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EXAMEN PENTRU ATESTAREA CONSILIERILOR P.1. 

BREVETE DE INVENTIE 
I 

Sesiunea 20-21.05.2013 

Obiectul: Brevete de inventie, 

Proba practica 2 

o Redactarea unei cereri de revocare a unui brevet de inventie., 

Sunteli, in conformitate cu art.39 din Legea 64/1991 republicata, 

privind brevetele de inven~ie, mandatarul autorizat in fa~a OSIM al 

firmei ABC producatoare de inhalatoare. Firma ABC dore~te sa 

produca ~i sa comercializeze pe teritoriul Romaniei un anumit tip 

de inhalator. 
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~	 Pentru a putea realiza acest lucru, firma ABC apeleaza la dvs. 

pentru a verifica daca pe teritoriul Romaniei exista un monopol 

pentru acest tip de inhalator. Solicitand la OSIM 0 cercetare privind 

portofoliul concurentei firmei ABC, constatati ca firma concurenta 

XYZ SRL detine monopol de exploatare pe teritoriul Romaniei, prin 

brevetul RO 0111121'n vigoare. 

~ Constatal) ca brevetul RO 011112 se afla in perioada in care se 

poate solicita revocarea sa la OSIM ~i propuneti firmei ABC sa 

depuneti la OSIM 0 cerere de revocare a brevetului. Tn urma 

cercetarii documentare in stadiul tehnicii (facuta fie de dvs., fie 

apeland la serviciile OSIM) sunt identificate documentele 01 ~i 02 

care contin doua solutii tehnice care ar putea anula monopolul 

obtinut prin brevetul RO 011112. 
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Vi	 se cere: 

1)	 Pana la ce data poate fi depusa la OSI M cererea de revocare cu 

respectarea prevederilor legale, tinand cont de datele bibliografice pe 

care Ie aveti la dispozitie Tn brevetul RO 011112. 

2) Sa redactati , 0 cerere de revocare a brevetului RO 011112, care sa 

contina:, 

- elementele de identificare a partilor Tn acest litigiu; 

- justificarea selectarii din stadiul tehnicii a documentelor identificate ~i 

utilizate In revocare; 

- argumentarea tehnica a revocarii. Aceasta va avea Tn <vedere 

eviden'tierea caracteristicilor tehnice regasite Tn cele trei brevete ~i
 

analiza comparativa a acestora;
 

- temeiurile de drept pentru revocarea brevetului.
 

o Aveti la dispozitie urmatoarele materiale:
 

- RO 011112 cu titlu I "Inhalator", pe care doriti sa II revocati;
 

- documentul 01, reprezentand brevetul RO 123456 din stadiul tehnicii, pe
 

baza caruia ce solicita revocarea;
 

- documentul 02, reprezentand brevetul HU 223431 din stadiul tet-micii, ~i
 

traducerea Tn romana a acestuia, pe baza caruia ce solicita revocarea.
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(11) RO 011112 B1 
ROMANIA 

(19) OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII ~I MARCI 
Bucure~ti 

(51) Int.el. A61M 1510d200601) _~p:lpENTRiJ-iNv~ 
~IV~~ 

(12) BREVET DE INVENTIE, ;?
O~ 

YI11~.... 

Ct -;'It DIRECTIA 1Q 
(21) Nr.cerere:a 2008 01111 ~-

APELURJ - STRA TEGIE 
(22) Data de depozit: 20.03.2008 

(45) Data publiciirii men!iunii acordiirii brevetului: ¥&~wPA 9!2j\'1l( , * ROM ANIl\.. * 
.2~l 03 .-2ar3 ProN .J/ 'lpfcr 2/p l ~ -.-.. "-- ." 

(41) Data publiciirii cererii: - .
 
30.09.2009 BOPI nr. 9/2009
 

(74) Mandatar: 
(73) TItular: CABINET PI 

(72) Inventatori: 
(56) Documente din stadiultehnicii: 

DE 1933350 

(54) INHALATOR 

(57) Rezumat: 

Inventia se refera la un inhalator 
destinat tratamentului afectiunilor respiratorii. 

Inhalatorul conform inventiei este 
format din doua corpuri lipite Intre ele, un corp 
superior (A), de forma u!?or concava, !?i un 
corp inferior (B), corpul superior (A) avand un 
perete (1) frontal, un perete (2) posterior 
prevazut cu un orificiu (c) pe care este fixata 0 

valva (4), !?i un perete (3) circumferential. 
Corpul superior (A) este prevazut In 

interior cu un loca!? (a) sub forma de trunchi 
de con arcuit pentru a fi ergonomic, iar la unul 
dintre capete are un orificiu (b) care se 
introduce In gura, iar la capatul opus are 0 

placa (5) prevazuta cu ni!?te orificii (d) pentru 
intrarea aerosolilor !?i un orificiu (e) pe care 
este amplasata 0 valva (6), prin orificiu (e) 
trecand 0 tija (7) tronconica ce este fixata de 
valva (6) !?i corp (B), al carei interior este Fig. 3 
umplut cu granule de sare, are un perete (8) 
exterior care se prelunge!?te fata de baza' 
corpului (B), numita baza fiind Inchisa cu 0 

placa (10) prevazuta cu ni!?te orificii (f) peste 
care se afla un capac (11) deta!?abil. 

Revendicari: 5 
Figuri: 26 



Inventia se refera la un inhalator destinat tratamentului afectiunilor 

respiratorii. 

Se cunosc inhalatoare destinate tratamentului medical, care au In 

componenta un recipient Inchis prevazut cu un mu~tiuc de aspiratie, recipient la 

care se poate ata~a un container port medicament, care, datorita unei supape ~i 

unor ~icane, permite unui curent de aer sa treaca prin containerul 

port-medicamentos ~i apoi sa ajunga prin mu~tiuc la consumator. 

Se mai cunosc inhalatoare la care utilizarea este controlata de un 

termostat, montat In corpul inhalatorului Intr-un tub ceramic, In care este 

montata 0 rezistenta electrica. Medicamentul este dispus In corpul inhalatorului 

~i prin ni~te ~icane curentul de aer este trecut prin el ~i apoi dirijat prin tubul 

ceramic spre 0 masca care se monteaza pe fata utilizatorului. 

Inhalatoarele cunoscute au dezavantajul ca prin constructie, In cazul unor 

expirari accidentale ale utilizatorului In timpul folosirii inhalatorului, acestea 

permit introducerea umiditatii din aerul expirat In containerul cu medicamente, 

riscand umezirea acestora ~i chiar Infundarea inhalatorului. 

Problema tehnica pe care 0 rezolva inventia, este de a realiza 0 

constructie a inhalatorului astfellncat sa permita protejarea substantei de inhalat 

de aerul umed expirat de utilizator In timpul utilizarii inhalatorului. 

Inhalatorul conform inventiei Inlatura dezavantajele de mai sus ~i rezolva 

problema propusa, prin aceea ca, corpul acestuia este realizat din material de 

ceramica glazurat spre exterior ~i neglazurat spre interior, pentru a putea 

absorbi, In cazul unei eventuale expirari accidentale In inhalator, umezeala 

formata de vaporii de apa din amestecul de aer umed ~i trecuti prin substanta de 

inhalat constand din granule de sare din interiorul inhalatorului. 

Inhalatorul, conform inventiei, este format din doua corpuri, un corp 

superior ~i un corp inferior, la care corpul superior este de forma concava cu 

scobitura spre partea interioara din fata utilizatorului ~i un are un perete frontal, 

un perete posterior :;;i un perete circumferential pentru a delimita la interior un 

loca~ de forma unui trunchi de con arcuit, iar In peretele posterior este prevazut 

un orificiu peste care este fixata 0 valva dintr-un material siliconic, iar la baza 

corpul superior este Inchis cu 0 placa ce se prelunge~te pe toata circumferinta 

cu un umar pentru a se asambla corespunzator, prin lipire, de corpul inferior, iar 

pe toata suprafata sa, placa are prevazute ni~te orificii :;;i central un orificiu prin 

care este introdusa 0 tija a unei alte valve realizata tot din material siliconic, 
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corpul inferior are 0 forma neregulata 9i contine ni9te granule de sare de diverse 

marimi 9i este delimitat de un perete exterior care se Tnchide la baza cu 0 placa 

prevazuta cu ni9te orificii de aceea9i dimensiune cu orificiile de la baza corpului 

superior, placa mai are pe toata circumferinta 0 prelungire sub forma unui umar 

pentru ca inhalatorul sa se poata Tnchide cu un capac realizat dintr-un material 

plastic, avand posibilitatea deta9arii Tn timpul folosirii. 

Tn cazul unei expirari nereu9ite pe nas 9i a expirarii Tn inhalator, este 

eliminat riscul depunerii particulelor de umezeala pe peretii corpului superior al 

inhalatorului, astfel 0 valva se Tnchide pentru a nu permite patrunderea aerului 

umed Tn loca9ul corpului inferior, pentru a proteja granulele de sare, iar cea de a 

doua valva se deschide pentru a permite eliminarea particulelor de aer umed, 

Tnlaturand riscul depunerii acestora pe peretii corpului superior, iar Tn cazul unei 

inhalari, 0 valva se deschide pentru inhalarea vaporilor de sare din loca9ul 

corpului inferior, iar cea de-a doua valva se Tnchide pentru asigurarea inhalarii Tn 

conditii optime a vaporilor de sare, sare care este formata din ni9te granule de 

diferite dimensiuni. 

Inhalatorul conform inventiei prezinta urmatoarele avantaje: 

- asigura 0 marire a duratei de utilizare a acestuia Tn conditii optime, prin 

protectia granulelor de sare de particulele de aer umed; 

- Tmpiedica deteriorarea prin aglutinarea granulelor de sare, cat 9i riscul 

depunerii particulelor de aer umed pe peretii inhalatorului; 

- prezinta siguranta mai mare in exploatare; 

- are un pret de cost scazut; 

- poate fi folosit in orice loc datorita dimensiunii reduse. 

Se dau, in continuare, un exemplu de realizare concret a inventiei, in 

legatura 9i cu fig.1 ...6, care reprezinta: 

- fig.1, vedere frontala a unui inhalator intr-o prima varianta de realizare; 

- fig. 2, vedere din spate a inhalatorului din fig. 1 ; 

- fig. 3, vedere in sectiune prin inhalatorul din fig. 1; 

- fig. 4, vedere de jos a corpului superior a inhalatorului din fig. 1 ; 

- fig. 5, vedere a unei valve a inhalatorului din fig. 1; 

- fig.6, vedere de sus a unui capac pentru inhalatorul din fig.1; 

Inhalatorul, conform prezentei inventii, este confectionat din material de 

ceramica glazurat spre exterior 9i neglazurat spre interior. Inhalatorul este 
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alcatuit din doua corpuri, un corp superior A !?i un corp inferior B, corpul superior 

A este de 0 forma u!?or concava cu scobitura spre partea interioara din fata 

persoanei care 0 folose!?te, este un corp care are peretii de grosimi diferite, un 

perete frontal 1, un perete posterior 2 de 0 grosirne mai mare !?i un perete 

circumferential 3. Partea interioara a corpului superior A are prevazut Tn interior 

un loca!? a sub forma unui trunchi de con cu baza mare spre partea inferioara a 

corpului avand un unghi optim pentru ca dirijarea aerosolilor sa se faca Tntr-o 

cantitate maxima spre cavitatea bucala. Corpul superior A este prevazut la un 

capat cu un orificiu b care se introduce Tn gura ~i cu un orificiu c Tn peretele 

posterior 2, peste care este fixata prin Iipire la un capat cu un material adeziv In 

sine cunoscut, ce acopera In partea superioara orificiul c cu 0 valva 4 dintr-un 

material siliconic. Baza corpului superior A este realizata Intr-o forma oblica, 

Inchisa printr-o placa 5 ce face corp comun cu peretii exteriori ce sunt alungiti pe 

toata circumferinta cu circa 1,5 mm fata de nivelul placii 5 realizand un umar 9 

pentru a se putea asambla cu corpul inferior B. Placa 5 este prevazuta cu ni!?te 

orificii d de dimensiuni mici, cu un rol dublu, de filtru !?i acela de a nu permite 

patrunderea aerului umed In momentul unei expirari accidentale Tn inhalator, iar 

In momentul inspirarii, permit patrunderea aerului care spala granulele de sare 

~i ie!?irea aerosolilor. Placa 5 mai are prevazut un orificiu e central cu 

dimensiunea de 3-4 mm, In care este amplasata 0 valva 6 care este realizata tot 

din material siliconic, ce se Intinde pe toata suprafata placii 5 de la baza 

inferioara a copului superior A. Prin orificiul e central trece 0 tija tronconica 7 ce 

apartine valvei 6. 

Baza corpului superior A are peretii exteriori fixati prin lipire cu un 

material adeziv Tn sine cunoscut, de partea superioara a corpului inferior B. 

Corpul inferior B are circumferential un perete 8 de forma ~i grosime neregulata, 

umplut cu granule de sare 9 de diverse marimi. 

Peretele 8, pe toata circumferinta sa, este prelungit cu circa 1,2 mm sub 

forma unui guler h fata de baza corpului B inferior, baza care este Inchisa cu 0 

placa 10 ce face corp comun cu peretii 8, prevazuta cu ni!?te orificii f de aceea!?i 

dimensiune cu orificiile de la baza corpului superior A. 

La baza corpului inferior Beste prevazut, cu posibilitatea deta!?arii Tn 

timpul folosirii inhalatorului, un capac 11 realizat dintr-un material plastic, cu 

scopul de a lmpiedica patrunderea particulelor de praf, precum !?i a aerului 

umed ambiental care ar deteriora granulele de sare. 
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REVENDICARE 

Inhalator format din doua corpuri, un corp superior (A) ~i un corp inferior 

(B), caracterizat prin aceea ca, corpul superior (A) este de forma concava cu 

scobitura spre partea interioara din fata utilizatorului ~i are un perete frontal (1), 

un perete posterior (2) ~i un perete circumferential (3) pentru a delimita la 

interior un loca~ (a) de forma unui trunchi de con arcuit, iar in peretele posterior 

(2) este prevazut un orificiu (c) peste care este fixata 0 valva(4) dintr-un material 

siliconic, iar la baza corpul superior (A) este inchis cu 0 placa (5) ce se 

prelunge~te pe toata circumferinta cu un umar (g) pentru a se asambla 

corespunzator, prin Iipire, de corpul inferior (B), iar pe toata suprafata sa, placa 

(5) are prevazute ni~te orificii (d) ~i central un orificiu (e) prin care este introdusa 

o tija (7) a unei alte valve (6) realizata tot din material silicon ie, corpul inferior (B) 

are 0 forma neregulata ~i contine ni~te granule de sare (9) de diverse marimi ~i 

este delimitat de un perete exterior (8) care se inchide la baza cu 0 plaea (10) 

prevazuta cu nif?te orificii (f) de aceea~i dimensiune cu orificiile de la baza 

corpului superior (A), placa (10) mai are pe toata circumferinta 0 prelungire sub 

forma unui umar (h) pentru ea inhalatorul sa se poata inchide eu un capac (11) 

realizat dintr-un material plastic, avand posibilitatea deta~arii in timpul folosirii. 
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(19) OFICIUL DE STAT (11)123456 61 
PENTRU INVENTII SI MARCI (5i) Int.CI. 

Bucure~ti, A61M 15/00 (2006.01) 

(12) BREVET DE INVENTIE 

(21) Nr. cemro: a 2006 000001 

(22) Data de depozit 27.12.2006 

(45) Dela publlc.rtf menliunUecon1l1rtf broy.tuluf: 30.07.2009 BOPI nr. 7/2009 

(41 ) Deta publlcanl cerar1f: (74) Mandatar: 

Cabinet PI DOl-..;lO.O7.,;lOO8- BOPI nr:M666

30 ,O'o'UJ0 8 IIJ£J(J~. (56) DoeumBnla dfn .ladful tshnlcll: 
(73) TItular. 

RO 64945 

(72) Inv8nlalort: 

(54) INHALATOR DE PULBERE USCATA 

(57) Rezumat: 

{hInventia se refera la un inhalator de pulbere 
uscata, 
utilizat in profilaxia afectiunilor respiratorii, 
prevazut cu orificii care permit clrculatia 
aerului, avand in alciituire filtre ~i 0 cavitate 
care contine cristale de sare. 
Inhalatorul este constituit dintr-o piesa
superioara (1), de forma tronconica, 
previizuta, la extremitatea superioarii, de 
diametru mai mic, cu un orificiu (a), ~i la 
extremitatea inferioarii, cu 0 baza t4} cu rei 
de fi Itru, in baza (4) fiind practlcate un 
orificiu central (c) ~i ni~te orificii (d), pe
baza (4) sprijinindu-se 0 supapa (2)
realizata din sincon, care are forma une; 
ciuperci ce are un picior (3) care patrunde 
in orificiul central (c), piesa superioara (1)
fiind fixatii de 0 piesa interioara (5) de forma 
tronconica, previizuta, la extremitatea sa 
superioara, de diametru mai mic, cu un 
orificiu (b) aproximativ egal, ca formii ~i 
dimensium, cu baza (4) piesei superioare Fig. 1 
(1), iar la extremitatea sa inferioarii fiind 
previizut un filtru (6) in care sunt practicate 
ni~te orificii (h) de mici dimensiuni, 
cavitatea formata in piesa inferioara (5),
intre orificiu (b) ~i filtru (6), fiind umplutii cu 
cristale de sare in stare naturala. 

Revendicari: 2 Figuri: 3 



RO 123456 81
 

Inventia se refera la un inhalator de pulbere uscata, utilizat Tn profilaxia 

afeqiunilor respiratorii, dispozitiv ce poate fi utilizat zilnic, pe termen nelimitat, fara 

efecte secundare. 

Tn cazul inspirarii inhalantilor sau medicamentelor sub forma de pulbere uscata, 

este cunoscut din publicatia R0113214 un inhalator de pulbere medicamentoasa, sub 

forma de pulbere uscata, alcatuit dintr-o camera de amestecare ~i un agitator cu pale, 

amplasat excentric la aceasta, actionat de un motor electric. Un plonjor introduce 

doza de medicament pulbere Tn camera de amestec, astfeI Tncat toate particulele de 

pulbere sa fie disponibile pentru amestecare Tntre ele. Printr-o deschidere, un flux de 

aer este admis ~i condus catre un mu~tiuc, in vederea inhalarii de catre pacient, un 

perete al inhalatorului avand cel putin 0 deschidere prin care 0 parte din fluxul 

principal de aer este deviat Tn camera de aerosoli sare, pentru a se amesteca cu 

particulele de pulbere ~i a forma un amestec fin, de densitate ~i viteza red usa. 

Acest inhalator are 0 constructie complexa care conduce la un pret de cost 

ridicat ~i totodata nu poate fi folosit Tn cazul tratamentelor cu sare de mina. 

Se mai cunoa~te din publicatia RO 117070 un inhalator de pudra, utilizat Tn 

administrarea de inhalatori, pentru u~urarea starilor de deficienta respiratorie. 

Inhalatorul este format dintr-o carcasa ~i un mu~tiuc prevazut cu un orificiu de admisie 

a aerului ~i un cartu~ montat Tn interiorul carcasei, care are un element cu 

compartimente ce contin doze din produsul medicamentos. Prin deplasarea cartu~ului 

fata de traseul aerului, dozele sunt preluate succesiv din compartimente. $i acest 

inhalator are 0 constructie destul de complexa. 

Se cunosc, de pe vremea lui Hypocrate, efectele binecunoscute ale aerosolilor 

salini asupra cailor respiratorii. Cercetarile Tn acest domeniu au aratat efectele 

antibacteriene ~i antiinflamatoare ale sarii. Cele mai cunoscute saline unde pacientii 

cu afectiuni respiratorii pot beneficia de tratament sunt Sianic Prahova ~i Salina Praid. 

Un tratament Tn aceste saline dureaza aproximativ 4 ore pe zi pe 0 durata de 

aproximativ 10 zile, depinzElnd Tn mare masura de natura afectiunii respiratorii. 

Problema pe care 0 rezolva prezenta inventie consta Tn reducerea 

tratamentului medicamentos, ameliorarea simptomelor respiratorii ~i diminuarea 

crizelor astmatice prin faptul ca pacientii cu boli respiratorii nu trebuie sa se deplaseze 

Tn saline ~i pot beneficia de efectele terapeutice ale sarii oricand ~i oriunde este 

necesar, inhalatorul putand fi considerat ~i 0 salina portabila deoarece contine sare Tn 

stare naturala direct din mina. 
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RO 123456 81 
Aceste probleme sunt rezolvate prin realizarea unui inhalator de pulbere 

uscata, realizat din portelan,ceramica sau plastic, alcatuit dintr-o piesa superioara 

care este prevazuta la un capat cu un orificiu pentru introducere Tn cavitatea bucala ~i, 

opus acestuia, 0 baza care are rol de filtru, Tn care este practicat un orificiu central ~i 

mai multe orificii de diametru mai mic, 0 supapa din silicon optionala ce are forma unei 

ciuperci cu picior, care este montata Tn baza piesei superioare astfeI Tncat sa aC9pere 

Tntreaga baza ~i gaurile acesteia, piciorul supapei patrunzand prin orificiul central din 

baza, piesa superioara fiind montata pe 0 piesa inferioara, prevazuta la randul sau cu 

un orificiu la un capat, corespunzator ca forma ~i dimensiuni cu baza piesei 

superioare, ~i opus cu un filtru, prevazut de asemenea cu mai multe orificii de mici 

dimensiuni, cavitatea formata Tn piesa inferioara fiind urnpluta cu cristale de sare Tn 

stare naturala. 

Specificam ca obiectul acestei inventii, respectiv inhalatorul de pulbere uscata, 

poate fi prevazut cu sau fara supapa. 

Prin circulatia dirijata a aerului Tntre cele doua filtre de portelan, ceramica sau 

plastic ale inhalatorului, printre cristalele de sare uscata, se formeaza procese 

mecanice, microparticule de aerosoli aflate Tn suspensie, cu diametre diferite. 

Aerosolii astfel formati ~i mentinuti Tn interiorul inhalatorului, penetreaza optim la 

nivelul sistemului respirator inferior ~i superior avand ca rezultat fluidificarea ~i 

dizolvarea depunerilor pe caile respiratorii precum ;;i eliminarea acestora prin 

expecto rare. 

Tratamentul cu ajutorul inhalatorului de pulbere uscata conform inventiei 

constituie 0 replica a tratamentului Tn saline pentru tratarea afectiunilor respiratorii. 

Mai mult, prezenta supapei Tn interiorul acestui inhalator ofera 0 siguranta Tn 

plus utilizatorului deoarece la inspirare, aceasta se deschide ~i la expiratie se Tnchide. 

Acest lucru este foarte important deoarece pentru a obtine efectul maxim 

terapeutic pacientul trebuie sa inspire pe gura ~i sa expire pe nas. Supapa are ;~i un 

rol important In a lnvata pacientul la 0 utilizare corecta a inhalatorului, deoarece 

acesta lnchizandu-se la expirare 11 va obliga sa expire pe nas sau, In cel mai rau caz, 

pacientull~i va da seama ca nu a procedat coreet ~i va revizui modul de utilizare. 

Avantajele pe care Ie are inhalatorul de pulbere uscata conform inventiei 

constau In: 

poate fi folosit oriunde este necesar; 

poate fi folosit de femei gravide ~i de persoane hipertensive, pentru care 

este interzisa salina; 
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RO 123456 81 
este de dimensiuni mici 91 nu ocupa spatiu mare; 

permite un tratament cu efecte benefice in cazul astmului bron9ic 9i al 

alergiilor respiratorii (prafuri, polenuri); 

ameliorare a tusei de orice fel; 

diminuare a secretiilor faringiene 9i nazale; 

diminuare a sforaitului; 

fara efecte adverse sau secundare; 

intarirea sistemului imunitar 9i reducere a tratamentului medicamentos 

de lunga durata; 
[., 

nu mai apare fenomenul de umidificare asarii datorita expirarii in 

dispozitiv. 

In cele ce urmeaza se da un exemplu de realizare a inventiei, in legatura 9i cu 

fig. 1-3 care reprezinta: 

- fig. 1, sectiune prin inhalatorul de pulbere uscata; 

- fig. 2, vedere l?i sectiune in perspectiva a inhalatorului de pulbere uscata; 

- fig. 3, vedere de sus l?i laterala a supapei de silicon. 

Inhalatorul de pulbere uscata, conform inventiei, este realizat din portelan, 

ceramica sau plastic, fiind alcatuit dintr-o piesa superioara 1 de forma aproximativ 

tronconic8, cu 0 inclinatie in partea de sus, la extremitatea de diametru mai mic fiind 

prevazut un orificiu a de introducere in cavitatea, bucala 'de catre pacient l?i la 

extremitatea OpUS8 acestuia fiind prevazuta 0 baza 4, cu rol de filtru. Baza 4 are 

practicat un orificiu central c de 3 mm l?i mai multe orificii d de 1 mm. in orificiul central 

c se introduce 0 supapa 2, realizata din silicon, care are forma unei ciuperci. Supapa 

2 este alcatuita dintr~un picior 3 l?i 0 palarie 7 legata de acesta, piciorul avand 0 

portiune cilindrica e de diametru mai mare, continuata cu 0 portiune conica f l?i 0 

portiune cilindrica g de diametru mai mic. Forma palariei 7 supapei este identica cu 

forma bazei 4, astfel incat aceasta sa acopere orificiile d in momentul expirarii, 

marginile palariei 7 se ridica pentru a permite circulatia aerului. 

In planul de imbinare B-B, de piesa superioara 1 este fixata prin Iipire 0 piesa 

inferioara 5 care are tot 0 forma aproximativ conica, prevazuta la randul sau cu un 

orificiu b la extremitatea superioara, corespunzator ca forma !?i dimensiuni cu baza 4 

piesei superioare 1 l?i la extremitatea inferioara cu un filtru 6, prevazut de asemenea 

cu mai multe orificii h de mici dimensiuni, cavitatea astfel formata in piesa inferioara 5 
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fiind umpluta cu crista Ie de sare in stare naturala. 

Supapa 2 se introduce in interiorul piesei superioare.1 cu ajutorul unui fir 

nefigurat, in care se introduce prin presare piciorul 3 al supapei, dupa care se trage 

firul impreuna cu piciorul 3 prin orificiul central c pana la fixarea acestuia. Astfel 

supapa 2 se potrive~te ~i se fixeaza pe suprafata bazei 4 ~i previne umezeala sarii 

datorita expirarii in inhalator. 

Prin asamblarea celor doua piese 1 ~i 5 din portelan sau cerarnica, sau plastic 

~i fixarea acestora prin lipire, se obtine un inhalator de pulbere uscata cu supapa de 

siguranta, care contine cristale de sare 100% in stare naturala. 

Dispozitivul mentine stabile toate proprietatile terapeutice ale sarii de mina ~i 

poate fi utilizat in orice conditii pentru profilaxia afectiunilor respiratorii. 

Revendicari 

1. Inhalator de pulbere uscata utilizat in profilaxia afectiunilor respiratorii, 

prevazut cu orificii care permit circulatia aerului, avand in alcatuire filtre ~i 0 cavitate 

care contine cristale de sare, caracterizat prin aceea ca este constituit dintr-o piesa 

superioara (1) de forma tronconica, prevazuta la extremitatea superioara de diametru 

mai mic, cu un orificiu (a) ~i la extremitatea inferioara cu 0 baza (4), cu rol de filtru, in 

baza (4) fiind practicate un orificiu central (c) ~i ni~te orificii (d), pe baza (4) sprijinindu

se 0 supapa (2) realizata din silicon, care are forma unei ciuperci, ce are un picior (3) 

care patrunde Tn orificiul central (c), piesa superioara (1) fiind fixata de 0 piesa 

inferioara (5) de forma tronconica, prevazuta la extremitatea sa superioara de 

diametru mai mic, cu un orificiu (b), aproximativ egal ca forma ~i dimensiuni 

cu baza (4) piesei superioare (1), iar la extremitatea sa inferioara fiind prevazut un 

filtru (6), Tn care sunt practicate ni~te orificii (h) de mici dimensiuni, cavitatea formata 

in piesa inferioara (5), Tntre orificiul (b) ~i filtrul (6) fiind umpluta cu cristale de sare in 

stare naturala. 

2. Inhalator de pulbere uscata conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea 

ca piciorul (3) supapei (2) are 0 portiune cilindrica (e) care patrunde Tn orificiul central 

(c), fiind legata de 0 palarie (7) a supapei, cu forma bazei (4), astfel Tncat aceasta sa 

acopere orificiile (d), prevenind umezirea sarii in cazul expirarii in inhalator, circulatia 

aerului intre cele doua filtre (5, 6) realizandu-se prin ridicarea marginilor palariei (7), in 

timpul inspiratiei. 
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DESCRIEREA INVENTIEI HU223431 

Aparat Inhalator, conform inventiei este un aparat inhalator pentru probleme respiratorii 
atenuante, care cuprinde 0 carcasa formata din doua parti, ce are la partea inferioara un 
spatiu cu pulbere de sare introdusa printr-o gaura de umplere prevazuta cu dop ~i la baza 
are ni~te orificii de circulare a aerului de inspirat printr-o gaura de aspirare de la capatul 
superior al inhalatorului unde se mai afla 0 valva fixata pe partea superioara de forma unui 
cioc catre gaura de aspiratie. 

Mai multe aparate inhalator sunt cunoscute in stadiul tehnicii. Scopul principal al acestor 
aparate este de a facilita aspiratia de produse farmaceutice sub forma de pulbere. 
Brevetul nr.HU 213.187 descrie un aparat care contine 0 camera turbionara, Tn care se 
afla ingredientul activ ~i partea pe unde se inhaleaza este tangential conectat la acesta. 
Agentul care transporta ingredientul activ curge In prin aceasta intrare pentru a fi evacuat 
la celalalt capat al camerei. Aparatura descrisa Tn specificatia de brevet nr.HU210.758 
cuprinde 0 parte fixa ~i 0 parte rotativa, unde partea rotativa previne agregarea pulberii. 0 
alta functie a partii rotative este de a furniza ;;i desface ingredientul activ in caz de 
agregare u~oara. Brevetele HU171.644 ;;i HU213.661 descriu aparate cu mecanisme 
speciale pentru a permite inhalarea agentului fara ca acesta sa T~i schimbe proprietatile 
initiale. 

Dezavantajul comun al constructiilor mai sus este faptul ca acestea contin componente 
mecanice complicate pentru asigurarea alimentarii corecte a ingredientului activ de inhalat, 
~i ca atare aceste inhalatoare sunt complicate ;;i probabilitatea de defectare este mare. 

Brevetul nr. WO 01/45777 descrie un aparat inhalator pentru aspirarea produse sub forma 
de praf ambalate Tn blistere. Dezavantajul sau este ca poate fi folosit doar 0 singura data, 
reutilizarea aceluia~i blister chiar daca acesta nu s-a epuizat, nu mai poate fi utilizat Tn 
continuare. 

Brevetul nr. HU 220182 descrie un aparat inhalator potrivit pentru tratarea astmaticilor. 
Aparatul are 0 carcasa de plastic, un spatiu de depozitare, un orificiu de umplere ~i ni~te 

. deschideri pentru admisie ;;i evacuare a cristalelor de sare minerala iodata de natura 
vulcanica, un filtru de metal ~i un cioc. Acest inhalator contine 40-250g contine sare 
minerala cu iod cristalin de origine vulcanica cu 35-60%, din aceasta sare, este de 1-1,5 
mm granulatie $i restul de 40%-65% avand dimensiunea particulelor de 5-6 mm. 
Amestecul de sare este plasat Tntr-un recipient cilindric (de preferat) sau un recipient 
rectangular, prevazut la 0 parte cu 0 priza corespunzatoare $i pe latura opusa, prevazuta 
cu unu sau mai multe intrari ce au 0 suprafata mai mare decat a celeilalte prize. Acest 
inhalator are dezavantajul ca umplutura se precipitata pe ecran metalic, ;;i Tn continuare, 
daca aparatul este a~ezat pe 0 suprafata umeda, umezeala este absorbita Tn rezervor. De 
asemenea, un alt dezavantaj este ca atunci cand aerul este expirat, acesta poate ajunge 
Tn rezervorul cu sare producand agregarea pulberii de sare, ~tiut fiind ca cristalele de sare 
de granulatie mai mica de 1,5 mm sunt Tn spe~ial dispuse la agregare. 

Obiectul inventiei este de a elimina dezavantajele constructiilor cunoscute, ;;i de a realiza 
un aparat inhalator care nu contine nici un mecanism de mentinere starii de agregare a 
pulberii de sare ~i care sa previna patrunderea aerului umed provenit din plamanii 
utilizatorului sa ajunga Tn aparat, iar daca inhalatorul este plasat pe un loc umed, sarea 
minerala sa nu fie afectata de umezeala de pe aceasta suprafata umeda. 
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Ideea fundamentala a inventiei, este ca, daca vom lua masurile descrise in revendicarea
 
principala, rezultatul va fi mai bun decat in constructiile cunoscute de inhalatoare.
 

Problemele de mai sus sunt rezolvate de aceasta inventie, ~i descrise in revendicarea
 
principala 1. Celelalte caracteristici tehnice ale inventiei sunt prezentate in revendicarile
 
dependente.
 

Inhalatorul, conform inventiei, are mai multe avantaje. Datorita dimensiunii lor, cristalele de
 
sare nu sunt dispuse la agregare. Datorita greutatii sale mici, inhalatorul poate fi
 
considerat ca fiind un mic aparat portabil de dimensiuni mici. Acesta nu contine nici
 
suprafete de metal, astfel Incat probabilitatea de precipitare a cristalelor de sare este de
 
asemenea redusa. Patrunderea aerului expirat in pulberea de sare este impiedicata printr

o valva. La partea de jos are un canal de ventilatie, astfel incat cristalele de sare sunt 
ventilate, ~i in continuare, fundul acesteia este suficient de ridicat, astfel incat acesta este 
mai putin expus la umezeala, e.g. dac'a este lasat pe masa din bucatarie. De asemenea, 
pentru acest motiv, orificiile inferioare sunt mai mici decat deschiderile superioare are 
depozitului cu sUbstanta de inhalat. 

De asemenea, un avantaj este ca inhalatorul nu contine elemente din material plastic, 
carcasa este din material ecologic, ceramica ;;i este proiectat ergonomic. Tn interiorul 
carcasei suprafata permite combinarea diferitelor uleiuri esentiale de inhalat, ceea ce este 
avantajos pentru terapia combinata. Aparatul este mai ieftin ~i mai economic decat cele 
cunoscute. Avantajul major al aparatului este faptul ca, a~a cum s-a dovedit experimental, 
este chiar potrivit pentru substituirea terapiei problemelor respiratorii in pe~tera. 

Tn cele ce urmeaza, inventia este descrisa in detaliu prin prezentarea modului de realizare 
preferentiala a acestuia, cu referire la figurile Tnsotitoare, In care: 

- fig.1 este 0 vedere axonometrica a aparatului, 
- fig.2 este 0 vedere din spate a aparatului, 
- fig.3 este 0 sectiune longitudinala conform planului A-A din figura 2, 
- fig.4, este 0 vedere In sectiune a dispozitivului conform planul B-B din figura 2, 
- fig.5, este 0 vedere frontala a aparatului, 
- fig.6 este 0 vedere laterala a aparatului, 
- fig.? este 0 vedere de jos a aparatului. 

Figura 1 reprezinta inhalatorul realizat dintr-o singura bucata definit printr-un corp inferior 
1, 0 suprafata de prindere 2 anti-alunecare, 0 gura de umplere 3, un capac 4 de Inchidere 
a gaurii de umplere 3 a unui rezervor 16 cu sare, un strat adeziv 5, ni~te canalele de 
ventilare 6, un corp superior 7 In forma de cioc, un orificiu pentru aspiratie 8, un orificiu de 
evacuare 9, 0 gaura 9a, 0 valva 10, un bumb de prindere 11, un umar 12, 0 placa de baza 
13 prevazuta cu ni~te orificii 14. Suprafata de prindere 2 este ergonomica, special 
conceputa pentru a facilita prinderea. Capacul 4 ~i valva 10 sunt prezentate ca intr-o 
vedere dezasamblata. Bumbul de fixare 11 a valvei 10 este introdus In gaura 9a al 
corpului superior corespunzator orificiului de evacuare 9. 

Tn corpul inferior 1, conform figurii 2, sunt reprezentate orificiul de umplere 3, ciocul 7, 
orificiul de evacuare 9 a aerului expirat ~i canalele de ventilare 6. Tn continuare, In figura 3 
sunt reprezentate orificiul pentru aspiratie 8, umarul 12 de a~ezare a inhalatorului, placa 
inferioara 13, interiorul 16 al corpul inferior 1 In care este depozitata pulberea de sare 19, 
~i mai este reprezentata ~i placa superioara 17. In figura 4, conform sectiunii B-B din fig.2, 
se vede placa superioara 17 ce are prevazute ni~te orificiile 18. 

._.._._-~._._-~--~--_._--..._---~--,-----
---- ~--

---~---
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Tn figura 5 se arata corpul inferior 1, orificiile de ventilare 6, corpul superior 7 cu orific1ul 
pentru aspiratie 8. 

Tn corpul inferior 1, In figura 6 se arata orificiul de umplere 3, canalul de ventilare 6 ~i 
corpul superior 7 sub firma de cioc. Tn figura 7 se vad orificiile 14 9i a suprafata exterioar~ 
15 a placii inferioare 13 9i de asemenea se mai poate observa umarul 12 de agezare 
prevazut cu canalul de ventilare 6. 

Corpul inferior 1 9i corpul superior 7 au 0 placa inferioara 13 ~i placa superioara 17 ce 
formeaza a unitate de filtre fiind realizate din ceramica !,'i prevazute cu orificii 14 In placa 
inferioara 13 ~i orificii 18 In placa su perioara 17 pentru ca aerosolii sa circule Iiber. 
Pulberea de sare 19 contine cel putin 10 de grame de cristaIe de sare cu a dimensiune a 
granulelor Intre 1,6 ~i 4,8 mm. Compozitia de preferat a cristalelor de sare este de: NaCI 
98,7%, CaCI2 0,13%, CaS04 0,1%, MgCb 0,028% !,'i Fe203 0,00056%. Cristalele de sare 
pot contine urme de iod ~i brom, de asemenea. Pulberea de sare 19 este introdusa In 
aparat prin gaura de umplere 3, ~i Inchisa cu capacul 4 din cauciuc siliconic ce este Iipit cu 
doua componente pe baza de ra~ini adezive. 

Aparatul este folosit pentru inhalare prin introducerea ciocului paJ\ii superioare 7 In gura. 
In cazul unui tratament suplimentar au uleiuri esentiale, acestea sunt plasate la partea de 
jos a aparatului. 

REVENDICARI 

1. Inhalator pentru afectiuni atenuante respiratorii, care cuprinde a carcasa, spatiu pentru 
pulberea de sare, a gaura de umplere, un orificiu pentru aspiratie, a baza ~i a placa 
superioara 9i respectiv inferioara de filtrare, baza este prevazuta cu orificii de ventilare, 
placa superioara de filtrare este prevazuta cu orificii, Intre partea inferioara ~i orificiul de 
aspiratie partea superioara este In forma de cioc, caracterizata prin aceea ca un canal 
de ventilare (6) este prevazut la partea inferioara a placii inferioare (13), deasupra careia 
exista a gaura de umplere (3), In partea laterala a corpului inferior (1) iar pe corpul 
superior (7) pe cioc, este prevazut un orificiu de evacuare (9) In legatura cu a valva (10). 

2. Aparat, conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca placa inferioara (13) ~i placa 
superioara (17), de filtrare, sunt realizate din acela~i material cu corpul inhalatorului, de 
preferinta, din ceramica, ~i formeaza a unitate comuna din aceea!,'i bucata de material. 

3. Aparat, conform revendicarii 1 sau revendicariI 2, caracterizat prin aceea ca placa 
inferioara (13) sustine cristalele de sare care cantin sulfat de calciu, c10rura de calciu !,'i cel, , 

putin 90 la suta clorura de sodiu In masa, iar diametrul granulelor de sare este Intre 1,6 
mm ~i 4,8 mm, masa de pulbere de sare (19) nu depa!,'e!,'te 10 grame. 

4. Aparat conform oricareia dintre revendicarile 1-3, caracterizat prin aceea ca suprafa\a 
totala a orificiilor (18) placii superioare (17) este mai mare decat suprafa\a totala a 
orificiilor (14) ale placii inferioare (13). 

5. Aparat, conform oricareia dintre revendicarile 1-4, caracterizat prin aceea ca suprafata 
exterioara (15) cu orificii (14) a placii inferioare (13) este orientata spre partea de jos a 
inhalatorului pentru a putea permite utilizarea 9i a uleiurilor esentiale. 

6. Aparat, conform oricareia dintre revendicarile 1-5, caracterizat prin aceea ca gaura de 
3 





umplere (3) este Inchisa cu un dop (4), de preferinta, din cauciuc siliconic, iar dopul (4) 
este, de preferinta, fixat In corpul inferior (1), printr-un strat adeziv pe baza de 0 ra;iina 
bicomponent. 

7. Aparat, conform oricareia dintre revendicarile 1-6, caracterizat prin aceea ca valva 
(10) este fixata Intr-o gaura (9a) din apropierea orificiului de evacuare (9) printr-un bumb 
de prindere (11) ~i valva (10) este, de preferinta realizata din cauciuc siliconic. 

'f
8. Aparat, conform oricareia dintre revendicarile 1-7, caracterizat prin aceea ca este 
prevazuta 0 suprafata de prindere (2) anti-alunecare pe corpul inferior (1) astfel pozitionat 
pentru a facilita prinderea inhalatorului. 

9. Aparat, conform oricareia dintre revendicarile 1-8, caracterizat prin aceea ca exista un 
urnE:ir (12) ca 0 prelungire a corpului inferior (1) ·Ia partea sa inferioara pentru a proteja 
placa inferioara (13) de umiditate. 
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