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Strzykawka

Przedmiotem wynalazku jest strzykawka dla
wprowadzania lekarstw w postaci roztworów płyn¬
nych i zawiesin do organizmów żywych, zwłasz¬
cza do organizmów przeżuwaczy.

Znane są strzykawki uruchamiane automatycz¬
nie, na przykład z opisów patentowych Stanów
Zjednoczonych Ameryki nr nr 3 016 897, 3 051173,
3 064 650, 3 114 370, 3 141583, 3 430 626, 3 494 358,
3 677 246, 3 727 614, 3 809 083. Te znane konstrukcje
strzykawek umożliwiają uruchomienie ich po
przystawieniu strzykawki do powierzchni organiz¬
mu, ale nie umożliwiają orientacji przestrzennej
powierzchni wstrzykiwania, i samej igły, umożli¬
wiającej dokładną kontrolę miejsca, w które ma
być wstrzyknięta dawka lekarstwa.

W przypadku, gdy pożądane jest wprowadzanie
dawki lekarstwa w określoną jamę ciała zwierzę¬
cia lub do określonej warstwy śródmięśniowej, naj¬
większe znaczenie ma wtedy kontrola kierunku
Wprowadzania lekarstwa do organizmu zwierzęcia
i orientacji przestrzennej powierzchni wstrzykiwa¬
nia oraz systemu wprowadzania lekarstwa.

Zachodzi to w przypadku bezpośredniego wstrzy¬
kiwania lekarstw, takich jak np. środków przeciw¬
ko robakom, do pierwszego żołądka takich prze¬
żuwaczy jak bydło, owce itp. Ogólne położenie
pierwszego żołądka w organizmie poszczególnych
przeżuwaczy jest znane i przy odpowiednim
wstrzykiwaniu lekarstwa przez zewnętrzną warst-
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wę skóry, można wrykqnać zastrzyk bezpośrednio
do pierwszego żołądka.

Aby jednak zapewnić wprowadzenie igły do
pierwszego żołądka należy^ przed wykonaniem
zastrzyku, skontrolować położenie strzykawki
w stosunku do organizmu zwierzęcia. Trzeba wiqc
wstrzymać uruchomienie mechanizmu wstrzykują¬
cego zanim system wprowadzania lekarstwa nie
znajdzie się w odpowiednim położeniu w stosun¬
ku do wybranej do wstrzykiwania powierzchni
organizmu zwierzęcia, jak również wstrzymać
wprowadzenie dawki lekarstwa zanim strzykawka
nie zostanie odpowiednio umieszczona na organiz¬
mie zwierzęcia.

Celem niniejszego wynalazku jest opracowanie
konstrukcji strzykawki dla wprowadzania dawki
lekarstwa do organizmu zwierzęcia pozbawionej
wad znanych tego rodzaju strzykawek i umożli¬
wiającej zadośćuczynienie wyżej wymienionym po¬
trzebom.

Cel wynalazku został osiągnięty przez to, że
strzykawka dla wprowadzania lekarstw do orga¬
nizmu żywych zwłaszcza organizmów przeżuwaczy,
posiadająca obudowę z przednim i tylnym koń¬
cem ma zespół podtrzymujący igłę w vobudowie
i sterujący ruchem tej igły z pierwszej pozycji
wciągniętej do drugiej pozycji wyciągniętej w sto¬
sunku do przedniego końca tej obudowy oraz ma
zespół uruchamiający igłę sprzężony operacyjnie
z zespołem podtrzymującym igłę i działający za-
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leżnie od położenia zespołu podtrzymującego igłę
i powierzchni wstrzykiwania w organizmie zwie¬
rzęcia, przy czym zespół uruchamiający igłę umo¬
żliwia przemieszczanie się zespołu podtrzymujące-

I go 4jg§ z jego" położenia pierwszego do położenia
\ drugiego tylko* wtedy, gdy zespół podtrzymujący
• igłę znajduje się !w odpowiednim położeniu wzglę-
I dem powierzchna wstrzykiwania na organizmie
| zwierzęcia.

Strzykawka* * ma zespół doprowadzający dawkę
lekarstwa połączony operacyjnie z zespołem pod¬
trzymującym igłę oraz ma zespół uruchamiający
zespół doprowadzający dawkę lekarstwa, działa¬
jący zależnie od względnego położenia zespołu pod¬
trzymującego igłę i zespołu uruchamiająego igłę
i będący w stanie uruchomić zespół doprowadza¬
jący dawkę lekarstwa tylko, gdy zespół podtrzy¬
mujący igłę i zespół uruchamiający igłą znajdują
się w odpowiednim położeniu wzgiędem siebie.

Zespół podtrzymujący igłę zawiera tłok igły
i element podpierający igłę, przy Czym tłok igły
przesuwa się w obudowie przemieszczając igłę
z pierwszej pozycji wciągniętej do drugiej pozycji
wyciągniętej względem przedniego końca obudo¬
wy, a zespół uruchamiający igłę ma płytką odsu¬
niętą od przedniego końca obudowy i przystoso¬
waną do stykania się z powierzchnią wstrzykiwa¬
nia organizmu zwierzęcia, co najmniej jeden pręt
połączony przegubowo z tą płytką i przesuwający
się w części obudowa dla podparcia płytki w obu¬
dowie i co najmniej jeden ustalający zaczep za¬
mocowany na obudowie dla przytrzymania tłoka
igły w pierwszej pozycji, przy czym ustalający
zaczep połączony jest przegubowo z prętem dla
zwolnienia tłoka igły pod Wpływem ruchu pręta
do tyłu i pręt ma zdolność zwalniania ustalają¬
cego zaczepu tylko wtedy, gdy płytka i obudowa
znajdują się w odpowiednim położeniu względem
siebie.

Zespół doprowadzający dawkę lekarstwa zawie¬
ra komorę w tłoku igły, ruchomą ścianę w tej
komorze, przy czym komora jest w ciągłym kon¬
takcie z zespołem podtrzymującym igłę i połączo¬
ną z nim igłą, oraz mechanizm poruszający tę ru¬
chomą ścianę w komorze dla wyciśnięcia zawar¬
tego w niej płynnego lekarstwa, gdy igła przesu¬
nie się do drugiej pozycji wyciągniętej.

Korzystnie, mechanizm poruszający ruchomą
ścianę zawiera wzdłużny pręt mający przedni
i tylny koniec,. który to pręt ma podłużny prze¬
wód. Przewód ten jest w ciągłym kontakcie z ko¬
morą i ze źródłem lekarstwa.

Zespół uruchamiający dostarczanie dawki lekar¬
stwa zawiera drugi ustalający mechanizm w obu¬
dowie, przy czym ten ustalający mechanizm jest
rozłączony z wzdłużnym prętem i odłącza się od
tego pręta, gdy tłok igły i płytka znajdują się
w odpowiednim położeniu względem siebie. Ten
ustalający mechanizm zawiera parę poruszanych
sprężyną spustowych zaczepów ustawionych po
przeciwnych stronach wzdłużnego pręta, a wzdłuż¬
ny pręt ma co najmniej jedno wycięcie dla za¬
czepienia spustowych zaczepów zaś zespół urucha¬
miający doprowadzenie dawki lekarstwa ma co
najmniej jeden zwalniający pręt wychodzący

.33288
i

z przedniego końca tłoka do położenia przylega¬
jącego do zaczepów spustowych, przy czym zwal¬
niający pręt poruszany jest sprężyną i, porusza się
do tyłu po zetknięciu się z płytką dla zwolnienia

» spustowych zaczepów od połączenia z wycięciami
w tym wydłużonym pręcie.

Wzdłużny pręt poruszany jest sprężyną dla od¬
chylenia go w kierunku przedniego końca obudo¬
wy, gdzie po zwolnieniu spustowych zaczepów,

10 wzdłużne pręty poruszają ruchomą ścianę w ko¬
morze tłoka w kierunku przedniego końca obu¬
dowy dla wyciśnięcia zawartego tam płynnego le¬
karstwa. Strzykawka zawiera ponadto mechanizm
do wprowadzania lekarstwa do niej przed wstrzyk-

15 nięciem go w organizm zwierzęcia.
Ten mechanizm wprowadzający lekarstwo zawie¬

ra współpracujące ze sobą elementy, na zespole
podtrzymującym igłę i obudowie strzykawki, za¬
pobiegające osiowemu przemieszczaniu się zespołu

20 podtrzymującego igłę podczas pobierania lekar¬
stwa.

Te współpracujące ze sobą elementy to, korzyst¬
nie, klapka na zespole podtrzymującym igłę i ro¬
wek w obudowie strzykawki, przy czym klapka

25 jest przechwycąna przez rowek podczas pobiera¬
nia lekarstwa do strzykawki.

Strzykawka zawiera ponadto mechanizm pobie¬
rania lekarstwa posiadający współpracujące ze
sobą elementy na tłoku igły i na obudowie strzy-

30 kawki zapobiegające osiowemu ruchowi tłoka igły
podczas pobierania lekarstwa do strzykawki oraz
zawiera współpracujące elementy na płytce
wzmacniającej dla utrzymania zwalniającego prę¬
ta w tylnej pozycji podczas pobierania lekarstwa

35 do strzykawki.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony na ry-

• sunku, na którym fig. l przedstawia strzykawkę
według wynalazku w rzucie perspektywicznym,
fig. 2, 2A i 2B przedstawiają rzuty pionowe

49 w przekrojach poprzecznych górnej części strzy¬
kawki w pozycji odwiedzionej, fig. 3A—3B —
przedstawiają widoki zespołu rozebranego składo¬
wych części strzykawki, fig. 4 — przekrój po¬
przeczny ilustrujący zwolnienie, części uruchamia-

45 jącej igłę przed zwolnieniem części podtrzymują¬
cej igłę, fig. 5 — przekrój poprzeczny przedniej
części strzykawki z częścią podtrzymującą igłę po
zwolnieniu oraz część dostarczającą dawkę poka¬
zaną tuż przed zwolnieniem dawki lekarstwa, fig.

5« 6 — widok mechanizmu blokującego zaczep spus¬
towy znajdującego się w części uruchamiającej
doprowadzenie dawki, fig. 7 — przekrój poprzecz¬
ny górnej części strzykawki po zwolnieniu części
doprowadzającej dawkę oraz fig. 8 — przekrój po-

55 przeczny przedniej części strzykawki ilustrując nie
pożądane położenie części podtrzymującej igłę
w stosunku do organizmu zwierzęcia dla zapobie¬
żenia zwolnieniu części uruchamiającej igłę.

Strzykawka 10 (fig. 1 i 2) według wynalazku ma
w obudowę 12 podpartą uchwytem 14. Nakrywa 16

przedniego końca strzykawki znajduje się na koń¬
cu obudowy 12, a płytka wzmacniająca 15, której
funkcja zostanie dalej dokładniej opisana, znaj¬
duje się z przodu nakrywki 16 przedniego końca.

65 Obudowa 12 obejmuje zespół 22 podtrzymujący ig-
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łę, zespół 26 doprowadzający dawkę lekarstwa,
zespół 28 uruchamiający doprowadzenie dawki le¬
karstwa oraz fragment zespołu 24 uruchamiającego
igłę. Spust 20- zamocowany jest od strony przed¬
niej powierzchni uchwytu 14 dla uruchomienia
przez użytkownika. Obudowa 12 zamknięta jest za
pomocą nakrywki tylnego końca 18, z którego wy¬
chodzi mechanizm 30 odwodzenia wraz z uchwy¬
tem 150 odwodzenia, przeznaczonym do chwytania
przez użytkowanika.

W czasie użytkowania strzykawki, wzmacniają¬
ca płytka 15 przystawiana jest do powierzchni or¬
ganizmu zwierzęcia, któremu ma być wstrzyknię¬
te lekarstwo i wtłaczana w kierunku nakrywki
przedniego końca 16 dla uruchomienia zespołu 22
podtrzymującego igłę tak, że w wyniku urucho¬
mienia spustu 20 przez użytkownika zespół 22 pod¬
trzymujący igłę oraz igła 50 wychodzi w kierunku
i przez powierzchnię organizmu zwierzęcia, które¬
mu ma być wstrzyknięte lekarstwo. Po wykona¬
niu zastrzyku zwierzęciu, strzykawka 10 zostaje
odsunięta od zwierzęcia, a mechanizm 30 odwodze¬
nia musi być przez użytkowanika uruchomiony
dla przygotowania strzykawki 10 do zaaplikowa¬
nia następnej dawki.

Jak w szczególności pokazują fig. 2A i 2B oraz
fig. 3A i 3B, obudowa 12 przystosowana jest do
przyjęcia tłoka 34 igły, który porusza się w niej
przesuwnie. Płytka 36 podtrzymująca igłę utwo¬
rzona z kołnierza 38 biegnącej do tyłu rurowej
złączki 40 połączona jest z przednim końcem tło¬
ka 34 igły. Tuleja 39 znajduje się między kołnie¬
rzem 38 i przednim końcem tłoka 34. Rurowa
złączka 40 utworzona jest z przewodu 42 mają¬
cego gwintowany przedni koniec 44 oraz gwinto¬
wany tylny koniec 46. Gwintowany przedni ko¬
niec 44 przystosowany jest do przyjęcia kielicha
48 igły, do którego igła 50 może być przymoco¬
wana sposobem tradycyjnym (np. połączenie Lu-
er-Lok lub połączenie gwintowane).

Gwintowany koniec 46 rurowej złączki 40 przy¬
stosowany jest do przyjęcia gwintowanej obsady
52 przedniego zwrotnego zaworu 56. Zwrotny za¬
wór 56 jest zaworem typu konwencjonalnego
i składa się z pierścienia 58 o przekroju okrągłym
oraz sprężyny 60, która dociska zwrotny zawór 56
do gniazda 61 zaworu znajdującego się w, wew¬
nętrznym przewodzie 53 obsady 52.

Cylindryczny korpus 62 strzykawki zamocowa¬
ny jest w tłoku 34 igły i znacznie przekracza je¬
go długość. Na wewnętrznym obwodzie korpusu
62 strzykawki w pobliżu końca przy rurowej
złączce 40 znajduje się dziobek 63. Przedni koniec
korpusu 62 strzykawki przylega wokół końca ru¬
rowej złączki 40 i jest tam przytrzymywany
w wyniku działania obsady 52 zaworu zwrotnego.
Kołowy pierścień 54 wsunięty jest między obsadę
52 zaworu zwrotnego oraz dziobek 63 korpusu 62
strzykawki wytwarzając uszczelnienie.

Komora 64 organiczona jest głowicą obsady 52
zaworu zwrotnego oraz zespołem 66 tłoka, który
przesuwa się w wewnętrznym przewodzie korpusu
62 strzykawki. Zespół 66 tłoka obejmuje obsadę

70, 72 tłoka znajdujących się po każdej stronie
korpusu tłoka 74. Obsada 68 zaworu zwrotnego
nagwintowana jest przy głowicy 86 trzona tłoko¬
wego-utworzonej przy końcu 84 tłoka. Tylny za-

5 wór zwrotny 76 znajduje się w obsadzie 68 zawo-.
ru zwrotnego oraz składa się z kołowego pierście¬
nia 78 oraz sprężyny 80 zaworu, która odchyla za¬
wór w kierunku tylnego końca trzona 84 tłoka.
Gniazdo 82 zaworu znajduje się w głowicy 86

10 trzona tłoka, nad którym zamocowany jest koło¬
wy pierścień 78 zapobiegający przepływowi przez
zawór zwrotny w kierunku do tyłu. .

Trzon 84 tłoka obejmuje przewód 88 biegnący
na jego długości i łączący się przy jego tylnym

15 końcu z łącznikiem 90 rurek. Łącznik 90 przysto¬
sowany jest do połączenia z rurką dostarczającą
płyn, która może być połączona z punktem zasi-.
lania lekarstwem mającym postać płynnego roz¬
tworu lub zawiesiny. Trzon 84 tłoka jest ponadto

20 wyposażony w zestaw przytępionych gwintów 94
na znacznej części jego długości i przy jego tyl¬
nym końcu. Przytępione gwinty 94 oddzielone są
za pomocą płaskowników 96, które stabilizują ruch
trzonu tłoka podczas jego ruchu w tulei 98.

25 w tulei wykonany jest centralny otwór 100
z płaskimi powierzchniami 102 stanowiącymi uzu¬
pełnienie płaskowników 96' na trzonie 84 tłoka.
Ponadto w tulei 98 znajdują się szczeliny 104 dla
przystosowania gwintowanych części 94 trzona 84

30 tłoka gdy trzon ten porusza się w tulei do przo¬
du i do tyłu. Cylindryczny ustalający element 106
służy do przytrzymywania tulei 98 na tylnym koń¬
cu korpusu 62 strzykawki. Przytrzymywanie od¬
bywa się za pomocą dociskowej, śruby 112 prze-

33 chodzącej przez otwór 108 w ustalającym elemen¬
cie 106 oraz przez otwór 110 w tulei 98. Przedni
koniec ustalającego elementu 106 przesuwa się
przy tylnym końcu korpusu 62 strzykawki' i jest
do niego przymocowany sposobem tradycyjnym

40 takim jak dociskową śrubą 113 przechodzącą przez
otwory 109 i 111.

Kierownica 114 przymocowana jest za pomocą
śrub 118 i otworów 116 do przedniego końca kor¬
pusu 62 strzykawki. Centralny otwór 122 wyko-

45 nany jest w kierownicy 114 dla osadzenia w nim
trzonu 84. W tulei 98 na jej przedniej powierzch¬
ni wykonane jest schodowe wgłębienie. 107 dla
osadzenia pary spustowych .zaczepów 128 prze¬
mieszczających się po trzonie 84 tłoka utrzymy-

50 wanych pomiędzy kierownicą 114 i tuleją 98. *"
Pewien ruch tych spustowych zaczepów 128 jest

jednak dozwolony, co zostanie dalej dokładniej
opisane. Zaczepy spustowe 128 wyposażone są na
ich przedniej powierzchni, w pionowo biegnący

55 oporowy występ 132, który przystosowany jest do
wchodzenia i przesuwania się w rowkach 124 wy¬
konanych w kierownicy 114. Każdy spustowy za¬
czep 128 jest dodatkowo wyposażony w klapkę 134
przystosowaną do wchodzenia w otwory 92 trzo-

60 nu 84 tłoka.

Na zewnętrznej powierzchni każdego spustowe¬
go zaczepu 128 wykonany jest kołnierz 140 dla
sprężyny 142, która odchyla spustowe zaczepy 128
w kierunku pozycji zamkniętej. Każdy spustowy

68 tylnego zwrotnego zaworu oraz parę uszczelek 65 zaczep 128 ma stożkową powierzchnię 144. biegną-



cą w kierunku przedniego końca strzykawki. Kie¬
rownica 114 ma również otwory 120, z którego
każdy przystosowany jest do przemieszczenia prę¬
ta 170 zwalniającego dawkę lekarstwa i który
przebiega od przedniego końca kołnierza 38 płyt¬
ki 36 podtrzymującej igłę/ do tyłu przez korpus 62
strzykawki do kierownicy 114. Funkcja pręta 170
zwalniającego dawkę lekarstwa oraz jego współ¬
działanie ze spustowymi zaczepami 128 oraz trzon¬
kiem tłoka 84 zostaną dalej opisane.

Na tylnym końcu trzonka 84 tłoka zamocowany
jest kalibrowany pierścień 148 z przymocowanym
do niego uchwytem 150 odwodzenia. Kalibrowany
pierścień 148 i uchwyt 150 odwodzenia są nakręco¬
ne przy przytępionych gwintach 94 na trzonku 84
za pomocą gwintowanej wkładki 156 przymoco¬
wanej do uchwytu 150 .odwodzenia. Gwinty mogą
być również wykonane w wewnętrznym przewo¬
dzie uchwytu 150 odwodzenia. ,Przedni koniec uch¬
wytu 1501 odwodzenia ma ograniczającą powierzch¬
nię 152, przystosowaną db stykania się z po¬
wierzchnią 154 utworzoną na zewnętrznej po¬
wierzchni tulei 98, gdy dawka lekarstwa wpro¬
wadzana jkst do organizmu zwierzęcia. Odległość
między powierzchnią 152 i powierzchnią 154 mo- 25
że być zmieniana za pomocą kalibrowanego pierś¬
cienia 148 do nakręcania oraz uchwytu 150 od¬
wodzenia do przodu i do tyłu zależnie od potrze¬
by, na trzonku 84 tłoka.

Kalibrowany pierścień 148 przystosowany jest 5
do przesuwania się w kołowej przestrzeni 155
utworzonej między zewnętrzną powierzchnią usta¬
lającego elementu 106 i zewnętrzną powierzchnią
35 na tylnym końcu tłoka 34 igły. Dla zapewnie-
niania szybkiego ruchu zespołu 66 tłoka, gdy daw- Si
ka wprowadzana jest do organizmu zwierzęcia,
w uchwycie 150 odwodzenia wykonane są otwo¬
ry 158 odpowietrzające przestrzeń między po¬
wierzchniami 152 i 154 oraz wewnętrzną ścianą
kalibrowanego pierścienia 148, gdy powierzchnia i:
152 porusza się w kierunku powierzchni 154.

Zespół 22 podtrzymujący igłę według niniejsze¬
go wynalazku, obejmuje tłok 34 igły zamocowany
w sposób przesuwny w obudowie 12. Płytka 36
podtrzymująca igłę przymocowana jest do przed¬
niego końca tłoka 34 igły, a tylny koniec tłoka 34
igły przebiega przez nakrywkę 18. Nakrywka 18
przymocowana jest do obudowy 12 i podtrzymu¬
je tuleję 164 między tylnym końcem obudowy 12
oraz progiem 162 wykonanym w nakrywce 18.

Tłok 34 igły ma występ 160, a sprężyna 166 igły
podtrzymana jest między tuleją 164 i tym wystę¬
pem 160. Tłok 34 igły przystosowany jest do po¬
ruszania się od pierwszej pozycji wciągniętej, przy 5-
której igła 50 przylega do, lub znajduje się z, ty¬
łu nakrywki 16 przedniego końca strzykawki do
pozycji drugiej, to jest wyciągniętej, przy której
igła 50 biegnie do przodu od wzmacniającej płyt¬
ki 15. Przy pierwszej wciągniętej pozycji tłoka 34 63
igły, sprężyna 166 igły zostaje ściśnięta i tłok 34
zajmuje pozycję odwiedzioną lub pozycję gotowoś¬
ci do działania.

Po zwolnieniu zespołu 24 uruchamiającego igłę,
eo zostanie dalej dokładniej opisane, sprężyna 166 &
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igły rozciąga się z pozycji ściśniętej i naciska tłok
34 igły do przodu w obudowie 12. Przy pełnym
rozciągniętym ruchu tłoka 24 igły, zakładając, że
wzmacniająca płytka 15 oraz nakrywka przedniego

5 końca 16 znajdują się w odpowiednim położeniu
względem siebie, to jest przylegają do siebie, zes¬
pół 26 doprowadzający dawkę lekarstwa zostaje
uruchomiony za pomocą zespołu 28 uruchamiają¬
cego doprowadzenie dawki w celu dostarczenia tej

w dawki lekarstwa do organizmu zwierzęcia.
Zespół 24 uruchmiający igłę zawiera wspomnia¬

ną wcześniej wzmacniającą płytkę 15 oraz część
operacyjnie łączącą tę płytkę 15 z zespołem pod¬
trzymującym igłę tak, że zespół podtrzymujący
igłę może poruszać się do przodu od pierwszej po¬
zycji wciągniętej do pozycji drugiej wyciągniętej
tylko wtedy, gdy" wzmacniająca płytka 15 i przed¬
ni koniec obudowy 12 oraz końcowa nakrywka 16
znajdują się w odpowiednim położeniu, to jest do¬
kładnie prostopadle względem siebie.

Zespół operacyjnie łączący wzmacniającą płyt¬
kę 15, która przystosowana jest do kontaktu z po¬
wierzchnią organizmu zwierzęcia, któremu ma być
robiony zastrzyk, przedstawiona jest w postaci
trzech prętów 186 wzmacniającej płytki 15 korzyst¬
nie z kulistymi łbami 188 oraz podłużnie biegną¬
cych części wału 189. Pierścieniowy zacisk 190
znajduje się między łbem 188 i końcem wału 189
a zadaniem jego jest utrzymanie każdego pręta
186 w szczelinie 210 w wyniku działania obejmu¬
jącego kołnierza 192. Pręty 186 płytki wzmacnia¬
jącej biegną wewnątrz i przez szczeliny 194 poło¬
żone zwykle w równych odległościach i pod ką¬
tem wokół kołnierza 192. Położenie szczelin 194

odpowiada położeniu szczelin 182 we wzmacniają¬
cej płytce 15, do której rozciągają się pręty 186.
Przedłużenie 193 pierścienia znajduje się na zew¬
nętrznej powierzchni kołnierza 192 działając jako
mechanizm przytrzymujący tłok 34 igły i zapobie¬
gający wyciągnięciu go z przedniego końca wpro¬
wadzanego mechanizmu. Kulisty łeb 188 każdego
pręta 186 wchodzi do ściśle kulistej komory 184
przy wzmacniającej płytce 15. Przykrywka 198 za¬
bezpieczona jest przy przednim końcu wzmacnia¬
jącej płytki 15 za pomocą śrub 202 biegnących
przez otwory 200.

W przednim końcu szczeliny 210 w obudowie
12 utworzony jest rozszerzony przewód lub rowek
212. W rowku 212 znajduje się sprężyna 204 bieg¬
nąca między pierścieniowym zaciskiem 190 oraz
zgrubieniem tworzącym się na przecięciu szczeli¬
ny 210 i rowka 212. Sprężyna 204 odcłiyla każdy
z prętów 186, wzmacniającej płytki 15 w kierun¬
ku przedniego końca wprowadzanego mechaniz¬
mu. Na końcu każdej ze szczelin 210 znajduje się
wgłębienie 214, obejmujące krzywkę 216 oraz spus¬
towy zaczep 222. Krzywka 216 ma trzpień 218
biegnący od jej tylnego końca oraz wycięcie 232
utworzone w jej dolnej powierzchni.

Krzywka 216 przystosowana jest do ślizgania się
do przodu i do tyłu w szczelinie lub wycięciu 214.
Sprężyna 220 umieszczona jest wokół trzpienia 218
i odchyla krzywkę 216, w kierunku przedniego
końca wprowadzanego mechanizmu.



9

Spustowy zaczep 222, korzystnie o przekroju po¬
przecznym w kształcie litery U, ma ściany boczne
i ścianę dna. Zaczep 222 połączony jest przegubo¬
wo z obudową 12 za pomocą kołka 228, biegną¬
cego przez otwór 224 w zaczepie dla podtrzymania
tego zaczepu 222 w obudowie 12. Spustowy zaczep
222 ma dodatkowe kołki 230 i 234 dla umożliwie¬
nia współpracy odpowiednio z krzywką 216 oraz
przednim końcem płytki 36 podtrzymującej igłę,
aby w odpowiednim' momencie chwycić i zwolnić
tłok 34 igły.

Kołek 234 (fig. 2A) w spustowym zaczepie 222
styka się z przednią powierzchnią tłoka 34 igły,
poprzez kołnierz 38 na płytce 36 podtrzymującej
igłę. Tylko jeden z zaczepów spustowych pokaza¬
ny jest w pozycji działania, ale oczywistym jest,
że budowa i funkcja dodatkowych dwóch zacze¬
pów umieszczonych odpowiednio przy. dodatkowych
dwóch prętach 186 płytki wzmacniającej są podob¬
ne do opisanych dla pierwszego z zaczepów. Gdy
zespół 24 uruchamiający igłę znajduje się w po¬
zycji dezaktywacji, krzywka 216 umieszczona jest
przy przednim końcu wgłębienia 214 pod działa¬
niem sprężyny 220. W tym położeniu, dolna po¬
wierzchnia ' krzywki 216 przechodzi natychmiast
nad kołek 230 oraz zaczep 222 i zapobiega obra¬
caniu się tego zaczepu wokół jego kołka 228 prze¬
gubu, co zwolniłoby tłok 34 igły dla poruszania
się do przodu pod działaniem sprężyny 166.

Jednak, jak pokazano na fig. 4, gdy wzmacnia¬
jąca płytka 15 naciskana jest w kierunku po¬
wierzchni wstrzykiwania w organizmie zwierzęcia,
obudowa 12 i przednia powierzchnia końcowej na¬
krywki 192 porusza się do przodu w kierunku
wzmacniającej płytki 15 w wyniku czego, pręty
186 płytki wzmacniającej ślizgają się do tyłu
w szczelinach 210 stykając się przy tym z krzyw¬
ką 216 popychając ją w kierunku tylnego końca
12. W wyniku popchnięcia krzywki 216 do tyłu,
wycięcie 232 w krzywce 216 przesuwa się do po¬
łożenia nad kołkiem 230. W tym położeniu spus¬
towy zaczep 222 zaczyna obracać się wokół koł¬
ka 228 przegubu i przesuwa się do góry na przed¬
nią powierzchnię wycięcia 232. Ruch ten zwalnia
kołek 234 z. przedniej powierzchni płytki 36 pod¬
trzymującej igłę. Należy jednak podkreślić, że
chociaż spustowy zaczep 222 może stracić kontakt
z przednią powierzchnią płytki 36 podtrzymującej
igłę, dodatkowym elementem zabezpieczającym
dla części podtrzymującej igłę jest dziobek 246
na spuście 20, który podtrzymuje zespół 22 pod¬
trzymujący igłę w pozycji gotowości do działania
zanim zostanie uruchomiony spust 20.

.Szczególnie korzystna cecha niniejszego wyna¬
lazku zapobiega zwolnieniu zespołu 22 podtrzy¬
mującego igłę aż i tylko wtedy,' gdy wzmacnia¬
jąca płyłcą 15, stykająca się z powierzchnią
wstrzykiwania w organizmie zwierzęcia, ustawiona
jest prostopadle do zespołu 22 podtrzymującego
igłę i obudowy 12, w której się znajduje. Gdy
zespół 24 uruchamiający igłę i zespół 22 podtrzy¬
mujący igłę ustawione są względem siebie w spo¬
sób pożądany to jest prostopadle, długości prętów
186 płytki wzmacniającej są jednakowe.
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A więc, chociaż dwa z prętów płytki" wzmac¬
niającej mogą całkowicie wystawać do tyłu, aby
uruchomić dwie z krzywek 216 i spustowych za¬
czepów 222, gdy wzmacniająca płytka 15 ustawkn

5 na jest ukośnie do płaszczyzny prostopadłości,
(fig. 8), jeden z prętów 186 płytki wzmacniającej
nie będzie całkowicie wysunięty do tyłu, aby po¬
pchnąć krzywkę 216 do położenia, w którym kołek
230 może podnieść się w wycięciu 232.

Podobnie, jcsli dwa ze spustowych zaczepów 222
zostają zwolnione z przedniego końca płytki 36
podtrzymującej igłę, jeden ze spustowych zacze¬
pów 222 w dalszym ciągu pozostaje w pozycji
włączonej. Teti zaczep spustowy przeciwdziała więc
ruchowi tłoka 34 igły do przodu. Gdy wzmacnia¬
jąca płytka 15 znajduje się w odpowiednim poło¬
żeniu, to jest prostopadłym do końcowej nakryw¬
ki 192, obudowy 12 i zespołu 22 podtrzymującego
igłę, każdy ze spustowych zaczepów 222 zostaje
zwolniony z przedniego końca płytki 36 podtrzy¬
mującej igłę i jedynym elementem powstrzymu¬
jącym ruch tłoka igły 34 jest dziobek 246 na
spuście 20.

25 Zespół 22 podtrzymujący igłę może zostać nas¬
tępnie zwolniony na skutek uruchomienia spustu
20 przez operatora, co odsuwa dziobek 246 z przed¬
niej powierzchni płytki 36 podtrzymującej igłę
uwalniając ją przy tym i umożliwiając popchnię-

30 cie tłoka 34 igły do przodu za pomocą sprężyny
166 dla wysunięcia igły 50 przez wzmacniającą
płytkę 15 w kierunku i przez powierzchnię wstrzy¬
kiwania w organizmie zwierzęcia, któremu ma
być robiony zastrzyk (fig. 5).

35 Mechanizm spustowy strzykawki pokazany jest
dokładniej na fig. 3A. Kołek 236 spustu przesuwa
się przez otwór 237 w spuście 20 i połączony jest
na,obu końcach obudowy 12 w taki sposób, że
spust 20 obraca się przegubowo wokół kołka 236.

40 Celem wycięcia 240 w spuście 20 jest pomieszcze¬
nie sprężyny 238 spustu. Prowadnica 242 spustu
służy poruszaniu się w szczelinie 244 na uchwy¬
cie 14. Prowadnica 242 i szczelina 244 stanowią
łączny mechanizm kontrolowanego ruchu spustu 20

45 wokół kołka 236 spustu. Spustowa sprężyna 238
służy do nawracania spustu 20 do pozycji odwie¬
dzionej, przy której dziobek 246 spustu 20 styka
się z przednią powierzchnią płytki 36 podtrzymu¬
jącej igłę dla powstrzymywania ruchu tłoka 34

50 igły do przodu.
Jak uwidoczniono na fig. 5, 6 i 7, przez wpra¬

wienie zespołu 22 podtrzymującego igłę w ruch
do przodu, pod działaniem sprężyna 166 do poło¬
żenia przedniego, łby 174 prętów 170 zwalniają-

55 cych dawkę zostają popchnięte do tyłu i naciskają
sprężyny 178 tak, że tylne końce 172 prętów 170
zwalniających dawkę stykają się ze stożkowymi
powierzchniami 144 spustowych zaczepów 128
umieszczonych przy wycięciu 107 utworzonym

60 w tulei 98. Gdy tylne końce 172 prętów^ 170 zwal¬
niających dawkę przechodzą między stożkowymi
powierzchniami 144 spustowych zaczepów 128, jak
pokazano na fig. 6, spustowe zaczepy 128 odsuwa¬
ne są od siebie pod działaniem sprężyny 142 tak,

& że klapki 134 zastają wyciągnięte z wycięć 93

/
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w trzonku 84 tłoka. Przy takim układzie, trzonek
S4 tłoka może się swobodnie poruszać do przodu
pod naciskiem sprężyny 126 i popycha zespół 66
tłoka do przodu w korpusie 62 strzykawki dla
przekazania dawki płynnego lekarstwa zawartej 5
w komorze 64, jak pokazano na fig. 7. Przedni
zawór zwrotny 56 jest zaworem jednokierunko¬
wym, którego działanie umożliwia przepływ daw¬
ki lekarstwa w kierunku przedniego końca obu¬
dowy 12 oraz przez przewód 42 i igłę 50 do orga- 10
nizmu zwierzęcia oraz zapobiega przepływowi
w przeciwnym kierunku.

Po wykonaniu zastrzyku i usunięciu strzykawki
1IT oraz wzmacniającej płytki 15 od kontaktu
z powierzchnią wstrzykiwania w organizmie zwie- 15
rzęcia, sprężyny 204 naciskają pręty 186 wzmac¬
niającej płytki do przodu w szczelinach 210 i od¬
suwają wzmacniającą płytkę 15 od przedniej po¬
wierzchni obejmującego kołnierza 102. Strzykawka
jest gotowa do ustawienia jej przez użytkownika 3°
w pozycji odwiedzionej i do wykonania następnego
zastrzyku.

Odwiedzenie strzykawki następuje po chwyce¬
niu przez użytkowanika i pociągnięciu do tyłu
uchwytu 150 odwodzenia, połączonego z trzonem 25
84 tłoka dla wyciągnięcia trzona 84 tłoka do tyłu
z obudowy 12. Po wyciągnięciu trzonu tłoka do
tyłu, płaskowniki 96 ślizgają się po płaskich po¬
wierzchniach 102 utworzonych w wale 98. Ruch
trzonu tłoka do tyłu trwa do chwili, aż szczeliny w
•2 w trzonie 84 tłoka znajdują się naprzeciw kla¬
pek 134 spustowych zaczepów 128 i pod naciskiem
sprężyny 142 spustowe zaczepy 128 zostaną ściś¬
nięte, a klapki 134 zostaną zaczepione w wycię¬
ciach 92. Ruch trzonu 84 tłoka i zespołu 66 tłoka W
wytwarza częściową próżnię w komorze 64 kor¬
pusu 62 strzykawki, ćo prowadzi płyn przez wew¬
nętrzny przewód 88 trzonu 84 tłoka od źródła .le¬
karstwa i przez jednokierunkowy zawór zwrotny
7€ do Tromory64. «

Podczas ruchu trzonu 84 tłoka w kierunku do
tyłu, końce 172 prętów 170 zwalniających dawkę
lekarstwa wyciągane są ze spustowych zaczepów
128 umożliwiając zaczepienie klapek 134 w wycię¬
ciach 92. Dodatkowy ruch odwodzenia uchwytu 45
150 do tyłu powoduje ślizganie się trzonu tłoka 34
w obudowie 12 do tyłu naciskając sprężynę 166
tak, że trzon tłoka 34 zajmuje położenie, w któ¬
rym kołki 234 w spustowych zaczepach 222 mogą
się znowu złączyć z przednią powierzchnią tłoka 51
84 igły na płytce 36 podtrzymującej igłę. Podczas
ruchu tłoka igły do tyłu, sprężyny 220 rozciąga¬

jąc się wzdłu^Jrzpieni 218 na krzywkach 216. na¬
ciskają krzywki 216 do przodu w szczelinach lub
wgłębieniach 214 naciskając przy tym w dół koł- 5*
ki 230 na górnej powierzchni spustowych zacze¬
pów 222 i powodując, że spustowe zaczepy 222
poruszają się przegubowo w dół wokół przegubo¬
wych kołków 228. Dodatkowo, sprężyna 238 spus¬
tu naciska spust 20 do przodu wywołując ruch «•
wokół kołka 236 spustu tak, że dziobek 246 utwo¬
rzony na górnej powierzchni spustu 20 może zno¬
wu zaczepić się przy tłoku 34 igły na przedniej
powierzchni płytki 36 podtrzymującej igłę. Po
całkowitym odwiedzeniu strzykawki 10, jest ona «
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gotowa do następnego wstrzykiwania dawki lekar¬
stwa w organizm zwierzęcia.

W przypadku wstrzykiwania leków do organizm
mu przeżuwaczy pożądanym Układem jest prosto¬
padłe ustawienie zespołu 22 podtrzymującego igłę
i zespołu 24 uruchamiającego igłę względem po¬
wierzchni wstrzykiwania w organizmie zwierzęcia,
oczywiste jest, że również inne układy mogą być
stosowane zależnie od konkretnego przypadku za-
stosoawnia strzykawki według wynalazku.

Jeżeli pożądane jest np. wprowadzenie igły 50
pod kątem do powierzchni wstrzykiwania orga¬
nizmu zwierzęcia, gdy wzmacniająca płytka 15
naciskana jest płasko w kierunku tej powierzchni,
trzeba jedynie wyregulować długości prętów 186
płytki wzmacniającej tak, że zwolnienie spusto¬
wych zaczepów 222 następuje tylko wtedy, gdy
zespół 22 podtrzymujący igłę zajmuje odpowied¬
nie kątowe ustawienie w stosunku do powierzch¬
ni wstrzykiwania. Zwolnienie spustowych zaczepów
222 na powierzchni podpierającej płytki 36 igły,
gdy zespół 22 podtrzymujący igłę ustawiony jest
kątowo względem powierzchni wstrzykiwania, po¬
zwala na uruchomienie zespołu podtrzymującego
igłę łącznie z tłokiem 34 igły za pomocą spustu 20,
gdy zachodzi potrzeba wykonania zastrzyku.

Wielkość dawki lekarstwa przepisana zwierzęciu
kontrolowana jest na podstawie odległości między
ograniczającymi powierzchniami 152 i 154 jak po¬
przednio opisano. Zakres ruchu trzonu 84 tłoka
i zespołu 66 tłoka pod działaniem mechanizmu
zwalniającego dawkę, zależy od odległości międz>
powierzchniami 152 i 154 oraz istnieje bezpośred¬
nia liniowa zależność między długością drogi zes¬
połu 66 tłoka w komorze 64 d dostarczaną dawką
lekarstwa. Przesuwanie zacisku 150 do przodu n*
trzonie 84 tłoka zmniejsza odległość między ogra
niczającymi powierzchniami 152 i 154 i odpowieć
nio zmniejsza wielkość dawki wprowadzanej do
organizmu zwierzęcia.

Przesuwanie zacisku 150 do tyłu na trzonie 84
tłoka zmniejsza odległość między ograniczającymi
powierzchniami 152 i 154 i zwiększa wielkość
dawki wprowadzanej do organizmu zwierzęcia.
Znaki kalibrowania można nanieść odpowiednio
na kalibrującym pierścieniu 148 dla wskazania
wprowadzonej dawki.

Możliwe jest stosowanie innego mechanizmu do
poruszania zacisku 150 do przodu i do tyłu wzdłuż
trzonu tłoka 84. Zacisk 150 może się na przykład
przesuwać po trzonie 84 tłoka, po zastąpieniu przy¬
tępionych gwintów na trzonie 84 tłoka pojedyn¬
czym torem, który może być zaczepiany w róż¬
nych położeniach za pomocą zwalnianej zawleczki
umieszczonej na zacisku 150.

Dla zapewnienia odpowiedniego dostarczania
dawki lekarstwa do organizmu zwierzęcia, ko¬
nieczne może być zastrzykiwanie leką|stwa do
strzykawki przed jej użyciem. To pobieranie jest
zwykle konieczne, gdy nastąpiło oddzielenie strzy¬
kawki od źródła lekarstwa, co umożliwia przedo¬
stanie się powietrza do linii przepływu płynu ze
źródła lekarstwa, lub gdy źródło świeżego lekar¬
stwa połączone jest ze strzykawką. W tym celu,
na wewnętrznej powierzchni wzmacniającej płytki
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15 znajduje1 się * para łukowych pochyłych elemen¬
tów 250 (fig. 2A i 3A)..Pochyłe elementy 250 scho¬
dzą się ze wzmacniającą płytką 15 na jej końcach
251 i kończą się na powierzchni 252 styku po dru¬
giej stronie. >Pochyle elementy 250 są tak usta- 5
wionę względem łbów 174 prętów 170 zwalniają¬
cych dawkę, że przy normalnym dla strzykawki
sposobie wstrzykiwania, końce 251 pochyłych ele¬
mentów 250 są dokładnie naprzeciw łbów 174. Po
ohróceniu tłoka 34 igły w przybliżeniu o 90° io
w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara,
powierzchnie 252 styku są naprzeciw łbów 174.

Dla ułatwienia pobierania lekarstwa do strzy¬
kawki, na zewnętrznej powierzchni tłoka 34 igły,
na tylnym końcu, znajduje się zastrzyk 254, któ- 15
ry jest z nim połączony w sposób przesuwny, naj¬
lepiej za pomocą czynnego przegubu lub podobne¬
go. Po obniżeniu zastrzasku 254 i przesunięciu tło¬
ka 34 igły do przodu w obudowie 12, zatrzask 254
przesuwa się przez pierwsze wycięcie 256 utwórzo- 20
ne w nakrywce 18. Gdy tłok 34 igły porusza się do
przodu, przedłużenie klapki 260 utworzonej na zew¬
nętrznej powierzchni trzonu 34 tłoka przy jego

przednim końcu (jak pokazano za pomocą linii
przerywanej na fig. 2A) ślizga się w podłużnym 25
rowku lub szczelinie 262 utworzonej przez żeber¬
ka 264 na wewnętrznej powierzchni obudowy 12.
Obwodowe wystające żeberka 266 tworzą łukową
szczelinę lub rowek 268 na wewnętrznej po¬
wierzchni obudowy 12. Rowek 268 przystosowany 30
jest do przyjęcia przedłużenia klapki 260 pod
wpływem obrotu tłoka 34 igły w kierunku prze¬
ciwnym do wskazówek zegara.

Gdy tłok 34 igły porusza się do przodu w obu¬
dowie 12 i obraca, się w przybliżeniu o 90° prze-^ 35
ciwnie do wskazówek zegara, zatrzask 254 usta¬
wia się w wycięciu 258, a przedłużenie klapki 160
obraca się do góry do rowka 268. Przedłużenie
klapki 260 chwytane jest między żeberkami 266,
aby zapobiec osiowemu ruchowi tłoka 34 igły 40
w czasie operacji wstrzykiwania.

Obrót tłoka 34 igły przeciwnie do wskazówek
zegara powoduje, że łby 174 prętów 170 zwalnia¬
jących dawkę poruszają się w górę po pochyłych
elementach 250 tak, że łby 174 ustawiają się na 45
powierzchniach styku 252, gdy tłok 34 igły obró¬
cił się o 90° przeciwnie do wskazówek zegara.
Ruch ten naciska pręty 170 zwalniające dawkę do
tyłu dla uwolnienia spustowych zaczepów 128 od
połączenia z trzonem 84 tłoka. 50

Ponieważ spustowe zaczepy 128 zostają w omó¬
wionym wyżej układzie zwolnione, trzon 84 tłoka
może się swobodnie poruszać ruchem postępowo-
-zwrotnym dla wyrzucenia powietrza z płynu
przez korpus 62 strzykawki i komorę 64 na zew- 5$
nątrz z igły 50. Każdy ruch postępowo-zwrotny
trzonu 84 tłoka wyciąga lekarstwo ze źródła przez
tylny koniec strzykawki i wyrzuca- powietrze
z przedniego końca strzykawki aż ^komora 64 na¬
pełni się płynnym lekarstwem. 80

Po wstrzyknięciu lekarstwa do strzykawki 10,
tłok 34 igły obraca się o około 90° zgodnie ze
wskazówkami zegara poruszając powierzchnię 252
styku od połączenia z łbami 174 prętów 170 zwal¬
niających dawkę. Jednocześnie przedłużenie klap- 65
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ki 260- zostaje zwolnione z rowka 268. Sprężyny*
178 naciskają potem pręty 170 zwalniające dawkę.
do przodu-, aż spustowe zaczepy 128 zostają zwol-*
nione i wchodzą w „wycięcia 92 w trzonie 84 tło¬
ka, gdy strzykawka została odwiedziona.

Zastrzeżenia pate n^Lo w e

1. Strzykawka dla * wprowadzania lekarstw do
żywych organizmów, zwłaszcza przeżuwaczy, po¬
siadająca obudowę z przednim i tylnym końcem,
znamienna tym, że ma zespół (22) podtrzymujący
igł^ w obudowie (12), przemieszczający igłę (50)
z pierwszej pozycji wciągniętej do drugiej pozy¬
cji wyciągniętej względem przedniego końca (10)
obudowy oraz ma zespół (24) uruchamiający igłę,
operacyjnie sprzężony z zespołem (22) podtrzymu¬
jącym igłę i działający zależnie od położenia zes¬
połu (22) podtrzymującego igłę i powierzchni
wstrzykiwania w organizmie zwierzęcia, przy czym
zespół (24) uruchamiający igłę umożliwia porusza¬
nie się zespołu (22) podtrzymującego igłę ód pierw¬
szego położenia do drugiego położenia jedynie wte¬
dy, gdy zespół (22) podtrzymujący igłę i powierzch¬
nia wstrzykiwania w organizmie zwierzęcia znaj¬
dują się w odpowiednim położeniu względem sie¬
bie.

2. Strzykawka według zastrz. 1, znamienna tym,
że ma zespół (26) doprowadzający dawkę lekar¬
stwa połączony operacyjnie z zespołem (22) pod¬
trzymującym igłę oraz ma zespół (28) uruchamia¬
jący zespół doprowadzający dawkę lekarstwa, dzia¬
łający zależnie od względnego położenia zespołu
(22) podtrzymującego igłę; zespołu (24) uruchamia¬
jącego igłę i będący w stanie uruchomić zespół
(26) doprowadzający dawkę lekarstwa tylko, gdy
zespół (22) podtrzymujący igłę i zespół (24) uru¬
chamiający igłę znajdują się w odpowiednim po¬
łożeniu względem siebie.

3. Strzykawka według zastrz. 1 albo 2, zna¬
mienna tym, że zespół (22) podtrzymujący igłę za¬
wiera tłok (34) i element (48) podpierający igłę
przy czym tłok (34) igły przesuwa się w obudo¬
wie (12) przemieszczając igłę z pierwszej pozycji
wciągniętej do drugiej pozycji wyciągniętej wzglę¬
dem przedniego końca obudowy a zespół (24) uru¬
chamiający igłę ma płytkę (15) odsuniętą od przed¬
niego końca obudowy i przystosowaną do styka¬
nia się z powierzchnią wstrzykiwania organizmu
zwierzęcia, co najmniej jeden pręt (186) połączo¬
ny przegubowo z tą płytką i przesuwający się
w części obudowy dla podparcia płytki w obudo-v
wie i co najmniej jeden zaczep (22) ustalający, za¬
mocowany na obudowie dla przytrzymywania tło¬
ka (34) igły w pierwszej pozycji, przy czym usta¬
lający zaczep połączony jest przegubowo z prę¬
tem (186) dla zwolnienia tłoka rgły pod wpływem
ruchu pręta do tyłu a pręt ma zdolność zwalnia¬
nia ustalającego zaczepu (222) tylko wtedy, gdy
płytka (15) i obudowa (12) znajdują się w odpo¬
wiednim położeniu względem siebie.

4. Strzykawka według zastrz. 3, znamienna tym,
że zespół (26) doprowadzający dawkę lekarstwa
zawiera komorę (64) w tłoku (34) igły, ruchomą
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ścianę (66) w tej komorze, przy czym komora (64)
jest w ciągłym kontakcie z zespołem (22) podtrzy¬
mującym igłę i połączoną z nim igłą (50), oraz
mechanizm poruszający tę ruchomą ścianę (66)
w komorze (64) dla wyciśnięcia zawartego w niej
płynnego lekarstwa, gdy igła przesunie się do dru¬
giej pozycji wyciągniętej.

5. Strzykawka według zastrz. 4, znamienna tym,
że mechanizm poruszający ruchomą ścianę (66)
zawiera wzdłużny pręt (84) mający przedni i tyl¬
ny koniec, który to pręt ma podłużny przewód
(88) przekraczający jego długość, przy czym prze¬
wód (88) jest w ciągłym kontakcie z komorą (64)
i ze źródłem lekarstwa.

6. Strzykawka według zastrz. 5, znamienna tym,
że zespół (28) uruchamiający dostarczanie dawki
lekarstwa zawiera drugi ustalający mechanizm
w obudowie W), przy czym ten ustalający me¬
chanizm jest rozłączony z wzdłużnym prętem (84)
i odłącza się od tego pręta, gdy tłok (34) igły
i płytka (15) znajdują się w odpowiednim położe¬
niu względem siebie.

7. Strzykawka według zastrz. 6, znamienna tym,
że ustalający mechanizm zawiera parę porusza¬
nych sprężyną spustowych zaczepów (128) usta¬
wionych po przeciwnych stronach wzdłużnego prę¬
ta (84) a wzdłużny pręt ma co najmniej jedno
wycięcie (92) dla zaczepienia spustowych zaczepów
(128) zaś zespół (28) uruchamiający doprowadze¬
nie dawki lekarstwa ma co najmniej jeden zwal¬
niający pręt (170) wychodzący z przedniego końca
tłoka (34) do położenia przy czym zwalniający
pręt (170) poruszany jest sprężyną i porusza się
do tyłu po zetknięciu się z płytką (15) dla zwol¬
nienia spustowych zaczepów od połączenia z wy¬
cięciami (92) w tym wydłużonym pręcie.
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8. Strzykawa według zastrz. 7, znamienna tym,
że ma wzdłużny pręt (84) poruszany sprężyną dla
odchylania go w kierunku przedniego końca obu¬
dowy, gdzie po zwolnieniu spustowych zaczepów
(128) wzdłużne pręty (84) poruszają ruchomą
ścianę (66) w komorze (64) w kierunku przedniego
końca (16) obudowy (12) dla wyciśnięcia zawar¬
tego tam płynnego lekarstwa.

9. Strzykawka według zastrz. 1 albo 2, zna¬
mienna tym, że zawiera mechanizm (250, 252, 254,
256, 260, 262, 264, 266, 268) do wprowadzania lekar¬
stwa do strzykawki przed wstrzyknięciem w orga¬
nizm zwierzęcia.

10. Strzykawka według zastrz. 9, znamienna
tym, że mechanizm wprowadzający lekarstwo za¬
wiera współpracujące elementy (260, 268), na zes¬
pole (22) podtrzymującym igłę i obudowie (12),
zapobiegające osiowemu przemieszczeniu się zes¬
połu (22) podtrzymującego igłę podczas pobierania
lekarstwa.

11. Strzykawka według zastrz. 10, znamienna
tym, że współpracujące elementy (260, 268) stano¬
wią klapka na zespole (22) podtrzymującym igłę
i rowek w obudowie (12), przy czym klapka jest
przechwycana przez rowek podczas pobierania le¬
karstwa do strzykawki.

12. Strzykawka według zastrz. 7 albo 8, zna¬
mienna tym, że zawiera mechanizm (250, 252, 254,
256, 260, 262, 264, 266, 268) pobierania lekarstwa
obejmujący współpracujące elementy (260, 268) na
tłoku (34) igły i obudowie (12) zapobiegające osio¬
wemu ruchowi tłoka (34) igły podczas pobierania
lekarstwa do strzykawki oraz współpracujące ele¬
menty (250, 252) na płytce (15) dla utrzymania
zwalniającego pręta (170) w tylnej pozycji podczas
pobierania lekarstwa do strzykawki.
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