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Uppfinningen avser en talventil for anbringning pS en 

tracheostomerad men icke laryngektomerad persons hals, dvs 

p& en person, som har struphuvud med struplock och stamband 

kvar och darigenom kan anvanda de ovre luftvagarna och aven 

kan tala pi normalt sitt under vissa forutsattningar. Detta 

ar daremot inte fallet med en laryngektomerad person, som 

stindigt andas genom ett tracheostoma och for att kunna 

frambringa tal miste ha en fistel i vaggen mellan trachea 

och esophagus med en dari insatt rostventil, varvid tal 

frambringas genom att tracheostomat stangs och luft pressas 

frin trachea via rostventilen in i esophagus, vars viggar 

sattes i vibration under frambringande av tal. Anledningen 

till att en icke laryngektromerad person ar tracheostomerad 

kan vara att andningen darigenom skall underlattas eller 

att det efter en svir olycka erfordras direkt forbindelse 

med trachea for respiratorbehandling. Andra orsaker kan va¬ 

ra forekomst av svira astmaanfall, lungsjukdom eller somn- 

apnea hos kraftigt feta personer. 

Enligt allmant tillimpad terminologi ar en tracheo¬ 

stomerad person en person, som har ett tracheostoma och har 

kvar struphuvudet (med struplock och stamband), medan en 

laryngektomerad person ar en person, som har ett tracheo¬ 

stoma men har struphuvudet bortopererat. Denna terminologi 

kommer fortsattningsvis att anvandas hir. 

En tracheostomerad person kan inte tala, nar trache¬ 

ostomat ar oppet, eftersom utandningsluften delvis forsvin- 

ner ut genom tracheostomat och for litet luft passerar 

stambanden for att tal skall frambringas. For att veder- 

borande skall kunna tala, miste tracheostomat silunda 

stangas, och for andamilet anvandes en talventil, som reg- 

lerar forbindelsen mellan trachea och omgivningen via tra¬ 

cheostomat . 
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Man andas sSlunda in genom tracheostomat, tnedan man 

andas ut genom de normala ovre andningsvlagarna och talar p& 

normalt satt. Hirlgenom skiljer sig talventilen for en tra- 

cheostomerad person frin sSdana talventiler, som anvandes 

5 av laryngektomerade personer. Dessa senare ventiler ar nor¬ 

malt oppna, s& att man andas b4de in och ut genom talven¬ 

tilen, vilket ar nodvandigt, eftersom tracheostomat ar den 

enda forbindelsen mellan trachea och omgivningen. D& tal 

skall frambringas via den i fisteln insatta rostventilen, 

10 okar man hastigt utandningsluftflodet, for att talventilen 

skall stangas vid en vlss luftfIddeshastighet och utand¬ 

ningsluf ten skall pressas ut via rostventilen. 

I vissa fall kan en tracheostomerad person pA grund 

av svSrigheter att andas ut genom de ovre luftvagarna, ex- 

15 empelvis till foljd av tillfalligt eller kroniskt sjuk- 

domstillstAnd, kSnna sig besvUrad av att utandningen genom 

de ovre luftvagarna kraver viss anstrangning. Vederborande 

kan darfor vilja avlasta sig frdn denna anstrangning under 

perioder, d& utandning genom de ovre luftvagarna inte ar 

20 nodvandig for frambringande av tal, genom att under dessa 

perioder andas bSde in och ut genom tracheostomat. 

Talventilen enligt uppfinningen ar avsedd for trache- 

ostomerade personer och Sr av det slag som innefattar en 

till stomat anslutbar luftpassage for forbindning av tra- 

25 chea med omgivningen, och en i luftpassagen anordnad nor¬ 

malt stSngd men inandning genom luftpassagen medgivande 

backventilkropp, och syftet med uppfinningen ar att vid en 

talventil av detta slag skapa forutsattningar for in- och 

utandning genom tracheostomat pii ett for anvandaren bekvamt 

30 satt utan apparatbyte och utan menlig inverkan pi mojlighe- 

ten att pd normalt satt frambringa tal medelst starabanden, 

nar sa dnskas. 

Det angivna syftet uppnas genom att talventilen er- 

hailit de kannetecken, som framgAr av patentkravet 1. 
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For att problem med lungornas och tracheas funktion 

skall undvikas, bor inandningsluften uppvarmas och befuk- 

tas, vilket hos friska personer sker i nasan. En laryngek- 

tomerad person andas alltid b&de in och ut genom tracheos- 

tomat och den d^rtill anslutna talventilen, och man kan i 

detta fall kombinera talventilen med en varme- och fukt- 

vaxlare, ofta benSmnd HME (Heat and Moisture Exchanger), 

som tar upp varme och fuktighet fr&n utandningsluften och 

lamnar varme och fuktighet tillbaka till inandningsluften. 

Enligt en vidareutveckling ar talventilen enligt upp- 

finningen darfor kombinerad med en varme- och fuktvSxlare, 

som bide inandningsluften och utandningsluften t&r passera 

genom, nSr talventilen ar installd for fri luftstromning 

genom luftpassagen, s& att det darvid uppnAs en effektiv 

varme- och fuktv^lingsfunktion. 

For narmare forklaring av uppfinningen skall som ex- 

empel valda utforanden av talventilen enligt uppfinningen 

beskrivas i det fdljande med hanvisning till bifogade rit- 

ningar, p4 vilka 

FIG 1 ar en sidovy av en talventil enligt uppfinning¬ 

en med hostfunktion, 

FIG 2 ar en axialsektionsvy av talventilen i FIG 1, 

FIG 3 ar en axialsektionsvy av en talventil enligt 

uppfinningen utan hostfunktion, varvid varme- och 

fuktvaxlingselementet visas skilt fr4n talventilen i 

ovrigt, 

FIG 4 ar en tvarsektionsvy av talventilen och visar 

denna i tallage, 

FIG 5 ar en motsvarande vy som FIG 4 av talventilen i 

varme- och fuktvaxlingslage, fortsattningsvis benamnt 

HME-lage, 

FIG 6 och 7 ar vyer i likhet med FIG 4 och 5 av ett 

annat utforande av talventilen, 

FIG 8 och 9 ar vyer i likhet med FIG 4 och 5 av ett 

tredje utforande av talventilen. 
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FIG 10 ar en axialsektionsvy av ett fjSrde utfdrande 

av talventilen, visad i utandningslage, 

FIG 11 ar en motsvarande vy av talventilen i FIG 10, 

visad i inandningslage, 

5 FIG 12 en sektionsvy efter linjen XII-XII i FIG 10 

av talventilen i FIG 10 och 11 utan HME-element med 

talventilen visad i tallage, 

FIG 13 ar en motsvarande vy som FIG 12 med talventi¬ 

len i HME-lage, och 

10 FIG 14 ar en axialsektionsvy av talventilen enligt 

FIG 10 - 13 men med modifierad infastningsanordning, 

varvid talventilen ar visad i inandningslage. 

Med hanvisning till FIG 1, 2, 4 och 5 innefattar det 

dari visade utforandet av talventilen enligt uppfinningen 

15 ett nedtill oppet hus 10 med cirkular tvarsektion. I husets 

mantelvagg ar anordnade sidodppningar 11 och i en huset 

upptill tillslutande andvagg ar anordnad en central Sppning 

12. En ventilklaff 13 med tatning 13' Sr ledbart anbragt p& 

huset vid 14 och hilles i ett oppningen 12 tillslutande 

20 stangt lage medelst ett par magneter 15, varav den ena Sr 

anordnad pA huset och den andra pA ventilklaffen. Huset 10 

ar vridbart styrt pA en bottenplatta 16, som tillsluter hu¬ 

sets nedre dppna ande och ar utformad med en stuts 17, var- 

med plattan och darmed talventilen &r losbart anbragt p& en 

25 ISO-kona 18 med vingar 19, som kan vara fasta pS en bojlig 

plastkrage, vilken tejpas fast pA patientens hals over ett 

tracheostoma med ISO-konan kommunicerande med trachea. Det 

vanligaste ar emellertid, att ISO-konan utgor del av en 

rak eller bojd trachealkanyl, vilken ar ford genom tra- 

30 keostomat in i trachea och bildar stent i tracheostomat, 

varvid vingarna 19 ar utforda i ett stycke med trachealka- 

nylen och anligger mot patientens hals. Trachealkanylen ar 

foretradesvis utformad med fenestrering, dvs sidohS.1, i den 

del darav, som skall befinna sig inuti trachea. 
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PA insidan av husets 10 inantelvagg ar anordnade b6j - 

liga membran 20 av gummi eller liknande^' ett for vardera 

sidooppningen 11, vilka ar dimensionerade f6r att tScka var 

sin av sidooppningarna men i sitt avspanda l^ge ar bojda 

5 enligt FIG 5, sA att den tillordnade sidooppningen ar fri- 

lagd. PS bottenplattan ar for vardera membranet anordnad en 

axiellt riktad cylindrisk pinne 21, som i ett vridningslage 

hos huset 10, FIG 4, anligger mot membranet och hSller det- 

ta i sSdant ISge, att det tacker den tillordnade sidodpp- 

10 ningen 11, varvid membranet ansluter sig till formen pS in¬ 

sidan av husets mantelvagg. I ett annat vridningslage hos 

huset, FIG 5, i vilket huset ar vridet medurs ett kvarts 

varv frSn laget i FIG 4, befinner sig pinnen ur ingrepp med 

det tillordnade membranet, sS att detta kan intaga det av- 

15 spanda laget enligt FIG 5 med sidodppningen frilagd. Mem- 

branen 20 hindras i detta lage av pinnarna 21 att stanga 

oppningarna 11 vid utandning. 

En HME-kassett 22, dvs en kassett, som innehSller ett 

varme- och fuktvaxlande material, vilket ar frilagt i sido- 

20 oppningar 23 pS kassettens utsida och ar helt frilagt pS 

kassettens insida, ar av engSngstyp och ar tradd pS huset 

10. Den Sr latt avtagbar darifrSn fdr utbyte, nar sS er- 

fordras. I FIG 3 visas HME-kassetten skild frSn huset 10, 

som i denna figur visas utan hostfunktion, innebarande att 

25 ventilklaffen 13 ar utelamnad och husets 10 andvagg ar oge- 

nombruten. 

Normalt intager talventilen det lage, som ar visat i 

FIG 4 och kan benamnas tallaget. Membranen 20 forhindrar 

utandning genom tracheostomat och talventilen, sS att ut- 

30 andningsluften i stallet avgSr via de ovre luftvagarna och 

stambanden for frambringande av tal. For att stomningsmot- 

stSndet for utandningsluften inte skall bli for stort, ar 

det viktigt att trachealkanylen ar fenestrerad, sS att ut¬ 

andningsluf ten latt kan passera densamma. Vid inandning su- 

ges membranen in under frilSggning av de tillordnade 6pp- 35 
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ningena i husets mantelvagg, sSsom antytts med streckade 

linjer betraffande ett av membranen i Pits 4. 

Patienten kan vrida huset 10 till laget enligt FIG 5 

for att det skall vara installt i detta lags under perio- 

5 der, d& tal inte behaver frambringas, och sdval inandning 

som utandning via tracheostomat kan di ske obehindrat genom 

talventilen och den darpA anbragta HME-kassetten under av- 

givning av vartne och fuktighet till HME-kassetten frAn ut- 

andningsluften, medan inandningsluften tar upp vArme och 

10 fuktighet frAn HME-kassetten. 

Ventilklaffen 13 utg6r en hostventil, som normalt 

hAlles i stAngt lage medelst magneterna 15. Vid en hostat- 

tack dvervinner det i talventilen uppstAende overtrycket 

magneternas sammanhAllningskraft, sA att ventilklaffen 

15 bringas till dppet lAge. 

I utforandet enligt FIG 6 och 7 Ar membranen 20' av 

sAdan beskaffenhet, att de integer tallAget enligt FIG 6 i 

sitt avspAnda tillstAnd. Pinnarna 21' Ar i detta fall 

plattformiga for att kamma ut membranen till det oppna lA- 

20 get enligt FIG 7, nar huset vrides ett kvarts varv medurs 

frAn lAget enligt FIG 6 for att intaga HME-laget enligt FIG 

7. Den kant pA pinnarna, som dArvid ansattes mot membranet, 

ar lAmpligen mjukt rundad. Funktionen i ovrigt Ar i detta 

utforande densamma som tidigare beskrivits. 

25 Utforandet i FIG 8 och 9 innefattar membran 20", som 

Ar fAsta pA axiellt anordnade tappar 24 och som Ar vAlvda 

efter insidan pA husets 10 mantelvagg. I tallAget enligt 

FIG 8 tAcker membranen sidooppningarna 11 och hindrar dAr¬ 

vid utandning men kan bringas till det med streckade linjer 

antydda dppna lAget genom inandning. Genom att huset vrides 

medurs till lAget enligt FIG 9, blir sidooppningarna belt 

frilagda och kan in- och utandning ske obehindrat via HME- 

kassetten och sidooppningarna. 

30 
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Utforandena i FIG 10 - 14 ar axiella utfOranden men 

fungerar i princip p4 samma sStt som de ovan beskrivna ut¬ 

forandena . 

I utfdrandet enligt FIG 10 - 13 ar en cirkular bot- 

5 tenplatta 25 anordnad med genomstrdmningsoppningar 26 och 

utformad med organ 27 for fastsattning av bottenplattan pA 

nAgon form av adapter, som fastes over tracheostomat, i 

stallet for fastsattning pA en ISO-kona. I bottenplattans 

undersida ar anordnat ett ringspAr med en tatningsring 28 

10 for tatning mellan bottenplattan och adaptem. Ett nedtill 

oppet hus 2 9 med cirkular tvarsektion Ar vridbart monterat 

pA bottenplattan genom att dennas periferikant upptages i 

ett invandigt ringspAr 30 i insidan av husets mantelvagg. I 

husets andvagg ar anordnade tre genomstromningsoppningar 

15 31, som ar tillslutbara medelst ett backventilelement 32, 

som bildar tre flikar 33, vardera tillrackligt stor for att 

kunna tacka en av genomstromningsdppningarna 31. Backven- 

tilelementet 32 uppbares av en pA plattan utformad stAndare 

34. Oppningarna 31 ar tackta av en HME-kassett 35, som ar 

20 av engAngstyp och Ar losbart anbragt pA huset 29. HME- 

kassetten innehAller ett vArme- och fuktvaxlande material, 

som ar frilagt helt mot genomstr6mnings6ppningarna 31 i hu¬ 

set 29 och mot omgivningen genom oppningar 36 i kassetten. 

Talventilen ar i tallage, nar huset ar installt en- 

25 ligt FIG 12. I detta lage befinner sig flikarna 33 mittfor 

sina motsvarande genomstrSmningsoppningar 31, sA att de vid 

utandning pressas mot husets Andvagg och tAcker dessa opp¬ 

ningar, FIG 10, och vid inandning frilAgger oppningarna 31, 

genom att flikarna 33 dA intager det i FIG 11 visade lAget. 

Vrides nu huset 29 till lAget enligt FIG 13, i vilket ge- 

nomstromningsoppningarna 31 befinner sig i hacken mellan 

flikarna 33, Ar fri passage upprAttad mellan tracheostomat 

och omgivningen via filterkassetten 35 bAde vid inandning 

och utandning. 

30 
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Utforandet enligt FIG 14 fungerar pA samma satt som 

nyss beskrivits. Den konstruktiva skillnaden mellan detta 

utfdrande och utforandet enligt FIG 10 - 13 bestir i att 

bottenplattan 25 pi sin undersida ar utformad med en stuts 

5 37, som ar dimensionerad f6r att passa pi en ISO-kona 18. 
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PATEMTKRAV 

1. Talventil for anbringning p& en tracheostomerad 

persons hals, innefattande en till tracheostomat anslutbar 

5 luftpassage for forbindning av trachea med otngivningen och 

en i luftpassagen anordnad normalt stangd men inandning ge- 

nom luftpassagen medgivande backventilkropp (20, 20', 20'', 

32), kannetecknad av ett manuellt omstallbart organ (10, 

29) for upprattande av fri luftstromning genom luftpassagen 

10 vid s&val inandning som utandning. 

2. Talventil enligt krav 1, kannetecknad av att i 

luftpassagen ar anordnat ett varme- och fuktvaxlingselement 

(22, 35). 

3. Talventil enligt krav 1 eller 2, kannetecknad av 

15 att det manuellt omstallbara organet utgores av ett talven- 

tilkroppen inneslutande hus (10, 29), som ar vridbart mon- 

terat p4 en till tracheostomat anslutbar bottenplatta (16, 

25) . 

4. Talventil enligt krav 2 och 3, kannetecknad av att 

20 husets (10,29) inre genom minst en oppning (11, 31) i hu- 

sets vagg kommunicerar med omgivningen via vMrme- och fukt- 

vaxlingselementet (22, 35). 

5. Talventil enligt krav 4, kannetecknad av att v§.r- 

me- och fuktvaxlingselementet (22, 35) ar losbart anbragt 

25 utanpA huset (10, 29). 

6. Talventil enligt krav 4 eller 5, kannetecknad av 

att backventilkroppen (10, 20', 20'', 32) ar anordnad att i 

sitt stangda lage tacka oppningen (11, 31) och blockera 

luftpassagen genom densamma. 

30 7. Talventil enligt krav 6, kannetecknad av att back¬ 

ventilkroppen utgores av ett elastiskt membran (20), som ar 

anordnat att i ett avspant tillstind hAlla oppningen (11) 

frilagd. 

8. Talventil enligt krav 7, kannetecknad av att ett 

genom husets (10) vridning relativt det elastiska membranet 

(20) forskjutbart organ (21) ar anordnat att i ett vrid- 

35 
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ningslage hos huset hAlla det elastiska membranet i ett 

oppningen (11) tackande ISge och i ett ..annat vridningslage 

hos huset medge det elastiska metabranets avspanda tillstAnd 

med oppningen frilagd. 

5 9. Talventil enligt krav 6, kannetecknad av att back- 

ventilkroppen utgores av ett elastiskt membran (20'), som 

ar anordnat att i ett avspant tillstAnd intaga ett dppning- 

eh (11) tackande lage. 

10. Talventil enligt krav 9, kannetecknad av att ett 

10 genom husets (10) vridning relativt det elastiska membranet 

(20') forskjutbart organ (21') ar anordnat att i ett vrid¬ 

ningslage hos huset haila det elastiska membranet i ett la- 

ge, i vilket dppningen (11) ar frilagd. 

11. Talventil enligt krav 8 eller 10, kannetecknad av 

15 att det forskjutbara organet (21, 21') ar anordnat statio- 

nart pa bottenplattan och att det elastiska membranet ar 

anordnat pa insidan av husets (10) vagg for att vara vrid- 

bart tillsamman med huset. 

12. Talventil enligt krav 6, kannetecknad av att 6pp- 

20 ningen (11, 31) genom vridning av huset (10, 29) ar in- 

stailbar i ett lage mittfor backventilkroppen (32), i vil¬ 

ket denna reglerar luftpassagen genom oppningen, och ett 

annat lage, i vilket oppningen ar frilagd for fri luftpas- 

sage genom densamma. 

25 13. Talventil enligt krav 12, kannetecknad av att ett 

flertal dppningar (31) ar anordnade i en andvagg hos huset 

(29) och att backventilkroppen (32) ar utformad med ett 

motsvarande antal flikar (33), dimensionerade f6r att tacka 

var sin av oppningama och skilda at genom genom mellanrum, 

30 varvid oppningama genom vridning av huset ar instailbara i 

ett lage, i vilket dppningarna befinner sig mittfor flikar- 

na, och ett annat lage, i vilket oppningama befinner sig i 

mellanrummen mellan flikarna. 

35 
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SAMMAMDRAO 

En talventil for anbringning p3. en tracheostomerad 

persons hals innefattar en till tracheostomat anslutbar 

5 luftpassage for forbindning av trachea med omgivningen. I 

luftpassagen ar anordnad en normalt stangd men inandning 

genom luftpassagen medgivauide backventilkropp (20). Talven- 

tilen innefattar vidare ett manuellt omstallbart organ (10) 

for upprattande av fri luftstromning genom luftpassagen vid 

10 sAval inandning som utandning. 

FIG. 2, 4 och 5 
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