivo sensor acoplado ao dispensador, e 

(ii) substituir o reservatório acoplado ao alojamento aco-

plando outro dos reservatórios ao alojamento e ao mesmo tempo 

substituir o reservatório acoplado ao alojamento; (a) substituir o res-

pectivo sensor acoplado ao dispensador acoplando outro sensor res-

pectivo ao dispensador aberto ao ambiente em torno do dispensador e 

(b) ativar o outro sensor respectivo para começar a detectar a presen-

ça e o nível relativo do contaminante no ambiente em torno do dispen-

sador. 

8. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 

1 a 6,caracterizado pelo fato de que:  

cada dispensador(10) inclui um alojamento (16) e um reser-

vatório (35) contendo o fluido (40), em que cada reservatório (35) está 

acoplado de modo removível ao alojamento (16) para remoção e subs-

tituição, 

fornecer cada sensor (50) para que seja ligado mecanica-

mente a um dos respectivos reservatórios (35) contra a separação do 

respectivo reservatório (35), 

remover cada reservatório (35) de vez em quando e substi-

tuir cada reservatório (35) por um reservatório de substituição (35) ao 

qual um sensor de substituição (50) está mecanicamente ligado contra 

separação. 

9. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 

1 a 8, caracterizado pelo fato de que inclui:  

comunicar os sinais dos dispensadores (10) para um pro-

cessador comum (60), e 

monitorar o nível de contaminantes em cada dispensador 
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(10) periodicamente ao longo do tempo. 

10. Método, de acordo com a reivindicação 9, caracteriza-

do pelo fato de que inclui:  

fornecer os dispensadores (10) para incluir uma pluralidade 

de dispensadores manualmente operados, 

em que a etapa de comunicação dos sinais de cada dis-

pensador (10) para o processador comum (60) compreende comunicar 

os sinais sem fio do dispensador (10). 

11. Método, de acordo com qualquer uma das reivindica-

ções 1 a 10, caracterizado pelo fato de que inclui:  

fornecer a cada sensor (50) uma capacidade de comunica-

ção e fazer com que cada sensor (50) comunique sem fio os sinais pa-

ra pelo menos um dentre um sistema de comunicação (56) fornecido 

no dispensador (10) e um sistema de comunicação (58) fornecido de 

modo remoto do dispensador (10). 

12. Método, de acordo com qualquer uma das reivindica-

ções 1 a 11, caracterizado pelo fato de que inclui: 

calcular periodicamente níveis de grupo de contaminante 

par dois ou mais grupos dos dispensadores (10) com base em uma 

função do nível de contaminantes em cada dispensador (10) ao longo 

de períodos selecionados de tempo, 

comparar os níveis de grupo de contaminante para um pri-

meiro dos ditos grupos aos níveis de grupo de contaminante para um 

segundo dos ditos grupos e em que os níveis de grupo de contaminan-

te para o primeiro dos ditos grupos variam dos níveis de grupo de con-

taminante para o segundo dos ditos grupos que institui umo contador 

de medida na direção da redução de níveis de grupo de contaminante 

para um dentre o primeiro dos ditos grupos e o segundo dos ditos gru-

pos. 

13. Método, de acordo com a reivindicação 12, caracteri-
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zado pelo fato de que o contador de medida é selecionado do grupo 

de: 

(a) aumentar uma dosagem de fluido (40) dispensada em 

uma única ativação de uma bomba (28) para cada dispensador (10) 

em um dentre o primeiro dos ditos grupos e o segundo dos ditos gru-

pos em relação a uma dosagem de fluido dispensada em uma única 

ativação da bomba (28) para cada dispensador (10) no outro entre o 

primeiro dos ditos grupos e o segundo dos ditos grupos, 

(b) mudar o fluido (40) que cada dispensador (10) em um 

dentre o primeiro dos ditos grupos e o segundo dos ditos grupos dis-

pensa em relação ao fluido (40) que cada dispensador (10) dispensa 

no outro entre o primeiro dos ditos grupos e o segundo dos ditos gru-

pos par ter propriedades de limpeza ou desinfecção maiores ou dife-

rentes, 

(c) introduzir diferentes políticas de conformidade de higie-

ne em áreas da instalação (100) contendo um dentre o primeiro dos 

ditos grupos e o segundo dos ditos grupos em relação a políticas de 

conformidade de higiene em áreas da instalação (100) contendo o ou-

tro entre o primeiro dos ditos grupos e o segundo dos ditos grupos, e  

(d) fornecer diferentes vacinas ou medicação a indivíduos 

em áreas da instalação (100) contendo um dentre o primeiro dos ditos 

grupos e o segundo dos ditos grupos em relação a vacinas e/ou medi-

cação fornecidas a indivíduos em áreas da instalação (100) contendo 

o outro entre o primeiro dos ditos grupos e o segundo dos ditos gru-

pos. 

14. Método, de acordo com qualquer uma das reivindica-

ções 1 a 13, caracterizado pelo fato de que a pluralidade de dispen-

sadores (10) compreende um número de dispensadores (10) que é 

selecionado do grupo que consiste em pelo menos 25, 50, 100, 200, 

300, 400, 500 e 1000. 
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15. Método, de acordo com qualquer uma das reivindica-

ções 1 a 14, caracterizado pelo fato de que inclui: 

detectar o tempo de cada ativação de cada dispensador 

(10) para dispensar o fluido, e 

modificar os limites relacionados ao número das ativações. 

16. Método, de acordo com qualquer uma das reivindica-

ções 1 a 15, caracterizado pelo fato de que inclui: 

determinar o local de cada dispensador (10) na instalação 

(100), e 

modificar os limites relacionados ao local de cada dispen-

sador (10) na instalação (100). 

17. Método, de acordo com qualquer uma das reivindica-

ções 1 a 16, caracterizado pelo fato de que cada dispensador (10) 

inclui uma superfície externa aberta ao ambiente em torno do dispen-

sador, o sensor (50) fornecido na superfície externa. 
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