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(51) A61B 17/70 (2006.01)
 A61B 17/58 (2006.01)
 A61B 17/68 (2006.01)
 A61B 17/84 (2006.01)
 A61B 17/88 (2006.01)
 A61F 2/44 (2006.01)

(71) LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra

(72) CIUPIK LECHOSŁAW F.; CĘCEK JACEK; 
POWCHOWICZ PAWEŁ; SŁOŃSKI EDWARD; 
GRACZYK RYSZARD; KIERZKOWSKA AGNIESZKA; 
PAJĄK GRZEGORZ; PIENIĄŻEK JERZY

(54) Przyrząd do mocowania pręta nośnego w głowicy 
implantu kostnego

(57) Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do mocowania pręta 
nośnego w głowicy (2) implantu kostnego, wyposażony w dwie 
pary przeciwległych prowadnic (13) z wewnętrznymi kształtowy-
mi powierzchniami prowadząco-ślizgowymi (14), obejmującymi 
fragmenty powierzchni zewnętrznych ramion głowicy (2). Ramiona 
w swych dolnych częściach połączone są z wyposażoną w nacisko-
wą powierzchnię trawersą (7), w której zamocowany jest trzpień (9) 
współpracujący z korkiem (5). Korzystnie naciskowa powierzchnia 
trawersy (7) wzdłuż jej podłużnej osi jest wklęsła i wyposażona 
w kształtowe wybrania, natomiast mocowany w otworze (8) tra-
wersy (7) trzpień (9) ma co najmniej jeden koniec wyposażony 
w pierścień i co najmniej jedno wzdłużne nacięcie.

(9 zastrzeżeń)
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(51) A61K 9/52 (2006.01)
 A61K 31/727 (2006.01)
 A61K 47/38 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków
(72) KAREWICZ ANNA; ZASADA KATARZYNA; 

SZCZUBIAŁKA KRZYSZTOF; NOWAKOWSKA MARIA

(54) Kompozycja do przedłużonego uwalniania 
heparyny i zastosowanie żelu 
alginian-hydroksypropyloceluloza 
do przedłużonego uwalniania heparyny

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja do przedłużonego 
uwalniania heparyny, którą stanowi żel otrzymany z alginianu litow-
ca i hydroksypropylocelulozy, w stosunku wagowym od 2:1 do 5:1. 
poddany procesowi żelowania za pomocą soli wapnia, z immobi-
lizowaną wewnątrz heparyną w ilości od 0,01% w/w do 10% w/w. 
Wynalazek dotyczy także zastosowania żelu otrzymanego z alginia-
nu sodu i hydroksypropylocelulozy do przedłużonego uwalniania 
heparyny.

(4 zastrzeżenia)
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(51) A61K 35/64 (2006.01)
 A61P 11/04 (2006.01)

(71) KOSTRZEWSKI ZYGMUNT 
KOSTRZEWSKA-RUSINOWSKA EWA BARTPOL 
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań

(72) KOSTRZEWSKI ZYGMUNT; 
KOSTRZEWSKA-RUSINOWSKA EWA

(54) Kompozyt zawierający propolis

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozyt zawierający propolis, 
który korzystnie wpływa na złagodzenie bólu gardła. Kompozyt 
zawierający propolis, cukier, syrop glukozowy, miód pszczeli, cha-
rakteryzuje się tym, że składa się z 10-30, korzystnie 26% wagowych 
cukru, 10-20, korzystnie 16% wagowych syropu glukozowego, 
0,5-1,5, korzystnie 1,2% wagowych miodu pszczelego, 0,5-3,0, ko-
rzystnie 2% wagowych propolisu w spirytusie i uzupełniony jest 
wodą do 100% wagowych.

(2 zastrzeżenia)
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(71) SAINT SIMEON LDA, Rhinebeck, US
(72) FERRARI STEFANO, US

(54) Nowe kompozycje zawierające lizozym 
i polisacharydy C-1/C-4 i ich zastosowanie 
do pielęgnacji jamy ustnej, w kosmetologii 
i dermatologii, antykoncepcji, urologii i ginekologii

(57) Kompozycja, obejmująca zawartość lizozymu i zawartość 
polisacharydów C-1/C-4 jest przydatna do pielęgnacji jamy ust-
nej, w kosmetologii i dermatologii, antykoncepcji, urologii i gine-
kologii.

(47 zastrzeżeń)
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(54) Sposób wytwarzania aktywnej powłoki ochronnej 
na implantach medycznych

(57) Wynalazek rozwiązuje problem zmodyfi kowania warstwy po-
wierzchniowej endoprotezy, tak aby wyeliminować infekcje tkanki 
miękkiej w okolicach stawu zastąpionego protezą. Rozwiązanie po-
lega na tym, że na powierzchnie trące i powierzchnie sąsiadujące, 
tzn. pobocznice implantu; będącego protezą stawu ortopedyczne-
go, nanosi się, wykorzystując metody adhezyjne w warunkach wy-
sokiej próżni 10-6 mbarów, odporną na ścieranie powłokę węglo-
wą o strukturze diamentopodobnej, określonej przez podany niżej 
stosunek (A), gdzie sp2 jest hybrydyzacją wiązań pomiędzy atoma-
mi węgla w grafi cie, a sp3 jest hybrydyzacją charakterystyczną dla 
diamentu, przy czym źródłem atomów węgla jest tarcza grafi towa, 
bombardowana wiązką jonów gazu szlachetnego lub odparowana 
światłem laserowym. Następnie na wybrane fragmenty powierzch-
ni pokrytej warstwą węglową nanosi się jony co najmniej dwóch 
metali, wybranych z szeregu elektrochemicznego (napięciowego) 
poprzez bombardowanie powierzchni diamentopodobnej wiąz-
kami jonów lub atomów metali i tworzy się obszary domieszko-
wane metalami, które stanowią mini-elektrody, przy czym relacja 
między wysokością elektrody w1, a jej szerokością L jest w1 ≥ 0,5L. 
Szerokość elektrody L jest określona podaną niżej zależnością (B), 
gdzie Vkom jest średnią wielkością komórek w torebce stawowej. 
Odległości między mini-elektrodami wynoszą s ≈ L, natomiast 
głębokość zagnieżdżenia elektrody w warstwie węglowej wy-
nosi w2 2÷5 nm. Początkowo, w celu zapewnienia odpowiedniej 
adhezji, optymalna energia bombardujących cząstek powinna 
być mniejsza od 100 eV, a następnie w celu formowania powłoki 
metalicznej musi być obniżona poniżej bariery potencjału węgla, 
tj. do około 50 eV.

(2 zastrzeżenia)
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(71) INTERNATIONAL CARDIO CORPORATION, Chaska, US
(72) APPELMAN YOLANDE, NL; DOEVENDANS PIETER A., NL; 

KNIGHT DONALD J., US

(54) Ablacja płytek z wykorzystaniem techniki 
obrazowania

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i system nieinwazyjne-
go redukowania płytki waskularnej, w których realizowane są eta-
py obrazowania co najmniej części ciała ssaka dla wytworzenia 
obrazu; określania lokalizacji co najmniej jednej płytki waskularnej 
na rzeczonym obrazie; określania lokalizacji podstawy rzeczonej 
płytki waskularnej, przy czym rzeczona lokalizacja jest lokalizacją 
docelową; precyzyjnego określania względnej pozycji rzeczonej 
lokalizacji docelowej względem rytmu serca rzeczonego ciała; do-
starczania wiązki fal energii ultradźwiękowej ze źródła do względ-
nej pozycji dla podniesienia temperatury rzeczonej lokalizacji doce-
lowej we wstępnie określony sposób; monitorowania temperatury 
rzeczonej lokalizacji docelowej; oraz przerywania dostarczania fal 
energii ultradźwiękowej, kiedy rzeczona lokalizacja docelowa osią-
gnie wstępnie zadaną temperaturę.

(69 zastrzeżeń)

A1 (21) 386984 (22) 2009 01 02

(51) A63B 17/04 (2006.01)
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(71) TROJANOWSKI ANTONI, Nysa
(72) TROJANOWSKI ANTONI

(54) Przyrząd do ćwiczeń sportowych -Over step

(57) Przyrząd do ćwiczeń sportowych - Over step, utworzony jest 
z elementów wzdłużnych (1) posadowionych w kolankach (2) two-
rzących kąt prosty 90°, lub kąt ostry lub kąt rozwarty, przy czym 
kolanka (2) posiadają otwory z umieszczonymi w nich, po stronie 
styku z podłożem element przeciwpoślizgowy z tworzywa jak sili-
kon, mikroguma, guma, a kolanka (2) i elementy wzdłużne (1) two-
rzą czworobok o długości boków co najmniej 30 cm, a najkorzyst-
niej 50 cm i elementy wzdłużne (1) i kolanka (2) są najkorzystniej 
wykonane z tworzywa sztucznego polipropylenu albo polietyle-
nu. Przyrząd może posiadać różne geometryczne kształty umoż-
liwiające przechodzenie lub przeskakiwanie przez nie. Elementy 
wzdłużne (1) posiadają w przekroju kształt okręgu, albo pół okręgu, 
albo owalny, albo pół owalny, albo trapezowy, albo kwadratu, albo 
prostokąta albo trójkąta, a na długości elementy wzdłużne (1) po-
siadają kształt linii łukowej, albo linii prostej, albo linii esowatej albo 
zygzaku.

(21 zastrzeżeń)
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(72) ŚWIĄTKOWSKI ARKADIUSZ


