
otwór (58) w tej œcianie, którego wielkoœæ umo¿liwia wieprzowi
wystawienie przezeñ ryja przynajmniej czêœciowo.
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(71) M.G.V.S. LTD., Nazareth Illit, IL

(72) Flugelman Moshe Y., Preis Meir,
Gluzman Zoya, Koren Belly, Weisz Anat,
Cohen Tzafra

(54) Sztuczne przeszczepy naczyñ krwionoœnych,
sposób ich wytwarzania i zastosowanie

(57) Wynalazek dotyczy sztucznego przeszczepu naczyñ
krwionoœnych, oraz sposobów wytwarzania takich przeszcze-
pów. Sztuczny przeszczep naczyñ krwionoœnych zawiera synte-
tyczny element rurowy o powietrzu z przeœwitem, która ma na-
niesiona pow³okê z du¿¹ liczba komórek œródb³onkowych i/lub
komórek miêœni g³adkich, przekszta³conych genetycznie w celu
ekspresji przynajmniej jednego czynnika wzrostu proliferacji ko-
mórki i przynajmniej jednego czynnika adherencji komórkowej.
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(54) Symulator do badañ dwukomponentowych
endoprotez stawów, zw³aszcza stawu
kolanowego

(57) Symulator posiada zespó³ obci¹¿enia pionowego, utwo-
rzony z: t³okowego si³ownika hydraulicznego (1), ramy obci¹¿aj¹cej
(2) i ko³yski (3) z uchwytem komponentu ruchomego (5). Rama
obci¹¿aj¹ca (2) ma dwa ramiona (2a) skierowane w dó³ i obejmu-
je pojemnik (9) z ciecz¹ fizjologiczn¹. Na koñcach ramion (2a)
zabudowane s¹ ³o¿yska (2b) wyznaczaj¹ce oœ wychylania endo-
protezy (O-O), poziom¹ i prostopad³¹ do p³aszczyzny kierunku
ruchu (A-A). Rama obci¹¿aj¹ca (2) sztywno po³¹czona jest z wa-
haczem zawieszonym na przegubach o osi usytuowanej w p³asz-
czyŸnie poziomej, przechodz¹cej przez oœ wychylania endoprotezy

(O-O) i do niej równoleg³ej. Zespó³ nawrotowego ruchu wychyla-
nia komponentu ruchomego (12) tworzy osadzona w ³o¿yskach
(2b) ramy obci¹¿aj¹cej (2) ko³yska (3) oraz t³okowy si³ownik hy-
drauliczny zamocowany przez przeguby miêdzy ko³ysk¹ (3) i wa-
haczem. Uchwyt komponentu ruchomego (5) zamocowany jest
do ko³yski (3) za poœrednictwem zespo³u odchylenia (6) od piono-
wej p³aszczyzny kierunku ruchu (A-A) a pojemnik (9) z uchwytem
komponentu nieruchomego (4) po³¹czony jest z korpusem (14)
za poœrednictwem przegubu kulowego (15).
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(54) Kompozycja lecznicza tworz¹ca b³onê
i uk³ad terapeutyczny zawieraj¹cy
tê kompozycjê

(57) Dziêki opracowaniu kompozycji tworz¹cej b³onê , zawie-
raj¹cej jedn¹ lub wiêksz¹ iloœæ substancji leczniczych, przezna-
czonej do stosowania na powierzchnie paznokci i/lub skóry, któr¹
to kompozycje mo¿na stosowaæ niezale¿nie albo, o ile to wskaza-
ne, w kombinacji z ³atwo zak³adanym cz³onem przytrzymuj¹cym
lub noœnym s³u¿¹cym do dostarczania ciep³a bezpoœrednio do
miejsca aplikacji, uzyskano ³atwy do stosowania, dogodny, przy-
jazny dla konsumenta uk³ad terapeutyczny do leczenia powierz-
chni paznokci i/lub skóry w szerokiej gamie problemów medycz-
nych. Uk³ad terapeutyczny wed³ug wynalazku posiada szerokie
zastosowanie w szerokim zakresie stanów chorobowych, w tym
w licznych chorobach, zaburzeniach i problemach medycznych,
które wszystkie mog¹ byæ leczone z u¿yciem niniejszego wyna-
lazku. Szczególnie, dziêki skutecznoœci niniejszego wynalazku
i skutecznoœci penetracji ciep³a w leczeniu tych chorób o ile
ciep³o jest u¿yte, mo¿na specyficznie leczyæ i uzyskiwaæ poprawê
zw³aszcza w takich chorobach, zaburzeniach i stanach chorobo-
wych jak miêdzy innymi ³uszczyca, nowotwory skóry, brodawki,
leiszmanioza, zaka¿enia grzybicowe i ziarniak obr¹czkowy.
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