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“DISPOSITIVO DE INJEÇÃO” 

[0001] Existem várias formas de dispositivo de injeção automático que, quando 

operado, faz com que a agulha de uma seringa seja movida para frente de modo 

que ela se projeta de um alojamento de proteção, antes da atuação da seringa, para 

exprimir uma dose de líquido através da agulha.  É importante tentar assegurar que 

a seringa seja movida corporalmente para frente para expor a agulha antes de a 

carga de líquido ser pressurizada de modo que gotejamento a partir da agulha não 

ocorra antes da atual injeção ter lugar. É um objetivo desta invenção prover um 

mecanismo que opera desta maneira desejada.   

[0002] De acordo com a invenção, é provido um dispositivo de injeção para fazer 

com que uma dose de líquido seja injetada a partir da agulha em uma extremidade 

de uma seringa localizada dentro de um alojamento do dispositivo, a seringa sendo 

móvel por meio de um êmbolo, quando da liberação de um membro de solicitação de 

atuação em uma extremidade do alojamento, para mover a seringa, de uma primeira 

posição em que a agulha é protegida pelo alojamento, para uma segunda posição 

em que a agulha projeta-se da outra extremidade do alojamento, o êmbolo sendo na 

forma de uma haste com uma porção de projeção flexível, localizada centralmente 

longitudinalmente que, antes da liberação do dito membro de solicitação de atuação, 

é situada além da outra extremidade da seringa, de modo que um movimento 

principal do êmbolo, sob a solicitação do membro de solicitação de atuação, irá fazer 

com que a porção de projeção se apoie contra a outra extremidade da seringa de 

modo que a seringa é movida da dita primeira para dita segunda posição, em que a 

interrupção do movimento adicional da seringa resulta em a porção flexível se retrair 

para dentro de modo que ela entra na seringa, desta maneira permitindo que o 

êmbolo se mova por meio de um movimento secundário, no interior da seringa, para 

contato com e para atuar Sobre um tampão para comprimir o líquido no interior da 

seringa e causar expressão do líquido através da agulha de seringa, 

[0003] Com uma tal disposição, a porção de projeção permanecerá nesta posição de 

projeção (a fim de mover a seringa da primeira para a segunda posição) até que a 

força se eleve até uma tal extensão que permita que a porção de projeção se retraia 
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para dentro de modo que o êmbolo pode então se mover no interior da seringa para 

fazer com que o líquido seja expresso através da seringa. 

[0004] A porção de projeção pode compreender um ou mais cotovelos flexíveis 

projetando-se além da circunferência normal da haste, mas compressível para 

dentro da dita circunferência.  Estes poderiam ser na forma de dois cotovelos 

definidos em qualquer lado da fenda longitudinal na haste.  Os cotovelos poderiam 

ser pré-formados como um par de braços em qualquer lado da fenda longitudinal 

entre porções sólidas superior e inferior da haste. 

[0005] Preferivelmente o dispositivo de injeção conterá um membro de solicitação de 

retorno atuando entre o alojamento de seringa e a outra extremidade da seringa 

para manter a seringa retraída dentro do alojamento até o membro de solicitação de 

atuação ser liberado. 

[0006] Um ou mais dos membros de solicitação providos dentro do alojamento 

podem ser na forma de uma mola helicoidal. 

[0007] A invenção pode ser realizada em várias maneiras e um preferido exemplo da 

mesma será agora descrito, com referência aos desenhos esquemáticos 

acompanhantes. 

[0008] A figura 1 é uma vista seccional através de um dispositivo de injeção desta 

invenção antes do uso; e 

[0009] As figuras 2 e 3 são vistas similares mostrando estágios sucessivos de 

operação do membro de injeção. 

[0010] O dispositivo de injeção mostrado nos desenhos compreende uma seringa 1 

localizada dentro de um alojamento de proteção 2. A seringa compreende um 

recipiente 3 incorporando uma dose de líquido mantida no local por meio de um 

tampão 4 e tendo uma agulha 5 através da qual a dose pode ser injetada por meio 

da aplicação de pressão ao tampão 4. O recipiente 3 tem um cabeçote alargado 6. 

Um êmbolo 7 é solicitado para frente por meio de uma mola helicoidal 8, mas é 

mantido recuado em uma posição travada (figura 1) até que o instante em que um 

gatilho, mostrado esquematicamente com 11, seja atuado para liberar o êmbolo 7 e 

a mola 8. Antes do uso, a seringa 1 é mantida retraída no interior do alojamento 2 
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por meio de uma mola helicoidal 9. 

[0011] Será visto que o êmbolo 7 é na forma de uma haste tendo uma porção 

central que define um par de cotovelos projetantes 10. Estes podem ser pré-

formados como parte do êmbolo moldado 7. As porções de cotovelo projetante 10 

são flexíveis, de modo que elas podem ser movidas para dentro para fazer com que 

a porção da haste adote uma circunferência similar àquela do restante da haste.  

Como pode ser visto na figura 2, quando o êmbolo é liberado e solicitado pela mola 

8, a região expandida formada pelos cotovelos 10 repousa contra o cabeçote 6 

do recipiente 3 e a força provida é suficiente para comprimir a mola 9 até um tal 

instante em que o cabeçote 6 encosta-se ao topo do alojamento 2, quando o 

movimento adicional do recipiente 3 é interrompido. A contínua solicitação 

criada por meio da mola 8, então, faz com que os cotovelos 10 sejam 

comprimidos para dentro à medida que eles entram no recipiente 3. Com os 

cotovelos 10 no estado retraído, o êmbolo pode então se mover de modo 

relativamente fácil no interior do recipiente 3 de modo a atuarem sobre o tampão 

4 e, desta maneira, fazer com que o conteúdo da seringa seja injetado através 

da agulha 5. 

[0012] A ilustrada configuração do o êmbolo 7 provê várias vantagens técnicas. 

Ele pode ser moldado integralmente. Também, o movimento de retração dos 

cotovelos projetantes provê uma disposição que pode prover uma adequada força 

de injeção para fazer com que a agulha entre na pele até uma profundidade 

adequada, mas então provê um arraste relativamente baixo contra a parede interna 

do recipiente de seringa, de modo que a porção principal do impulso da seringa pelo 

remanescente de seu curso é aplicada ao tampão 4. Será apreciado que outras 

configurações da projeção retrátil poderiam ser usadas em lugar de cotovelos de 

retração.
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REIVINDICAÇÕES 

1. Dispositivo de injeção, compreendendo:  

um alojamento (2); 

uma seringa (1) deslizavelmente montada dentro do dito alojamento (2) 

para movimento entre uma posição retraída protegida em relação ao alojamento (2) 

e uma posição de injeção estendida em relação ao alojamento (2);   

um tampão (4) deslizavelmente montado na dita seringa (1) e móvel para 

expelir uma dose de líquido através de uma agulha (5) em uma extremidade distal 

da seringa (1); 

um êmbolo (7) tendo uma extremidade operável para mover o dito tampão 

(4) e transmitir uma força de expulsão para o mesmo, e 

uma mola (8) operável para mover dito êmbolo (7) de uma primeira 

posição para uma segunda posição, 

caracterizado pelo fato de que dito êmbolo (7) é provido com pelo menos 

uma região de projeção retrátil integralmente formada, a região de projeção retrátil 

integralmente formada compreendendo dois cotovelos flexíveis projetando-se além 

da circunferência normal do êmbolo (7), mas compressível dentro da dita 

circunferência, os cotovelos flexíveis (10) sendo um par de braços em qualquer lado 

de uma fenda longitudinal entre porções sólidas superior e inferior do êmbolo (7), em 

que a região de projeção retrátil está fora da dita seringa (1) quando dito êmbolo (7) 

está em sua primeira posição, mas que, em uso, no movimento em afastamento à 

dita primeira posição, engata na porção proximal (6) de dita seringa (1) para acionar 

a seringa (1) para sua posição de injeção estendida em relação ao alojamento (2), 

em que interrupção do movimento adicional de dita seringa (1) faz com que o dito 

êmbolo (7) engate dito tampão (4) e expila uma dose de líquido. 

2. Dispositivo de injeção de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de adicionalmente compreender uma mola (9) atuando entre o 

alojamento de seringa (2) e a porção proximal da seringa (1) configurada para 

manter a seringa (1) retraída dentro do alojamento (2) até que a mola (8) seja 

liberada. 
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3. Dispositivo de injeção de acordo com a reivindicação 1 ou 2, 

caracterizado pelo fato de que uma ou mais das molas (8, 9) providas dentro do 

alojamento é na forma de uma mola helicoidal. 

4. Dispositivo de injeção de acordo com qualquer uma das reivindicações 

1 a 3, caracterizado pelo fato de que a interrupção do movimento adicional da 

seringa (1) é causada quando o êmbolo (7) está em sua segunda posição e quando 

um cabeçote alargado (6) da seringa (1) se recosta em uma extremidade proximal 

do alojamento (2). 

5. Dispositivo de injeção de acordo com qualquer uma das 

reivindicações 1 a 4, caracterizado pelo fato de que a retração para dentro da 

porção de projeção retrátil é causada pela solicitação contínua criada pela mola (8) à 

medida que a porção de projeção retrátil entra no interior da seringa (1). 
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