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Figuur 1 

hersenen: 
-vaak 1angdur1g ophouden obst,pJ: e 
- chronisch excess1ef persen obs:,pat'e · 

1ncont1nent1e 
- CVA 1ncontmentie 
- dement1e 1ncont1nent1e 

ruggemerg: 
- dwarslaesie of lokale laes1e 

obst1patie/ (ovenoop)incont1nent1e 

colon: 
- 1mpactie: obst1pat1e/ ovenoop1nco.~·. ren· 
- diarree: incont1nent1e 

rectum: 
- ziekte van H1rschsprung obst1pa: l" 

nervus pudendus: 
- beschad1g1ng. 1ncont1nent1e 

musculus puborectal1s: 
- anismus: obst1pat1e 

musculus levator ani: 
- te sterke descensus pe"ne1 OCJs'nlt'e 

incont1nent1e 
- an1srnus obst1pat1e 

recto-anale overgang en lAS: 
- adulte H1rscr1sprung ODSt1pJt1e 
-verstoorde recto-anale 1nr.lbil,erel 0< 

obstipat1e 

EAS: 
- an1mus: obst1pat1e 
- beschad1g1ng 1ncont1nent1e 

hemorroïdectomie 
- lekkage 

Overzicht van de plaatsen waar afwijkingen m colon, rectum, anus en 
bekkenbodem aanleiding kunnen geven tot obstipatie. 



Inleiding 

Traditioneel wordt obstipatie beschouwd als een moeilijk te behandelen aandoening. Toch moet 
er een oorzaak zijn waarom de ene patiënt de feces niet kan uitdrijven en de andere deze juist 
niet kan binnenhouden. Bijna altijd is de oorzaak een afwijking in de anatomie of bewegingen 
van rectum en anus. Belangrijk is om in te zien dat langdurig, hard persen bij obstipatie tot 
ernstige zenuw- en spierbeschadigingen kan leiden: het gevolg is vaak erger dan de obstipatie op 
zich. 
Het is daarom zeer belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke oorzaken van 
obstipatie. Door een goed lichamelijk onderzoek of eventueel rectoscopie kan men bij ongeveer 
80% van de patiënten een stoornis identificeren die de obstipatie waarschijnlijk veroorzaakt. 
Patiënten met obstipatie zijn grofweg in twee groepen in te delen: 
• mensen die wel regelmatig aandrang voelen maar niet kunnen defeceren. 
• mensen met een verminderde gevoeligheid in het anorectale gebied die daardoor zelden 

aandrang voelen. 
Vooral bij de eerste groep speelt het 'slap' of juist 'stijf zijn van het rectum een belangrijke rol. 
Om hier onderzoek naar te kunnen verrichten wordt in het AZR-Dijkzigt een nieuwe 
meetmethode ontwikkeld, zoals zal worden besproken in paragraaf 1. 4, waarbij een aandrang bij 
de patiënt wordt gesimuleerd met behulp van een stimulatie-ballon. Omdat de slappe ballon geen 
eenduidig verband geeft tussen volume en diameter van het rectum bestaat de behoefte aan een 
stijver mechanisch instrument, dat de taak van de ballon kan overnemen en waarbij dus wel de 
werkelijk optredende diameter bekend is. 
De ontwikkeling van dit instrument wordt in het nu volgende verslag besproken. 
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muscu:us levator ani 

mLJSCLJius puborectalis 
' 

interne hemorrhoïdaie 
veneuze plexus 

interne anaalsfincter 
(lAS) 

externe anaalsfincter 
(EAS) 

Figuur 1.1 Detail van de bouw van het anaal gebied 

RECEPTOR FREQUENTIE VAN MANIER VAN PRIKKELING 
VOORKOJvfEN 

Meissner' s cellen niet-frequent aanraking 
Golgi-Mazoni lichamen vaak spanning en druk 
Genitale cellen vaak wrijving 
Pacini cellen niet-frequent spanning en druk 

Tabel 1.1 Zintuigcellen in anale kanaal en rectum 



Hoofdstuk 1 Medische achtergronden 

1.1 Inleiding 

Rectum en anus zijn belangrijk om op de gewenste tijdstippen de inhoud van het rectum (feces 
of gas) binnen te houden of juist niet. Zowel het binnenhouden van de rectuminhoud als de 
defecatie vereisen een goede coördinatie tussen de spieren van rectum, anus en bekkenbodem. 

1.2 Anatomie 

Het rectum is de voortzetting van de dikke darm en is 10-15 cm lang. Het meest distale deel van 
het rectum vernauwt zich; daar is de overgang tussen rectum en anus. Dit noemt men ook wel de 
anorectale ring of anorectale overgang. De anorectale ring wordt gevormd door de rand van de 
externe anaalsfincter (lAS) en externe anaalsfincter (EAS). 
Het anale kanaal zelf is 3-4 cm lang.( zie figuur 1.1) 
Men neemt aan dat de sensoren in het rectum en anorectale overgang in belangrijke mate 
verschillend zijn. In het rectum zijn er vooral reksensoren die detecteren of er vulling aanwezig 
is. In de anorectale overgang liggen andere sensoren die detecteren waaruit de rectuminhoud 
bestaat. De zintuigcellen in het rectum reageren vooral op veranderingen; na enige tijd adapteren 
ze aan de nieuwe druk. Als men de aandrang weerstaat, voelt men deze na enige tijd niet meer; 
waarschijnlijk speelt de adaptatie van de zintuigcellen ( zie tabel 1.1) hierbij een rol. 

1.3 De compliantie en elasticiteit van het rectum 

Om de werking van het rectum bij patiënten te onderzoeken is het nuttig om het drukverloop in 
het rectum te kennen bij toenemende vulling. Dit kan men meten door een ballon in het rectum 
te plaatsen en deze te vullen (met lucht). Uiteraard moet men dan ook weten hoe bij het 
opblazen de druk verandert in de ballon buiten de patiënt. Het verschil in druk tussen de ballon
alleen en de ballon-in-het-rectum geeft de eigenschappen van het rectum. (zie figuur 1.2) 
De compliantie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen volume en druk, waarbij de druk 
wordt opgelegd en vervolgens de volumeverandering wordt gemeten. 
De elasticiteit is de verhouding tussen volume en druk, waarbij een bepaalde volumeverandering 
wordt opgelegd en vervolgens de drukverandering wordt gemeten. 
Met deze methode kan men afwijkingen aan het rectum opsporen. Sommige mensen hebben een 
stug rectum, bijvoorbeeld door fibrosevorming na radiotherapie. Een stug rectum heeft een te 
lage compliantie. Een megarectum is daarentegen te slap; het heeft een te hoge compliantie. Bij 
gezonde personen is de compliantie meestal tussen 30-80 [ml \ kPa]. 
Normaal is het rectum nagenoeg leeg; dan wordt een lage tonische rustdruk gevonden (ongeveer 
0,8 kPa). Als het rectum gevuld wordt, neemt die druk enigszins toe. Het is nog onduidelijk of 
die druk vooral tot stand komt door elastische eigenschappen van de rectumwand of dat er 
reflexkringen zijn die de rectumdruk regelen. 
In het rectum heerst dus een lage druk, maar ter hoogte van de anusspieren is deze veel hoger. 
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Figuur 1.2 De compliantie van het rectum. 
Boven : Meetwaardes van de ballon in het rectum van een proefpersoon 
Onder: Verschilcurve; dit geeft de compliantie van het rectum. 
Normaalwaardes vallen in het gearceerde gebied, de afwijkingen daarbuiten. 



Een curve als in figuur 1.3 verkrijgt men als men een drukopnemer in het rectum plaatst en deze 
langzaam naar buiten trekt. Met behulp van een dergelijke registratie kan men de lengte bepalen 
van het anale kanaal. 
De meeste mensen voelen een duidelijke aandrang als er 60-100 mi feces in het rectum aanwezig 
is. Als het rectum te vol wordt, wordt de drang tot defecatie onweerstaanbaar. Bij de meeste 
mensen is dit bij 250-400 mi fecaal materiaal. Dit noemt men het maximaal tolerabel volume. 
Toch blijft de rectumdruk meestal vrij laag (lager dan 2,5 kPa ). 
Wanneer sensoren in het rectum te weinig reageren op vulling, kunnen defecatiestoornissen 
(obstipatie) het gevolg zijn. 
Verder is het ook niet precies bekend wat nu de prikkeling geeft : het rekken van de rectumwand 
of het druk uitoefenen hierop. Bewezen is in ieder geval dat het oprekken van de darmwand tot 
15 cm boven de anorectale overgang aandrang veroorzaakt. Daarboven wordt slechts een 
onderbuikse prikkeling veroorzaakt. 

1.4 Onderzoeksmethode voor de contractiliteit van het rectum 

1.4.1 Motivering voor het onderzoek 

De diagnostische methoden, die momenteel beschikbaar zijn voor de evaluatie van obstipatie 
zijn hoofdzakelijk gericht op storingen van de bekkenbodem (anismus). Deze methoden zijn 
nogal onfysiologisch, omdat de meeste mensen geen aandrang hebben tijdens het onderzoek. 
Daarom is het doel van deze nieuwe onderzoeksmethode om verschillen in rectumwand
eigenschappen te identificeren tussen controlepersonen en patiënten met obstipatie. 
Zowel de rectumgevoeligheid als rectumwand-contractiliteit als reactie op een opgewekte 
stimulans om te defeceren worden bestudeerd. 

1.4.2 Huidige meetmethode 

Onder radiologische doorlichting wordt een barostat-ballon, de meetballon, met oneindige 
compliantie (oneindig slap) anaal ingebracht over een leidraad tot in het proximale deel van het 
rectum. De leidraad is nodig omdat de barostat-ballon en de bijbehorende luchttoevoerslang niet 
stijf genoeg is, en dus tijdens het inbrengen zal knikken. Daarna wordt een latex ballon 
geïntroduceerd tot in het distale deel van het rectum. Deze latex-ballon, de stimulatie-ballon, 
wordt met lucht opgeblazen totdat door de patiënt een aandrang tot defeceren wordt 
ondervonden. Op dit moment van aandrang wordt de rectumwand-contractiliteit verkregen door 
het meten van de variaties in het barostat-ballonvolume. Omdat de barostat-ballon door een 
regelsysteem op gelijke druk wordt gehouden is het uitstromende lucht-volume dus maatgevend 
voor de contractie van de rectumwand. 
Uit bovenbeschreven meetmethode is reeds naar voren gekomen dat obstipatie geassocieerd is 
met abnormale rectale prikkelgevoeligheid en! of afwijkende rectumwand-contractiliteit. 
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Curve van een drukopnemer in rectum en anale kanaal. In het rectum 
heerst een lage druk, maar ter hoogte van de anusspier is deze veel hoger. 



1.4.3 Nadelen huidige meetmethode 

Een nadeel van de huidige meetmethode is dat zowel de meetballon als de stimulatieballon 
onder radiologische doorlichting moeten worden ingebracht om de positie in het rectum te 
bepalen en tevens om te bepalen of beide ballonnen elkaar raken (waardoor een 'valse' 
contractie wordt gemeten). Deze radiologische doorlichting is zowel schadelijk als vervelend 
voor de patiënt. 
Omdat het regelsysteem voor de barostat-ballon zeer gevoelig is voor röntgenstraling en 
daardoor ontregeld raakt, moet het inbrengen van de ballonnen en de eigenlijke meting op 
verschillende afdelingen gebeuren. 
Een volgend nadeel is dat de stimulatie-ballon onder invloed van de druk van de rectumwand 
niet meer als een 'donutvorm' in het rectum ligt, waardoor er geen eenduidig verband is tussen 
diameter en contractiliteit van het rectum. Wel wordt er nu een verband verkregen tussen volume 
in de stimulatie-ballon en contractiliteit, maar dit verband is afhankelijk van de afzonderlijke 
patiënten; een stug rectum zal de stimulatie-ballon eerder vervormen, terwijl in een slapper 
rectum de stimulatie-ballon langer in een donutvorm zal blijven. 

1. 5 Eisen aan een nieuwe stimulatiemethode 

Om de in paragraaf 1.4.3 besproken nadelen te voorkomen moet een nieuw type stimulatie
instrument worden ontwikkeld dat voldoet aan de volgende eisen: 

.L Het stimulatie instrument moet 'blind' (zonder radiologische doorlichting) kunnen worden 
ingebracht. Dit wil zeggen, het stimulatie-instrument en barostat-ballon moeten zonder 
radiologische doorlichting kunnen worden ingebracht, terwijl men toch zeker is dat beiden 
elkaar nooit zullen raken (waardoor weer de 'valse' contractie zou worden geregistreerd). 

2. Omdat de leidraad (paragraaf 1.4.2) niet meer kan worden toegepast (niet inbrengbaar zonder 
radiologische doorlichting), moet de barostat-ballon door het stimulatie-instrument kunnen 
worden ingebracht, zodat nu op deze manier het eerder besproken knikken kan worden 
voorkomen. 

1. Het stimulatie-instrument moet een diametervergroting van het rectum eenduidig opleggen, 
onafhankelijk van de weerstand van de rectumwand. 

Verder volgen uit de anatomie van het rectum en het anuskanaal (paragraaf 1.2) de volgende 
etsen: 
4. De maximale lengte van het stimulatie-instrument bedraagt ongeveer 100 mm, omdat het 

instrument star is en dus niet de eerste bocht van het rectum om kan. 
2:. De plaats waar het rectum gestimuleerd wordt (waar de maximale oprekking van het rectum 

plaatsvindt) moet zich boven het anale kanaal bevinden, dus minimaal 30 mm en maximaal 
100 mm boven de anus. 

6. Omdat de anus niet teveel mag worden opgerekt bedraagt de maximale diameter van het 
instrument tijdens het inbrengen ongeveer 25 mm. Deze diameter mag alleen tijdelijk 
optreden tijdens het inbrengen, tijdens de meting bedraagt de maximaal aanvaardbare 
diameter ongeveer 15 mm. 
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Op basis van ervaring van de behandelend arts volgt nog een laatste eis: 
7. De diameter die door het stimulatie-instrument bereikt moet kunnen worden bedraagt 100 

mm. Controle-patiënten ('gezond') zullen reeds bij veel kleinere diameters aandrang krijgen, 
echter voor patiënten met een zgn. megarectum (paragraaf 1.3) zal deze 100 mm 
waarschijnlijk wel nodig zijn. 
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Figuur 2.1 

0 
0 
1'1"\ 

----
Hulpstuk ten behoeve van het inbrengen. 



Hoofdstuk2 Ontwerp en dimensionering van het stimulatie-instrument 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling besproken van een parapluvormig stimulatie-instrument 
(hierna ook stimulatieparaplu te noemen, zie bijlage 1 ), dat, zoals zal blijken, zeer goed voldoet 
aan de gestelde 7 eisen (paragraaf 1.5). 

2.2 Werking, vormgeving en globale dimensionering 

2.2.1 Werking 

Het deel van het stimulatie-instrument dat in de patiënt wordt ingebracht ziet er uit als in de 
samenstellingstekening (bijlage 1) en bestaat uit 4 delen: 
Pos.1. binnen(trek)-buis 
Pos.2. buitenbuis 
Pos.3. helft paraplu (2x) 

Door nu aan de binnenbuis met een kracht Fy te trekken men zo een verplaatsing y op te leggen, 
terwijl de buitenbuis gefixeerd is in de anusspier, klapt de paraplu uit en wordt de rectumwand 
opgerekt tot een achthoek, waarmee het idee van een gedefinieerd vastgelegde diameter 
voldoende dicht wordt benaderd. Door de binnenbuis weer in de oorspronkelijke positie terug te 
brengen klapt de paraplu weer in en kan het geheel, na het onderzoek, weer worden uitgenomen. 

2.2.2 Binnenbuis 

De stimulatieparaplu zal ten behoeve van het onderzoek eerst worden ingebracht en daarna pas 
de barostat-ballon. Eis 2 (paragraaf 1.5) heeft tot gevolg dat de doorgang van de binnenbuis zo 
groot moet zijn dat de bamstat-ballon hier nog gemakkelijk, dit wil zeggen zonder veel duwen, 
doorheen moet kunnen. Tests wijzen uit dat de barostat-ballon nog juist door een doorgang van 
015 mm gaat. Om nog zo goed mogelijk aan eis 6 (paragraaf 1.5) te voldoen wordt gekozen voor 
een dunwandige buis 015*0,5 mm (zie bijlage 6). 
Omdat de binnenbuis door de buitenbuis moet kunnen glijden wordt een lopende passing f7-H7 
toegepast. Deze passing wordt in het algemeen toegepast voor onderdelen die met speelruimte in 
elkaar moeten kunnen bewegen. 
Tijdens het inbrengen wordt door de buis een hulpstuk opgebracht (zie figuur 2.1 ). Dit hulpstuk 
vergemakkelijkt het inbrengen. Na het inbrengen kan dit hulpstuk worden teruggetrokken en 
vervolgens kan de barostat-ballon worden opgevoerd. 
Vanwege de dunne wanddikte van deze binnenbuis zijn de fabricagekosten (paragraaf 4.3) vrij 
hoog en wordt ervoor gekozen om deze reusable te gebruiken. Hieruit volgt dus dat het materiaal 
steriliseerbaar (autoclaaf: 121 oe gedurende 10 min of 134°C gedurende 3 1\2 min) moet zijn en 
verder een hoge corrosieweerstand moet hebben. Staal AISI 316 voldoet hier goed aan. 
De hele binnenbuis kan vrij eenvoudig op een draaibank vervaardigd worden. 

8 



2.2.3 Buitenbuis 

Zoals besproken in paragraaf2.2.2 wordt de buitenbuis inwendig 016H7 (zie bijlage 7) Om zo 
goed mogelijk aan eis 6 (paragraaf 1.5) te voldoen wordt ook hier gekozen voor een buis met 
wanddikte 0,5 mm. 
Omdat de anus tijdens het onderzoek tot een diameter 017 is opgerekt en bij het uitnemen weer 
tijdelijk achthoekig (26 mm) moet worden, wordt de buis voorzien van en konisch stuk, wat het 
uitnemen vergemakkelijkt. 
Vanwege dezelfde reden als bij de binnenbuis (paragraaf2.2.2) wordt ook hier voor AISI 316 als 
materiaal gekozen. 

2.2.4 Paraplu 

Het paraplugedeelte moet op (8x) drie plaatsen scharnieren, punt A, B en C (zie 
samenstellingstekening, bijlage 1 ). Om de radius, die contact heeft met de rectum wand, zo groot 
mogelijk te maken (om beschadigingen hieraan te voorkomen), wordt dit scharnier (B) als type 
'as-gat' uitgevoerd. Om dezelfde reden wordt tevens de maximale uitgeklapte stand beperkt tot 
13=60° (zie samenstellingstekening, bijlage 1), zodat de paraplu minder scherp wordt. De 
scharnierpunten A en C worden uitgevoerd als elastische scharnieren (zie ook paragraaf 2.4) om 
de hele paraplu uit slechts twee (identieke) delen te laten bestaan en zodoende de 
motagewerkzaamheden en de kosten te minimaliseren. 
Boven- en onderhelft kunnen eenvoudig op elkaar geklikt worden, omdat scharnier B bestaat uit 
vastgegoten asjes met zoekrandjes (zie tekening staafjes paraplu, bijlage 2) die met kleine kracht 
in de gaatjes kunnen worden gedrukt. 
Omdat elastische scharnieren worden toegepast is het duidelijk dat de parapluhelft als 
spuitgietprodukt worden gefabriceerd. 
De keuze van polypropyleen (PP) als materiaalligt nu voor de hand om twee redenen: 
Ten eerste is PP zeer goed spuitgietbaar (ref 11 ). Ten tweede bezit PP lange lintmoleculen die 
een scharnierwerking garanderen, mits er op gelet is dat de scharnieren 'doorgespoten' zijn en 
dus de stolfronten elkaar niet net ontmoeten bij een scharnier. Dit kan gerealiseerd worden door 
de aanspuiting in de ring te maken zodat de scharnieren doorgespoten worden en de 
lintmoleculen zich haaks op de scharnierlijnen oriënteren. 
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LLONDRUK (ClvfH20) RCSA (Mlvf) RCSA (MAl) 
/MANNEN] [VROUWtflj 

5 1100 1500 
10 1700 2400 
15 2250 2600 
20 2600 2900 
25 2700 3100 
30 3000 3300 
35 3100 3550 
40 3150 3800 

Tabel 2.1 RCSA alsfunclle van de ballondruk tijdens oprekken van de rectumwand 

BALLONDRUK (Clv!H20) WANDSP ANNJNG (CM X CMH20) 
5 15 
10 32 
15 40 I 
20 50 
25 63 i 

30 79 
35 93 
40 105 

Tabel 2.2 Rectumwandspanning als functie van de ballondruk 

Figuur 2. 2 T'ekena}c\praak 



2.3 Krachtenspel 

2.3.1 Spanningstoestand in het rectum 

Omdat de stimulatieparaplu de diameter van het rectum eenduidig moet vastleggen, moet de 
paraplu zodanig gedimensioneerd worden, dat deze stijf genoeg is om de radiale kracht, die door 
de rectumwand op de paraplu wordt uitgeoefend, te weerstaan. Om nu de grootte van deze 
kracht te bepalen , moet de spanningstoestand van het rectum worden vastgelegd. Hiertoe wordt 
gebruik gemaakt van compliantiemetingen (ref 6). 
Tabel 2.1laat zien dat de grootste rectale dwarsdoorsnede(= RCSA = reetal cross sectional area) 
bij vrouwen optreedt en 3800 mm2 bedraagt; dit komt overeen met een diameter van d = 70 mm 
en dus omtrek = 220 mm. 

Uit tabel 2.2 volgt nu dat bij deze diameter een rectumwandspanning optreedt van 105 [cm x 
cmH20], dus cr8= 103,6 [N/m]. 
Met de redelijke aanname dat de rectumwanddikte ongeveer gelijk blijft, t = to, mag nu dus 
gerekend worden met de vlakspanningstoestand. Hiervoor geldt: 

ëe = ( cre- v.crr)IE , zie figuur 2.2 

Met t = to geldt ër = 0 en dus O"r = v.cr8 . 

De rectumwand wordt verder verondersteld te bestaan uit incompressibel materiaal (ref 3). 
Hiervoor geldt v = 0,5 , dus: 

O"r = v.cre = 0,5.103,6= 51,8 [N/m] 

Met de bijbehorende omtrek 220 mm geldt nu voor de optredende radiale kracht, Fr: 
Fr= 51,8.0,22 = 11,4 [N] 

Om veiligheidsredenen wordt deze maximaal optredende Fr constant verondersteld, hoewel Fro 
zeker bij kleinere rectale dwarsdoorsneden, veel kleiner zal zijn. 

2.3.2 Maximale uittrekkracht 

De stimulatieparaplu (zie samenstellingstekening, bijlage 1) kan gemodelleerd worden als in 
figuur 2.3. 
Er geldt : tana = x/y 

Fr= 2Fs.sina 
Fy = Fs.cosa, 

Uit de laatste twee vergelijkingen wordt verkregen:Fy1Fr=112.tana ,met bijbehorende grafiek als 
in figuur 2.4. Hieruit volgt dat Fy zeer groot wordt als in de beginstand, wanneer a nog klein is. 
In de beginstand : a= 2,9° = 0,05 rad. Uit de grafiek van figuur 2.4 volgt nu dat FyiFr = 10. 
Uit bovenstaande gegevens volgt nu dat in de beginstand (a= 2,9°) voor Fy geldt (en deze Fy = 
Fymax): 

Fymax := 10.Fr = 114 [N] 
De maximale uittrekkracht bedraagt 114 [N] en is dus gemakkelijk 1: 1 met de hand te bedienen. 
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Figuur 2.3 

Figuur 2.4 

Figuur 2.5 

x 

Modellering stimulatieparaplu 

Krachtoverbrenging 

Q5 0.6 Q7 Q8 0.9 
alfa lrad] 

Grafiek krachtoverbrenging 

Achthoek met ingeschreven cirkel. 



2.3.3 Knikveiligheid van de paraplustaafjes 

De maximale breedte van de staafjes volgt uit de ingeschreven cirkel, om welke zij als achthoek 
geplaatst worden (zie figuur 2.5). 

Er geldt: Yz.t+Yz)2.t = R = 8 [mm] 

,dus t = 6,627 [mm]. Er wordt een breedte van 6,6 [mm] aangehouden. 

Voor een staaf die er uit ziet als in figuur 2.6 geldt: Per= 20,25. (E. Irnin /L2
) [N], indien geldt dat 

: Imax ;:> 2,5.Imin (ref 10) 

De staafjes van de paraplu hebben de vorm zoals figuur 2.7. Indien voor Hmax=5 [mm]en Hmin=3 
[mm] wordt gekozen, geldt: Irnin=l/12.6,6.33= 14,85 [mm4

] 

Irnax=l/12.6,6.53= 68,75 [mm4
] , hiermee wordt dus voldaan aan de 

voorwaarde Irnax ;:> 2,5.Imin· 
Dus, met Epp=2200 [N/mm2

], Imin= 14,85 [mm4
], L=40 [mm] : 

Per= 413,5 [N] 

De maximale staafkracht bedraagt (bij a=60o): Fsrnax= 114/cos60o = 228 [N]. 
Per staaf is dit: F ssrnax = 28,5 [N] 

Er is nu dus een veiligheidsfactor fs = Pe!fssmax = 14,5 gerealiseerd, wat niet overdreven is, 
gezien het feit dat knik een zeer moeilijk te voorspellen verschijnsel is. 
Nog de moeite waard om te vermelden is, dat het niet wenselijk is om de dwarsdoorsnede 
trapeziumvormig te maken, hoewel hiermee aan sterkte winst te behalen valt, omdat op deze 
manier de paraplu in ingeklapte stand een gesloten achthoek vormt. Zo zou bij het teruggaan van 
uit- naar ingeklapte stand een stuk rectumwand ingeklemd kunnen raken. Door de 
staafdoorsnede rechthoekig (6,6x5 resp. 6,6x3) te maken blijven de hoekpunten van de achthoek 
vrij waardoor de rectumwand tussen de inklappende staafjes uit kan slippen. 
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Figuur 2.9 Dimensionering gatscharnieren 



2.4 Elastische schamieren 

De staafjes en gatschamieren zien er uit als in figuur 2.8. Reeds in paragraaf 2.3.3 is besproken 
dat de breedte t=6,6 [mm]. 
Voor de afschuifkracht geldt: Fsch= Fs. cos 30° 24,7 [NJ 

'trnax = F/(h.t) 24,7/(h.6,6) [N/mm2
] 

PP heeft een O'roer=40 [N/mm2
], dus t 1oe1=20 [N/mm2

]. 

Als er nu een veiligheidsfactor voor afschuiving fs= 5 in rekening wordt gebracht dan 
mag 'trnax bedragen : 

'trnax = 4=24,7/(h.6,6) [N/mm2
] 

h::: 1 [mm] 
Volgens ref. 7 geldt: O'xmax Ç1.F1 I h.t= <;1.24,7/6,6 = 4 [N/mm2

], dus: 

çt = 1,1 

Uit de grafiek van figuur 2.9 is nu afte lezen: V(h/D)=0,4, dus D=6,25 [mm]. 
De bijbehorende afschuifstijfbeid bedraagt nu: 

Genormeerd is dit : 
Cz=0,56.vf(h!D) .E.t.(l,2+Dihr1=434 [N/mm] 
CzfE.t=0,03 

De bijbehorende rotatiestijfbeid is nu: K\11=0,093.vf(h!D) .E.t.h2=540 [Nmm/rad] 
12. K\11/ E.t.h2=0,446 Genormeerd: 
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Verband tussen y en s 

15 20 25 30 35 
uittreklengte y [mm] 

Figuur 3.1 Stimulatiemaats als functie van uittreklengte y. 



Hoofdstuk3 Bediening 

3. 1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de bediening behandeld van het in hoofdstuk 2 besproken instrument. 

3.2 Niet-lineair verband tussen x en y 

Tussen x, de uitklaplengte, en y, de uittreklengte, bestaat een niet-lineair verband dat wordt 
beschreven volgens: 

x = -,j {1600 - ( 40 - y )2
} 

De lengte die nu ontstaat tussen twee overliggende radii van de staafjes wordt de stimulatiemaat, 
s, genoemd (zie samenstellingstekening, bijlage 1): 

s = 2x + 28 
Zo ontstaat de grafiek van figuur 3 .1. 
Hieruit blijkt dus dat s bij kleine y snel groter wordt. In dit stuk zal de opgelegde verplaatsing 
dus zeer goed gedefinieerd vast moeten liggen. 
Bij grote y reageert s niet meer zo snel. De maats is nu ook minder belangrijk omdat het in dit 
gebied vaak gaat om een megarectum en hier de conclusie dat de klachten hierdoor worden 
veroorzaakt, voldoende is en precieze waarden dan niet meer nodig zijn. 

3.3 Eisen aan de bediening 

Er bestaat dus een niet-lineair verband tussen x en y. Omdat de arts niet ziet wat er inwendig in 
de patiënt gebeurt bestaat de behoefte de beweging te lineariseren. Dit houdt in dat de beweging 
die de arts met de handbediening maakt lineair moet zijn met de uitklaplengte, x, zodat hij 
gevoel heeft met wat er inwendig gebeurt. 
Als verdere eis kan gesteld worden dat uitwendig zichtbaar moet zijn of de paraplu geheel 
ingeklapt is in verband met het uitnemen van het instrument na afloop van het onderzoek. 
Verder wordt geëist dat de arts bewegingsvrijheid heeft ten opzichte van de patiënt, zonder dat 
iedere beweging van de handbediening star wordt doorgegeven aan de paraplu en dus aan de 
patiënt. 
Tot slot moet de doorgang van 015 door de paraplu vrij blijven om de meetballon nog door te 
kunnen voeren en eventueel rectoscopie te kunnen toepassen. 
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3.4 Uitvoering 

3.4.1 Beschrijving 

Vanwege de dunwandigheid van de binnenbuis wordt voor de bevestiging van de bediening 
hieraan voor een strip uit dunne folie ( t = 0,2 mm) die wordt gerold in de kromtestraal van de 
binnenhuis. Op de binnenbuis is een uitsparing voorzien voor deze strip. De strip kan op de 
kopse kant worden gelast. Door de oplossing met de dunne strip blijft de doorgang van 015 vrij. 
Het stuk strip dat uit de buitenbuis komt wordt bevestigd aan een glijblokje dat in een huis kan 
glijden (zie bijlage 8). Dit huis wordt gelast op de buitenbuis en vormt de vaste wereld. Het huis 
is over de volle lengte voorzien van een gat, zodat het opvoeren van de meetballon geen 
probleem is. 
In het glijblokje wordt een tonnetje met daaraan een trekkabel bevestigd (kabel 1 in bijlage 8). 
De buitenkabel steunt af op het huis. Een tweede kabel is vast aan het huis, terwijl de 
buitenkabel afsteunt op het glijblokje. 
Door de overgang van strip op kabel wordt de arts volledige bewegingsvrijheid geboden en door 
de kabels lang genoeg te maken kan de arts zelfs om de patiënt heen en is oogcontact mogelijk, 
wat als groot voordeel wordt gezien. 
Door nu aan kabel 1 te trekken beweegt de binnenbuis ten opzichte van de buitenbuis naar 
buiten. Omdat kabel 2 vastzit aan de, in de anusspier gefixeerde, buitenbuis en de buitenkabel 
hiervan afsteunt op het glijblokje zal ,door aan deze kabel te trekken, het glijblokje en dus de 
binnenbuis terugglijden. Om schranken van het blokje te voorkomen is ervoor gekozen om de 
afsteuning van de buitenkabel van kabel 2 zo dicht mogelijk bij de buitenbuis in het glijblokje af 
te steunen, zodat er sprake is van terugtrekken in plaats van terugduwen. 
De beweging van de kabels wordt verkregen door ze om te slaan en vast te klemmen om een 
schijf, die op zijn beurt weer vast zit aan het draaibare deel van het huis van de schijf De 
buitenkabels steunen af op een deel van het kabelhuis dat vast zit aan de onderste vingergreep 
(geschikt voor wijs- en middelvinger). Door nu de bovenste vingergreep (geschikt voor de duim) 
ten opzichte van de onderste te bewegen, beweegt een rol door een curve in het bewegende deel 
van het huis ( onderhelft ), waardoor de afstand tussen de twee vingergrepen, z, op ieder moment 
van de beweging precies gelijk is aan de uitklaplengte, x. De beweging is nu dus lineair. 
Door op de schaal te kijken, die vast zit aan de onderste vingergreep, kan de arts de nulstand 
vaststellen. Door de dubbele kabelvoering betekent de nulstand ook gegarandeerd dat de paraplu 
volledig is ingeklapt, zodat veilig uitnemen mogelijk is. 
Door deze handbediening wordt volledig voldaan aan de in paragraaf 3.3 gestelde eisen. 
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Figuur 3.2 Niet-lineair verband tussen x en y. 



3.4.2 Bepaling curve 

Om de beweging te lineariseren wordt ervoor gekozen dat de maat x en z gelijk zijn op ieder 
moment van de beweging. Om dit te realiseren rolt een rol door een curve in de bewegende 
onderhelft van het kabelhuis. De vorm van deze curve wordt als volgt bepaald : 
Elke uittreklengte, y, zorgt voor een verdraaiing, <p = y/r = y/50 [rad], van de huishelften. Om x 
en z gelijk te laten zijn hoort bij iedere <peen verdraaiing y van de vingergrepen, y=x/arm =x/90 
[rad]. Zo ontstaat tabel 3.1. Het verband tussen x en y is weergegeven in figuur 3.2. 
In de tekening in bijlage 8 is de baan weergegeven die de rol beschrijft. Terwijl de rol deze baan 
doorloopt over de hoek y moeten de huishelften steeds over de bijbehorende (tabel 3.1) hoek <p 
verdraaid zijn. Dit wordt bereikt door de rol door de curve te laten lopen. 
Deze curve is op grafische wijze geconstrueerd. Voor de fabricage van de curve zijn in tabel 3.2 
de waarden voor de hulpmaten i en j opgenomen. De punten (ij) worden vanuit punt 0 
aangegeven (zie bijlage 8) Als er tussen deze punten lineair wordt geïnterpoleerd en vervolgens 
handmatig iets wordt nageschuurd wordt de curve voldoende dicht benaderd om de maten x en z 
ongeveer gelijk te laten zijn. 
Zo krijgt de behandelend arts toch een goede indruk van de maat die de stimulatieparaplu 
inwedig aanneemt. 

3. 4. 3 Contactspanning 

Voor een beschouwing van de contactspanning in het contact tussen rol en het bewegende deel 
van het huis (via de curve), is het allereerst belangrijk om na te gaan hoe groot de maximale 
kracht tussen beide lichamen is. 
De maximale trekkracht Fymax bedraagt 114 [N] (paragraaf 2.3.2). Momentenevenwicht rond het 
middelpunt van de kabelschijf levert dat de maximale drukbelasting tussen beide lichamen 
P=58,8 [N]. Dit is tevens gelijk aan de maximale kracht die op de vingergrepen moet worden 
uitgeoefend (momentenevenwicht rond draaipunt vingergrepen). 
Voor het uitrekenen van de contactspanning volgens Hertz zijn naast de belasting P, ook de 
gereduceerde kromtestraal, Rr ,en de gereduceerde elasticiteitsmodulus, Er, nodig: 

Rr= 7,5 [mm] 

Rrol = 5 [mm] ('bol') 
R:urve = 15 [ mm] ('hol') 

Er= Yz { (1-v 1
2)/E1 + (1-v/)IE2}, als beide lichamen van PP worden vervaardigd, wat tevens 

goed is voor de spuitgietbaarbeid van het kabelhuis, geldt voor: v1 = v2 = 0,4 
E1 = E2 = 2200 [N/mm2

] 

Hieruit volgt Er= 2620 [N/mm2
] 
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y [mm] x [mm] <p [ 0] y [ 0] 
1 9 1,1 5,7 
2 12,5 2,3 8,0 
3 15,2 3,4 9,7 
4 17,4 4,6 11 '1 
5 19 5,7 12,1 
10 27 11,5 17,2 
15 32 17,2 20,4 
20 34 22,9 21,6 
25 37 28,6 23,6 
30 38 34,4 24,2 
35 39 40,1 24,8 
40 40 45,8 25,5 

Tabel 3.1 Verband tussen x,y, rp en y. 

I j l j I j 
1,0 5,0 13,0 13,5 25,0 13,0 
2,0 7,0 14,0 13,5 26,0 12,5 
3,0 8,0 15,0 14,0 27,0 12,5 
4,0 9,0 16,0 14,0 28,0 12,0 
5,0 10,5 17,0 14,0 29,0 11,5 
6,0 11,5 18,0 14,0 30,0 10,5 
7,0 12,0 19,0 14,0 31,0 9,5 
8,0 12,5 20,0 13,5 32,0 8,5 
9,0 13,0 21,0 13,5 33,0 7,5 
10,0 13,0 22,0 13,5 34,0 6 
11,0 13,5 23,0 13,5 35,0 4 
12,0 13,5 24,0 13,0 36,0 1,5 

Tabel 3.2 Beschrijving van de curve: verhand tussen i enJ. 

Figuur 3.3 Spanningsverdeling en contactvlak in lijncontact. 



De belangrijkste vooronderstellingen van de formules van Hertz voor contactspanning zijn: 
• oppervlakten bevatten geen ruwheden 
• in het contactvlak treden uitsluitend normaalspanningen op; dit impliceert dat er geen 

schuifspanningen in het contact heersen 
• het materiaal van de lichamen gedraagt zich lineair elastisch 
Hoewel aan deze Hertze-voorwaarden in de praktijk slechts zelden voldaan zal zijn, blijken de 
resultaten voor konstrukteursdoeleinden zeer geschikt. Recente onderzoeken met eindige 
elementen technieken onderstrepen dit alleen maar. 

In het hier besproken contact is sprake van lijncontact, omdat in het ene hoofdvlak (vlak van 
tekening van bijlage 8) de kromtestralen R1 en R2 liggen, en in het andere hoofdvlak (loodrecht 
op het vlak van tekening van bijlage 8) beide kromtestralen oo zijn. 
De drukverdeling in een lijncontact is elliptisch (zie figuur 3.3) en het bijbehorende contactvlak 
heeft de vorm van een band met lengteL en breedte 2b. Een lijncontact bestaat alleen bij de 
afwezigheid van vervormingen, dus bijvoorbeeld als pfL ..... O of als Er ..... oo· Het is daarom ook beter 
om te spreken van bandcontact dan van lijncontact; het begrip lijncontact is echter dermate 
ingeburgerd dat ook hier eraan zal worden vastgehouden. 
Voor lijncontact zijn de resultaten van Hertz als volgt: 

b =V( 8.P.Rr I 1t.Er.L) [mm]; 

Hierin is: Rr = 7,5 [ mm] 
Er= 2620 [N/mm2

] 

p = 58,8 [N] 
L = 15 [mm] 

(ref. 10) 

Invullen levert b = 0,17 [mm] en OHz = 14,8 [N/mm2
]. Deze waarde voor de Hertz

contactspanning blijft voldoende ver onder de toelaatbare spanning van polypropyleen en dus is 
de keuze van PP voor beide lichamen gerechtvaardigd. 
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Hoofdstuk 4 Kosten 

4.1 Inleiding 

De kosten, verbonden aan de ontwikkeling en produktie van het in hoofdstuk 2 besproken 
stimulatie-instrument, spelen een belangrijke rol in het slagen van dit produkt. Aangezien in het 
AZR-Dijkzigt, afd. Heelkunde (bijna) geen budget voor dit soort ontwikkelingen beschikbaar is, 
zullen de ontwikkelingskosten tot (bijna) nihil moeten worden beperkt. Pas dan als een prototype 
uitvoerig is getest, reeds verscheidene onderzoeken op patiënten zijn verricht en tevens het 
voordeel van de nieuwe methode ten opzichte van de oude methode is aangetoond is het 
mogelijk om geldschieters, zoals de Maag-, lever-, darmstichting aan te spreken (zie in 1995 en 
1996 gehonoreerde onderzoeksprojecten, bijlage 5) 

4.2 Paraplu ten behoeve van prototype 

Vanwege de paragraaf 4.1 besproken redenen is besloten om een prototype voor de paraplu te 
laten vervaardigen door de Technische Dienst van AZR-Dijkzigt. Hierdoor blijven de kosten 
beperkt tot de materiaalkosten. Het prototype zal nu verspanend bewerkt worden, waardoor de 
werking van de elastische schamieren gevaar loopt; ze zullen een groter weerstandskoppel geven 
en sneller afbreken. Voor een prototype dat alleen op kadavers zal worden getest is dit echter 
geen probleem. 

4.3 Binnen- en buitenbuis 

Het vervaardigen (draaien) van de binnen- en buitenbuis kost f1 320,- (prijsopgave : van Eijk 
Transmissie B.V., Asten). 

4.4 Paraplu ten behoeve van serieproduktie 

Indien wordt besloten om het nieuw ontwikkelde instrument op grotere schaal te gaan toepassen 
zullen de parapluhelften via een spuitgietproces (paragraaf 2.2.1) gefabriceerd worden. 
De kosten voor de matrijs voor een parapluhelft bedragen f1 9900,-. Daarna kost iedere 
parapluhelft f1 0,75 (materiaalkosten) (prijsopgave: de Kat B.V., Velp). 
Bij een totale afname van 5000 stuks (=2500 stimulatieparaplu's) komt dit dus neer op een 
kostprijs van f1 3,50 voor het disposable gedeelte van het stimulatie-instrument. Dit lijkt 
acceptabel. 
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Hoofdstuk 5 Nieuwheidsonderzoek 

5. 1 Inleiding 

Gezien de innovativiteit van het onderzoek en het bijbehorende stimulatie-instrument en tevens 
gezien het feit dat reeds vele fabrikanten zich op de medische markt bevinden is het verstandig 
om een nieuwheidsonderzoek te verrichten. 
Dit om te onderzoeken of er geen bestaande patenten geschonden worden; dit behoort tot de 
standaardprocedure van iedere nieuwe patentaanvraag. 

5.2 Patentabstracts 

Om een totaalbeeld te krijgen van welke patenten er in deze tak van de medische technologie 
verleend zijn is een patentonderzoek gestart door het Innovatiecentrum Noord-Limburg. De 
resultaten (abstracts) van dit onderzoek zijn te zien in bijlage 9. Hieruit blijkt dat een instrument 
als de stimulatieparaplu nog niet is gepatenteerd. Wel blijkt uit de abstracts dat er instrumenten 
zijn die eenzelfde functie als de stimulatieparaplu zouden kunnen vervullen. 

5.3 Complete octrooischriften 

Uit bijlage 7 blijkt dat eventuele patenten zich zullen bevinden in de internationale patentklassen 
A61B-005, A61N-001, of A61M-025. Om een grondig onderzoek te verrichten zullen deze 
patentklassen helemaal doorgelicht moeten worden, en de bijbehorende complete 
octrooischriften gecontroleerd. 
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Hoofdstuk6 Conclusie 

In de voorgaande hoofdstukken is de ontwikkeling besproken van een parapluvormig stimulatie
instrument ten behoeve van medisch onderzoek van obstipatie-patiënten. Aan het in paragraaf 
1.5 gestelde eisenpakket wordt door de stimulatieparaplu als volgt voldaan: 
• Er is door de toepassing van de stimulatieparaplu gegarandeerd geen contact tussen 

stimulatie-instrument en meetballon. Radiologische doorlichting is hierdoor niet meer nodig 
(eis 1 ). Tevens wordt knikken van de barostat-luchttoevoerslang tijdens inbrengen 
voorkomen, doordat deze door de binnenbuis kan worden ingebracht (eis 2). 

• Door de dimensionering van de stimulatieparaplu (voldoende weerstand tegen knik) wordt het 
rectum eenduidig opgerekt, onafhankelijk van de stugheid van het rectum (eis 3). 

• De lengte van het totale gedeelte van het stimulatie-instrument dat wordt ingebracht in de 
patiënt bedraagt 105 mm, zodat de eerste bocht van het rectum niet bereikt wordt en dus ook 
aan eis 4 voldaan is. 

• De plaats waar gestimuleerd wordt bevindt zich tussen 37 mm (uitgeklapte stand) en 60 mm 
(beginstand) boven de anus (eis 5). 

• De maximale diameter tijdens inbrengen bedraagt 28 mm en tijdens de meting bedraagt deze 
17 mm. Hiermee wordt de gestelde eis (6) dus met 3 resp. 2 mm overschreden, maar dit is 
nog acceptabel. 

• De stimulatieparaplu klapt uit tot een achthoek, met ingeschreven cirkel D=100 mm, en niet 
tot een cirkel met D= 100 mm, zoals gesteld in eis 7. De achthoek benadert de cirkel echter 
voldoende, zodat de rectumwand toch min of meer gelijkmatig wordt opgerekt, zodat de 
bedoeling van eis 7 gehandhaafd blijft. 

Bijkomende voordelen van de ontwikkelde stimulatieparaplu zijn: 
• De stimulering (het prikkelen) van het rectum vindt nu alleen plaats door middel van 

oprekken van de rectumwand, zodat alleen de reksensoren worden gestimuleerd. Bij de nu 
nog gebruikte stimulatieballon vindt de stimulatie plaats door middel van het prikkelen van 
zowel rek- als druksensoren. Over de onzekerheid over welke sensoren nu juist de aandrang 
veroorzaken kan nu uitsluitsel verkregen worden. 

• Omdat de paraplu in tegenstelling tot de ballon slechts over een klein gebied van het rectum 
stimuleert kan tevens vastgesteld worden waar zich nu juist deze sensoren bevinden, door iets 
te schuiven met de opengeklapte paraplu en vervolgens te kijken wanneer de patiënt de 
meeste aandrang krijgt. 

Eventueel nadeel : 
• De stimulatieparaplu is veel harder dan de nu gebruikte ballon. Het zal moeten blijken of dit 

onprettig of zelfs pijnlijk voor de patiënt is of niet. Hierover moeten uitvoerige tests met het 
prototype uitsluitsel geven. 

Concluderend kan gesteld worden dat de stimulatieparaplu zeer goed voldoet aan het gestelde 
eisenpakket. Nadere experimenten moeten uitwijzen of er bij het stellen van het eisenpakket 
geen zaken over het hoofd zijn gezien en of de stimulatieparaplu in de praktijk datgene kan 
leveren wat de theorie belooft. 
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Symbolenlijst 

SYMBOOL OMSCHRIJVING EENHEID 

a uitklaphoek o ofrad 

f3 scherptehoek o ofrad 

x uitklaplengte mm 
y uittreklengte mm 
z afstand vingergrepen bediening mm 

Fv uittrekkracht N 
Fr totale radiale kracht van de rectumwand N 

Fs totale staafkracht N 

Fss staafkracht per staaf N 
RCSA reetal cross sectional area mm2 

Er radiale rek in de rectumwand -
Ee tangentiële rek in de rectumwand -
V constante van Poisson -
O'r radiale spanning in de rectumwand N/m 

cre tangentiële spanning in de rectumwand N/m 

dinw inwendige rectumdiameter mm 

duitw uitwendige rectumdiameter mm 
d ( dinw + duitw )/2 mm 
t breedte van de staafles mm 
E elasticiteitsmodulus N/mm2 

I traagheidsmoment mm4 

Per kritische knikkracht N 
L lengte paraplustaaf mm 

fs veiligheidsfactor -
q> rotatiehoek huishelften o ofrad 
y rotatiehoek vingegrepen o ofrad 
p drukbelasting tussen contactlichamen N 
b halve breedte lijncontact mm 
L lengte lijncontact =breedte rol mm 

i 'j hulpmaten voor beschrijving curve mm 

OHz Hertz-contactspanning N/mm2 

H hoogte paraplustaafJe mm 

Fsch schuifkracht op het elastisch schamier N 
h damhoogte elastisch schamier mm 
't schuifspanning N/mm2 

D radius van elastisch schamier mm 

çt kerffactor voor trek -
Cz afschuifstijfbeid elastisch schamier N/mm 

I~ torsiestijfbeid elastisch schamier Nmrnlrad 

\jJ rotatiehoek elastisch schamier rad 
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Bijlage 4 
Gehonoreerde onderzoeksprojecten door Maag-, Lever-, Darmstichting in 1995. 

MAAG 
LEVER 
DARM 

STICHTING 

1. Verwijdering van Barrelt's-epitheel in de oesofagus met fotodynamische therapie 1 175.COO 

na toediening van 5-amino/evu/inezuur. 

Dr. R. van Hillegersberg·, dr. P.D. Siersema en dr. W.M. Star, 
• Afd. Heelkunde, AZR Rotterdam 

2. Helicobacter pylori en TPR-MET ancogen activatie tijdens maagcarcinogenese. 1 125 O'JO 
Dr. M.E. Craanen en prof.dr. G.J.A. Offerhaus, 

afd. Gastroenterologie resp. afd. Moleculaire Pathologte, AMC Amsterdam Zuidoost 

3. Op zoek naar de receptor voor u/eer-veroorzakende bacteriën. (') 1 170.000 

Dr. J. Dekker, afd. Kinder Gastroenterologie en Voeding, AMC Amsterdam Zuidoost 

4. Identificatie en karakterisatie van de hepatitis C virus receptor J 223.000 

op de humane levercel (HH) en perifere bloed mononucleaire cel (PBMC). 
Dr. M.P. Cooreman, Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, AZN St. Radboud, Nijmegen 

5. Mechanisme en mogelijke beïnvloeding van protoporfyrine excretie in de gal. ; 1 35 oc,c 
Prof.dr. PLM. Jansen en dr. F. Kuipers, Afd. Maag-, darm- en leverziekten, 
AZG Groningen 

6. lmmunoregulatoire effecten van nicotine bij inflammatoire darmziekten. 1 14 7.000 
Dr. F.J. Zijlstra, Instituut Farmacologie, REU Rotterdam 

7. lnfluence of colfee on biomarkers for colonic cancer in healthy volunteers. 1 180 üCO 

A placebo-controlles trial. 

Dr. FM. Nagengast en prof.dr. M.B. Katan, Afd. Maag-, darm- en leverziekten, 

AZ St. Radboud Nijmegen resp. Afd. Humane voeding, LUW Wageningen 

8. Do short chain fatty acidsimprave the functional morphology of the ileoanal 1 65.00'J 

pouch in pouchitis patients? 
Mevr.dr. A.W.C. Einerhand, dr. H.A. Büller en dr. J. Dekker, 
afd. Kinder Gastroenterologie en Voeding, AMC Amsterdam Zuidoost 

Extra financiering voor: 
Ontwikkelen van een bioartificiële lever (BAL) op basis van geïsoleerde hepatocyten. 
Dr. R.A.F.M. Chamuleau en mevrouw dr. A.A. te Velde, Afd. Experimentele Inw. 
Geneeskunde, AMC Amsterdam Zuidoost 

Totaal beschikbaar gesteld in 1995: 

(") De gelden voor dit onderzoek zijn voor een deel ter beschikking gesteld door Stichting 

Fondsenwervingsacties Volksgezondheid. 
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Bijlage 4 
Gehonoreerde ondezoeksprojekten door Maag-, Lever-, Darmstichting in 1996 

MAAG 
LEVER 
DARM 

STICHTING 

1. Patiënten met' een anusatr~sie.errpatiënten.met de. ziekte; vanHirschsprung. ,· .•. 
. Ee_n nationaal onderzoekyan•depa_ti~ntenvére'nigingen ende centra voor, .·.· 
kinderchirurgie:naarrel~tietus~éèl.~waHteitvan .. leven/zûgbenoette:_en ziekte/: 

-~~~~e~i;;::.~~e;~:~-~~:%e;rri1i~;c~·:·' :~.~~X}.·I.,}il/'.:i·;;:-.. -;:·;_:;:··:·-·· . · ... 
Afd. Kihderchfrurgie; Eta/AMCAmstërdam zo resp. Afd. Kind~rchirurgie .. · 

· AZ Maastricht' : ·. · · · · .: · · · · · · ·· · 

2. Thelabile gut protein pool and its roleduring dlsease .. 
Dr. N.E'.P . .Deutz en prof.dr. P.B. Soeters, · . _ . . . 
Afd; Heelkunde, Rijksuniversiteit Limburg Maastricht 

3. Het effect vanln utêro allergeen sensibilisatie op de ontwikkeling van voedsel
allergie en de rolvan de matemale immuunstatus. 
Prof.dr, G. Kraal. .. · .. · . · . ... . . 
Vakgroep Celbiologie en Immunologie, Fac.der Geneeskunde, VU van Amsterdam 

4. Modulation of chronic intestinàfinflammation in· interleukin-12-deficient mice. 
and in transgenkmice with expression of bioactive Jl-12 or IL-12 receptor bfocker. 
Prof.dr. S.J.H. van Deventer, · · 
Laboratorium voor Experimentele Inwendige Geneeskunde, AMC Armterdam 
Zuidoost 

5. Diagnostische en pathogenetische betekenis van autoantistoffen bij autoimmuun 
leverziekten. · . . . ·. · .. · . ·. . · . . .... · 
Prof:dr. P.L.M. Jansen en Prof; dr. C.G.M. Kallenberg, 
Afd .. Maag~, Darm· en leverziekten resp. Afd. Klinische Immunologie, A2. te 
Groningen .. 

6. Clonering van nieuwe 'multidrug resistance'-gerelateerde transporters in de darm. 
Dr. R.P.J. Oude Elferink, · 
Afd. Maag.-, Darm- en Leverziekten/ Centrum voor lever- & Darmonderzoek, 
AMCAmsterdam Zuidoost · 

7. Effecten van anthranoide laxantia, zoals senna, op proliferatie en apoptcsis van 
colonepitheel in vivo en op carcinoomcellen in vitro: mogelijke mechanismen voor 
carcinogene affecten. 

· Prof.dr. J.H. Kleibeuker en drs. A Karrenbeld, 
Afd. Maag·, Daf'l'!l· en Leverziekten resp. Afd. Pathologie, A2. te Groningen 

8. The ontogeny of hepatobiliary copper transport in rats: involvement of a newly 
identified canalicu!ar ATP·dependent transport system (cCOP). 
Prof.dr. R.J. Vonk, Groningen lnstitute forDrug Studies. A2. te Groningen 

Mechanismen vanresistentie tegen ~ntimicrobiële midde_len bij Helicobacter 
pylori en implicaties voor de praktijk. · · · 
Mevr.prof.dr. C. Vandenbroucke-: Grauls, 
vakgroep Medische Microbiologie, Fac. der Geneeskunde, VU van Amsterdam 

9. 

10. Therole of HLA class t-restricted cytotoxk T-lymphocytes in the patho-genesis of 
chronic hepatitis Cvirus infections~ ·• ... ·· . · · ·· · · . · . . ·.. · · 
Prof.dr.AD.M.E9sterh<:~us~ l_~stituteof Virology, Erasrnus Universiteit, Rotterdam 

Tot~ai b~schikb~argkst~ld. id 1'996: 
:i" .. ' . + 
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3/l:1/l 
DIALOG(RJFile 35l:DERWENT WPI 
(c)1997 Derwent Info Ltd. All rts. r~serv. 

010553323 **Image available** 
WPI Accession No: 96-050276/199606 
XRAM Accession No: C96-0164.84 XRP>: Accession No: N96-012141 
Unit for *mea.suring* ring m.uscle *contra.ction* forces - with plastie o:r 
roetal we.;h rnounting tube èlosed by head and end 1 connected to 
pressure transducer 

Patent .A.ssignee; ~GULL M 
Inventor: MAnGULL~ 
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001 
Patent Farnily: 
Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Main IPC l'leek 
D! 4421577 Al 19960104 DE 4421577 A 19940621 A61B-005/22 199606 5 

Priority Applications (No Kind Date); DE 1421577 A 19910621 
Patent Details: 
Patent Kind Lan Pg Filing Notes Application Patent 
DE 442l577 Al 5 

Abstract (Basic) : DE 4421577 A 
*Contraction* force of ring ~uscles at body orifices, partic.at the large 

*inte5tine*, ~s *mGasured* by a probe (12) with an electric pressure 
transducer (13) at the end of a tube (9) connec~able to the probe. The 
probe consist.s of rotationally sy:mmet.t:ical web (1) with threads (5,5') at. 
either end for a.tta.chment of a head piece (2) and an end piece (3). The ;.;e.b 
is thickened (1,1') at ita ends and a thin-walled, elastic tube (6) is 
fitted over ~he thickened portions, the end of which are hermetically 
sealed by the head piece and end piece. The max. dia. of the web in its 
een~ral region is 6 mm. It may be mfd. frorn rnetal or plastic. 

ADVANTAGE - Sirnple handlin9 and low cost, with easy disinfection. 
Dwg.l/2 

Title Terms: UNIT; *MEASURE*; RING; MUSCLE; CONTAACT; FORCE; E'I.J\ST!C; METAL 
; WEB) MOUNT; TUBE; CLOSE; HEAD; END; PIECE; CONNECT; PRESSURE; 
TAANSDUCER 

Derwent Cla$$: A96; P31; S05 
International Patent Class (Mainl! A6lS-005/22 
File Segment: CPI; EPI; EngPI 
Manual Codes (CPI/A-N): Al2-V03C2; A12-V03D 
Manual Codes (EPI/S-Xl: S05-D01C5 
Pol~er Indexing (PS): 

<01> 
*001' 018i POOOOï 59999 Sl661 
*002* 018; NDOl; K9416; Q9999 Q8026 Q7987; Q9999 Q7998 Q7987; Q9999 Q9392 

Q7330; Q9999 Q7874; N9999 N6S71 N6655; 89999 B5243-R B4740; 89999 
B3930-R B3838 83747 

3 

1 



IC Infosurv July 17, 1997 

11 

FIG. lf 

2 



re Infosurv July 17, 1997 

9/19/2 
DIALOG (R) File 351: DERWENT Wl?I 
(c)l997 Derwent Info Ltd. All ~ts. reserv. 

011156071 **Image available~* 
WPI Accession No: 97-133995/*DE Al 19970220 199713* XRPX Accession No: 
N97-ll04l3 
Reetal e:1theter for measurement of al::ldo:ninal préssure - has multiple path 
ca~~eter shaft with at least one holding balloon and measurement balloon 
on remote end with flow connections via holding and ~asur~nt balloon 
ehannela to near end eonneetions 

Patent Assignee: ECHTLE D (ECHT-I) 
Inventor: ECHTLE b 
Number of Countries: 001 Ntmilier of Patents: 001 
!?dtent Fami.ly: 
Patent No Kind Date Applicat No Kind Data Main IPC Week 
DE 19530440 Al 19970220 DE 1030440 A 19950818 A61B-005/20 199713 B 

Priority Applications (No Kind Oate): DE 1030440 A 19950818 
Patent Details: 
Patent Kind L~n Pg Filing Notes Applicacion Pa~ent 
DE 19530440 Al 8 

Abstract (Basic} ; DE l9530440 A 
The catheter has a multiple path c~thëtêr shèft (2) with at least one 

holding balloon (4) and one auxiliary balloon (5) on the remote end (3). 
The balloons have flow connections via a holding balloon channel (16) and a 
fur~her balloon channel (17) to connections (11,12) at the near end (10) of 
the catheter. 

A guide channel for 9uiding a guide wire extends over the enti=e length 
of the reetal catheter and opens out at the far end of the catheter. The 
auxiliary balloon is a liquid tight maasurement balloon connected via a 
rneasurernent balloon channel to a spray adapter at the near end. 

ADVANTAGE - Can be easily and painlessly inscrtcd into anus and secured 
against displacement to enable more accurate pressure measurement over 
entire measurement interval. 

DHg.l/7 
Title Terms: *RECTUM*; CATHETER; MEASURE; A6DOMEN; PRESSURE; MULTIPI-E; P.P.TH 

; CATHETER; SHAFT; ONE; HOLDi BALLOON; MEASURE; BALLOON; REMOTE; END; 
FLOW; CONNECT; HOLD; MEASURE; BAJ,LOON; CHJI.NNEL; END; CONNECT 

Derwent Class: P3l; ~34; S02; S05 
International Patent Class (Main) : *A61B-005/20* 
International ~atent class (AdditionalJ: A6lL-029/00; Aó1M-025/10 
File Segment: EPI; engPI 
Manual Codes (EPI/S-X): S02-F04; 505-D09 
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9/19/5 
DIA.LOG(R)File 351:DERHENT WPI 
(c)lg97 Derwent Info Ltd. All rts, reserv. 

010533:329 
v1PI Accession No: 96-030283/""WO Al 19951207 199603.,.. 
XRAM Accession No: C96-010359 XRPX Accession No; N96-025640 

Nêw allergie diagnostie method • by Àdministering a suspected a~ler~J via 
the *rectum* and analyaing for elevated inflammation marker levels 

Patent Assignee: H.AELLGREN R (P.AEL-I) 
Inventor: HAELLGREN R 
N~~er of Countries: 013 Number of Patents: 004 
Patent Family: 
~atent No Kind Date Applicat No Kind Date Main !PC Week 
WO 9532668 Al 19951207 WO 95SE602 A 19950526 A61B-010/00 199603 B 
SE 9401883 A 19951202 SE 941883 A 19940601 A61K-049/00 199609 
AU 9526345 A 19951221 AU 9526345 A 199.50526 A618-010/0Q 15i9612 
EP 762849 Al 19970319 EP 95921209 A 19950526 A61B-Ol0/00 199716 

WO 9SSE602 A 19950526 

Pr.iority Applications (No Kind Da~e): SE 941883 A 19940601 
Cited Patents: 2. journal ref.; EP 219461 
Patent Details: 
Patent Kind Lan Pg Filing Notes Application Patene 
WO 9532668 Al E 26 
AU 9526345 A Based on WO 9532668 
EP 762849 Al E Based on vlO 9532ó68 

Designated States (Regionall: AT BE CH OE DK ES FR GB IT LI NL SE 

}\bsi,:t..oct (Basic): NO 9532668 A 
An method for allergie diagnosis comp.t:ises: (1) p::::ovoking .rectally the 

mucous membrane of the large intestine of a patient, suspectcd of suffering 
from an aJ.lergy 1 with an allergen against which the suspected alle~gy is 
direèted; (2) taking a sample rectally from che large intestine of the 
pat1ent, and (3) ~nalysing the sample by: (a) taking the sample from the 
lumen c,f the large intestine 1 (b) determining an inflammation marker in the 
sample and (c) taldng an elevated marker quantity (elevated releo;se) as ·"-L 

indication that the pat.i.ent is allergi<:: to the alle.r·gen concerned. Also 
claimed is a~ inetrument for reetal insertion into th@ *rectum~ which has 
an expandable part. The part surrounde a central channel which opens out on 
each ~ide of the expandable part, and a separate channel through which 
expansion of the expandable part can be controlled. vlhen t:he instrument: is 
npplied in the *rectum*, the outer wall of the ~xpandable part will be in 
direct contact with the mucous mfo!mbrane of the *rectum". A diffusible 
allergen and opt. also a receptor for an inflammation marker ~re pres~n~ en 
the outer defining surface of the e~pandable part. 

USE - The method i5 used for diagnosing allergies, partic. food 
intolerance(s)/aller9ies. 

ADVANTAGE - The provocat.ion per *rectum* w.i.th an allergen induces a 
strong and specific release of infle1m~tory mediato~s from the la~g~ 
intestine mucous membrane to the lumen of patients suffe.ring from allergy, 
thereby enabling the ~apid identific~tion of specific allergens. 

Dwg.0/4. 
Title Terms: NEW; ALLERGICi DIAGNOSE; METHOD; ADI'1INISTER; SUSI?ECT; Jl.LLERGJ:C 

: *RECTUM*; ANALYSE; ELEVATE; INFLAMMATlON; MARK; LEVeL 
D<::"rwet~t Class: B04; 1?31 
Interna~ional Pacant Cl&$s (Main): A61B-Ol0/00; A61K-0~9/0U 
Inte.r;·.n.i!.tional Patent Clas5 {Additional): *JI-61B-OOS/00"' 
file Segment: CPI; EnçPI 
Manual Codes (CP!/A-N): B04-Al0; B04-B04L; Bll-C; Bl2-K04A 
Chemical Fragment Codes {Ml); 

*01* M750 M903 Nl02 V624 V752 V802 VBll 
~02* M423 M78l M903 Nl02 P83l V752 
*03* M423 M760 M903 N102 V754 

Chemical Fragment Codes (Mol : 
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D!ALOG(R)File 35l:DERI-TENT WPI 
(c)1997 Derwent Info Ltd. All rts. reserv. 

008683428 
.WPI Accession No: 91-187447/*FR A 19910405 199126• XRPX Accession No: 
N91-143651 
Reetal probe - comprisC!!s hollow tube with onC!! end fitt!!!:d with t!!lect.rode 
and prc3sure valve and other end connected to m$anuring appts. and fluid 
supply 

Patent Assignee: KAYSERSBERG SA (KAYS-N) 
Inventor: FIER~E c 
Number of countries: 001 Number of Patents: 001 
l?at:ent Family: 
Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Main IPC Week 
FR 2652495 A 19910405 FR 8912806 A 19890929 199126 B 

Priority Applications (No Kind Date): FR 8912806 A 19890929 

Abstract (Basic): FR 2652495 A 
The device includes a tube (2) with two ends 1 one end (25) havi~g a 

device of conneetion to nteasurem$nt app~tatus and or fluid sourcas. 
The device has a pressure release valve (29) and a second p~essure 

release valve (51) spaeed out along thee axis of the tube (2). It also ha~ 
an electrode (40) placed near to the pressure rel€ase valve (29). 

USE- For exploration of human reetal canal. (9pp Dwg.r·1o.l/2i 
Title Terms: *RECTUM*; PROSE; COMPR!SE; HOLLOW; TUBE; ONE; END; FIT; 

ELECTRODE; ?RESSURE; VA1NE; END; CONNECT; ME'ASUP.E; APPAAATUS; FLUID; 
SUPPLY 

Ind~x Teims/Additional Words: MEDICAL; DIAGNOSE 
Derwen: Class: P31; P34; SOS 
International Patent Class (Additional): *A61B-005/04w; A61M-025/10 
FHä Segment: EPI; EngPI 
Manual Codes (EPI/S-Y.) : 505-DOlA 
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9/19/24 
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Stimulation eleet.roà.e po.Kition.ing appta. -: meaeures effect t:r:ansrnitted to 
muoclas by eaeh eleetrode on ~upport in turn 

Patent Assignee: SVENS.KA UTVECKL!NGS A'6 (SVUT-N); St'lEDISH NAT DEV CO 
(~V.'NA-N) 

Number of Countries: 004 Nu:mbl!r of l?atcnts; 004 
Fatent Fo.mily: 
Patent No Kind Date 
DE 2811157 A l9781207 
FR 2367049 A 197a12lS 
SE 7711124 A 197~0514 
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Applicat No Kind Date Ma1n IPC ltleek 
197850 B 
197903 
197922 
198141 

Priority Applications (N~ Kind D~te): SE 77l1124 A 19771005; US 77786855 A 
19770412 

Abstract (Basic): DE 2811457 A 
The apparatus deterrnines t;he ideal posit.ion for F.!]tS:ctrodes used to 

.s;timulate the opc:r:ation of urinary tube, bladder or *rectum', and mounted 
on a support inserted in the abdomen. A number of el~ctrodés (7) are Gpaced 
apart on the surface of the support (1) 1 and during calib:r:ation th~s~ ar~ 
alternately conneoted to the impulse generator, A rneasuring device is 
provided for the effect of the stimulation transmitted to the urinary tube, 
bladder and/or pelvic rnuscl&s. 

The stimulation signal can bB adjustable for frequency, i.mpulse length 
and/or voltage. The support can be of flexibl~ material such as silicon 
rubber, it being possible to cause it to ~xpand 
Title Terrns: STIMULATING; ELECTRODE; POSITION; APPAAATUS; MEASURE; Ef:'fECT; 

TRANSMIT; MUSCLE; ELECTRODE; SUPPORT; TURN 
Derwent Class: P31; P34; 505 
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WPI Accession No: 96-139398/*WO Al 19960222 199614* XRPX Accession No: 
N96-116826 
~robe for ~mea5uring* constriction •prea~ure* exerted by *~phinctec* 
mu~cles - haa e1ongated co~e merober with matrix of *prese~re* transducer 
area~ forrned by innêr and overlapping outer arrays of p~rallel conductive 
strips 

Patent Assignee: FOSTER-MILLER (FOSV ) ; T.AHEY CLINIC MEDICJ\L CENT (L.r.t.HE-N) 
Inventor: COLLER.J A; LAN~ A J; NAPFI B 
NUffiber of Countries: 019 Number of Patent$: 002 
Patent l:'amily: 
Patent No Kind Date 
WO 9604847 Al 19960222 
US 5533515 A 19960709 

Applicat No Kind Date Main IPC 
WO 95US10192 A 19950811 A61B-005/103 
US 94289083 A 19940611 A61B-OD5/00 

P.tiority Appl:î.cations (No KinO: Date): US 94289083 A 19940811 
Cited Patents: US 4873990; US 4887610; US 5109870 
Patll:nt Details: 
Patent Kind Lan Pg 
WO 9604847 Al E 34 

Filing Notes Application 2aten~ 

(National): CA JP 

Week 
199614 B 
199633 

Designated Statas 
Designated States 
PT SE 

( Regional) : AT BE CH DE: DK ES FR GS GP. IE !'l' LU MC N;:, 

U3 5533515 A 17 

Abst~act (Basic): WO 9604847 A 
The probe (lOl includes an elongated core l\",ember having a matrix of 

*pressure* transduc~L regions distributed over the surface of the el 
coca member. The preferred matrix of *pressure* transducer regions is 
addressed by a first innér array of parallel electricàlly conductive strips 
conformed to at lea.st a partion of thé care rnembe~. 

This first array is disposed in overlapping r~lationsh1p with a secend 
outet array of parallel electrically conductive strips and conformed 
axially to at least the samt:: portion of the co re merober, $0 as to provide a 
matrix of intersectien regions. 

USE/ADVANTAGE - Real-time m~asurernen~s of cons~r1ction *p.t~$sure* applied 
to inner surf~ce of body lumen e.g *sphinc~er*. Provides real time high 
re~olution mapping *pressure* distribution withouc inconvenience and 
complications of perfusion fluids. 

Dwg .1/6 
Abstract {Equivalent): US 5533515 A 

A syst@rn for measuring const~iction •pressure* within a body lumen, said 
s ystem cornpüs ing: 

an elongated cylindrical core rnernber; 
a first array of substantially parallel, el~ctrically-conductiva strlp5 

$Ubstantially conformcd to at least a portion of $~id elongat~d cylindrical 
core rnember; 

a secend array of substantially parallel, electrically-conductive s~r~ps, 
disposad transverse to and in overlapping relationship with said first 
array of substantially parallel electrically ccnductive st~ips 1 and 
substantially conformed to at least said portion of said elongated cor~ 
member, so as to provide with said first array a plurality of *pressure* 
tr<lnsducer regions around the eircurnference and along the ax..i.~ of said coz:e 
mernber: and 

rneans, disposed between s~id first and second arrays at said *pressurew 
transducer .regions, for defining a predetermined, rneasurable parameter at 
each of said regions between the cortesponding electrical çonductive st 
of the first and second array$ such that the parameter varies as a function 
of a force applied to each af said regions so. that constriction •pressure* 
within a body lumen can be measured. 

Dwg.l/é 
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Optioal sensor device for *tn.ea.su.ring* physical or chemica.l pa..r:.unetera 
within body - uses bioco~atible indicator cap~ule transparent to 
*stimulation* .radia.tion and *mea3u.ring* radiation amitteà hy indicator 
within capsule 

Patent Assignee: Avt GES VERBRE:NNUNGSKRA.FT & MESSTECHNIK (AVLV 
MEDICAL INS'l'R AG (AVLV ) 

lnventor: KARPF H; LUEBBERS W; LUEBBERS W D; 
Nt®bex of cour.tries: OOS Nurnber of Paten~s: 

LUEBBERS D W 
006 

Patent Family: 
Patent No Kind Date 
EP 567447 Al 19931027 
AT 9200838 A 19940815 
US 5368027 A 19941129 
AT 399229 B 19950215 
EP 567447 Bl 19960911 
DE 59303708 G 19961017 

Applicat No Kind Date 
EP 93890072 A 19930405 
AT 92838 A 19920423 
US 9343802 A 19930407 
AT 92838 A 19920423 
EP 93890072 A 19930405 
DE 50370B A 19930405 
EP 93890072 A 19930405 

?riority ApplicatJ.ons (No Kind Date): AT 92838 A 
Cited Patents: EP 121831; EP 477501; US 4557900 
l?a1:ent Det.ails: 
Patent Kind Lan Pg Fil i ng Notes Appl1cat.ion 
El? 567447 Al G 7 
US 5368027 A 6 
EP 567447 Bl G 6 

Desiqnated States (Regional) : AT DE FR GB 
DE 59303708 G Based on . 
Abstr:act (Basic): EP 567447 A 

Main !PC 
A61B-005/00 
GOlN-021/77 
A6lB-005/00 
GOlN-021/77 
A6Hl-005/00 
A61B-005/00 

19920423 

l?atent 

EP 567447 

) i AVL 

w~ek 

199343 B 
199432 
199502 
199512 
199641 
199647 

The sensor devic~ has a transparent. indicator space in the form of a 
capsule (1) inserted in a body aperture or implanted in the tissue and a 
light $Ource (3) providing the *stimulation* radiation for the cap$ 
indicator. The capsule material is transparent to the wstimulation~ 
radiation and to the measur1ng radiation emit~ed by the indicator in the 
wavelength range between 600nrn and 1300nm. its outer layer being 
b1ocompatibl~. 

The c~psule is ~pherical, lens-shaped, or cylindrical with rounded ends 
and incorporatas particles allowing its optical location within the body 
via ultrasonic waves or X-rays. 

ADVANTAGE - Ex.act rneasurement of phy.sical or cherrcica1 parameter;; wil::.hin 
h~~an or animal body with high local resolution. 

Dwg,l/8 
Abstract (Equivalent): EP 567447 B 

A sensor arrangement for direct or indirect optical d~t.erm.inatiOlï of 
physical or chemical parameters, cornprising an indicator cell, which is 
perrneable to the chemical substance or physical quantity to be measured and 
conta1ns at le~st one indicator (2), and further comprising a radiaticn 
souree (3) supplying the excitation radiation (4) for the indicacor (2), 
and a detecto~ (9) for dateetion of the response radiation (8) emitted by 
the indicator (2), wher~ the contact between the rad~ation souree (3) and 
the indicator (2), or the indicator (2) and the detector {9) is exclusiv•ly 
established via the excitation radiation (4) and the response radiation 
( 8), and v1here the indicator c~ll is completely enclosed by a capsulG i 1 l 
of a defined shape, whoss material is biocornpatible, steril1zable a~ci 
transparent to the excitat!on radia~ion (4) and to the response radiation 
(8) emitted by the indicator (2) in th~ range of wavelengchs between 600 
and 1,300 nm, and where the capsule (1) may be introduced into stomach, 
*intestine*, blood vessels, bronchial tubes, urinary bladder, and where the 
cap~ule (1) is contigured as an essentially spherical, lenticular, or 
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cylindrical structura with rounded edges, or as a str1ng-like or tubular 
st=~ctur~, or a5 ~ sheet structure for implantat~on in tissue. 

Dwg.l/8 
Abstract (Equival~nt): US 5368027 A 

The sensor for direct or indirect optical dete:rmination of physical or 
chenical parameters camprises a radiation souree supplying an excir:.ativn 
radiation for ar_ least ona indicator. There is a detector for dececr:.1o~ c~ 

<l. respons~ radiation emitted by the indicator, ;i.n which contact tetw~c:: t::e: 
rad~a~ion souree and the indicator and between the indicator and the 
detector, ii exclusively established v1~ r:.he excitat.ion radiation and 
response radiation. 

P..n indicator ce.ll cernprises a capsule 1-Jhich is introducible into body 
cavities, such as mouth, nose, stomach, *intestine•, blood vassels, 
bronr:-.!üal tubes, urimuy bladder, or which is implantabJ.;;o in the tl..ssue. 
The C.!!psu::!.e 1s permeable to a chemical substance er physical quant i t:/ -::c· be 
measured. Material used for the capsul$ is tran~parent to the excisat~o~ 
radlation and to the response radiation in the range of wavelengths between 
600 and 1,300 nm. 

USE/ADVANTAGE - To ctetermine photometriciiilly the degr~e of m.:ygen 
saturation of intravasculiiu: haemoglobin. •ro mea$ure oxygenaced and 
deoxygenat~d haemoglobin inside the skull of a new-born, thus permir:.ting 
continuous monitoring of the oxygen supply of the brain. 

Dwg.l/6 
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Alimentary tract acidity &nd *prëssure* *~asurementw unit -
indicator ~tween front and rear catheter groups, with water 
facility for *pressure• •measur~nt* 

Patent Ass1gnee: J>.SK P (ASKP-Il 
Nwnber of Countries: 001 Number of Patents: 001 
Patent Family: 
Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Main IP~ 
SE 7909612 A 19810622 

Priority Applications (No Kind Date): SE 799612 A 19791121 
Patent Details: 
Pat~nt Kind Lan Pg Filing Notes Application Patent 
SE 7909612 A 9 

Abstract (Basic): SE 7909612 A 

has a.cidi ty 
filling 

Heek 
198133 5 

The instrument is for the coil'lJ:>ined rneasurement of pH and *prf:!ssure*, 
particularly in the oesophagus, the stomach and ~intestinal* tract~, and 
cernprises front and rear bunches of catheters with seven units in them. The 
catheters are m&d@ of plastics material or similar, are etched and bunched 
toge~her using glue. 

Betwe~n the front and rear groups of catheters is a pH-transmitter, and 
the six peripheral cathaters have radial ctrcular side holes. Three of 
these holes are in the front bunch and four in the rear, and in front of 
them the catheters are plugged with cylindrical plastic plugs. By filling 
each ~f the six catheters bebind the plugs, with water, they can 
beconnected to ~n external ~pressur~* indicator for *pressure• me~surement. 
Alternatively, one or more of them can be used for acid feed to the 
oesophagus, stomach and •intestinal* tracts. (Provisional Basic advis~d 
week D28) 
Title Terms: ALIMENTARY; TRACT; ACIDIC; *PRESSURE*; MEASURE; UNIT; ACIDIC; 
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WPI Accession No: 95-343713/*US A 19950926 199544* 
Relat@d WPI Acc~ssion No: 93-367475 XRPX Accession No: N95-256624 
Multiple electrode myoqra~hic evaluation method for evaluating function 
of pelvic floer of *anal* canal - *measuring* myoqraphic signals fo~ 
proximal and distal ~scles of *anal* c~al using firat and secend 
electrode pair di.apl:~.oed along :a.n insulating support fitting within 
• :ula.l * c.ana.l 

Patent Assignee: EIStJ""AN E (E!SM-·I); TRIES J (TRIE-I) 
Inventor: EISMAN E; TRIES J 
Num.ber of Countries: 001 Nurnber of Fatents: 001 
Patent FalT'ily: 
Patent No Kind Pate 
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AppJ.icat No Kind 'Date Main !PC 
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Heek 
199544 B 

l?riority Applicat.ions (No Kind Date): IJS 9391703 A. 19930714; US 91?34406 A 
19910723 

Patent Details: 
Patent Kind Lan ?g Filing Notes 
US 5452719 A 8 CIP of 

CIP ot 

Abstract (Basic): US 5452719 A 

Application I'at~nt 

US 91734406 
US 5259388 

The method for evaluat:ing the tunetion of the muscles of the pelvic fJ.oor 
of a human patient's *anal* oanal, having an *anal* v~rge, involves 
positioning a first eleetrode pair ncar the *anal* verge for receiving ~ 
first s~t of myographic signals having a time varying amplitude from é! 

dist;:.ol mue:cle of the *anal* canal, and po.$itioning a .second electrode pai.t 
a predetermined distance further within the *anal• can.lil than th.;: i:irst 
electrode pair tor receiving a secend set of myographic signals having 3 

time va.rying amplitude from a proximal lnuscle of the * anal * canal. 
displaying 
The amplitudes versus time of the first and second myographic s.1-gnals a::e 

displayed at the same time for a period during a *contraction* of the 
distal and proximal muscles. The displaying occurs at a time sim~lt~neous 
with the *contraction* of the distal and proxim~l muscles. 

USE/ADVANTAGE - Measuring electrical signals produced by muscles of 
pelvic floor esp musclcs of distal and proximal ends of &xternal *anal• 
*sphincter*, !mproves diagnosis and tr~atment of ~.g incont1nence 1 

diarrhoea, constipation and disordered defecation. 
Dwg.l/'1 
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~clated W!?I Accession No: 94-081971 XRPX Accession No; N95-139819 
Mueole at~ength modification method f~r allevi~ting e.g urinary or L&ecal 
urgency or inoontinence - adjusting threshold valu~ of portable 
eleotromyographic o~ *pressure* *measuring* unit placed a~ appropriate 
position, to enable person to ~epe~t ~G *measurements* to obtain bett~~ 
EMG or *presaure* signala in urge, incontinence or epasro redueing 

Patent Assignee; CARMAN B (CARl1-Il 
Invêntor: CARMAN B 
Number ot Countries: 001 Number of Patents; 001 
PatE.!nt f'amily: 
Patent No Kind Date Applicat No Kind Date t1ain IPC 
US 5111548 A 19950502 US 933052 A 19930111 A61N-001/00 

US 93172301 A 19931223 

Week 
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Priority Applications (No Kind Dute): US 9~172301 A 19931223; US 933052 A 
19930111 

Patent Details: 
Paten~ Kind Lan Pg Filing Notes 
US 5411548 A 7 CIP of 

en of 

Abstract (Basic): US 5411546 A 

Application Patent 
US 933052 

IJS 5291902 

The method of va.rying the appropriate muscle strength of a person 
involves placing a surface electrode of an electromyographic measuring 
appts at an appropriate position on the person, and/or inserting a probe 
electroctE! of electromyographic mea5U.t:ing appts and/or *pr.essure* cransducet 
probe of *pressure* measuring appts into the vaginal or *anal* passage of a 
person ano measur1ng the appropriate muscle strength of the person while 
the person is tensing the appropriate muscl~s in a urine or feces stopping 
manner to obtain an EMG or *p~essure* $ignal. 

The threshold value of a portable electromyographic or *pressure• 
measuring unit is then adjusted to enable the persen to repeat ~he 
measurement:. at different time .. ; to attempt to obtain better EMG or 
*pressure* signals in an urge, incontinence or spasm reducing sense. The 
portatle unit gives an audible and/or vi$Ual and/or tactile indication w~en 
an EMG or *pressure* signal representing an irnprovement relative to ~he 
threshold value is achieved. 

USE/ADVANTAGE - Varying appropriate muscle strength of person to at l~ast 
alleviate urinary or faecal urgency or incontinence, or vaginal or bladder 
spasms. 

Dwg.0/0 
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