
Nr  16  (955)  2010 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 3

(71) KOZAK JERZY BIŻUTERIA AUKCYJNA, Warszawa
(72) KOZAK JERZY; SKOREK WOJCIECH

(54) Broszko-wisior

(57) Broszko-wisior, zaopatrzony w odpowiednie zapięcie brosz-
kowe, w szczególności igłę z uchwytem ją blokującym, i zawiesz-
kę wisiora, charakteryzuje się tym, że składa się z części bazowej 
broszki oraz wisiora (2), stanowiącego część wyjmowaną broszki, 
przy czym na części bazowej broszki są zamocowane część uchyl-
na (4) i część stała (5), gdzie część uchylna (4) jest połączona od-
chylnie z częścią bazową, na której pomiędzy częścią uchylną (4) 
i częścią stałą (5) znajduje się miejsce do przyjęcia wisiora (2), przy 
czym wisior (2) od strony części stałej i część stała (5) są zaopatrzo-
ne odpowiednio w elementy blokujące, a także wisior (2) od strony 
części uchylnej i część uchylna (4) są zaopatrzone odpowiednio 
w elementy blokujące, ponadto broszko-wisior jest zaopatrzony 
w sztyft (6), który w stanie złożonym jest wsunięty do kanału pro-
wadzącego, utworzonego z szeregu części tulejkowych (7a, 7b, 7c), 
przy czym część z nich jest zamocowana do części uchylnej (4), 
a część do części bazowej, gdzie od spodu części uchylnej (4) jest 
zamocowana co najmniej jedna taka część tulejkowa i na części 
bazowej jest zamocowana co najmniej jedna taka część tulejkowa, 
a odległość osi (4a) połączenia części uchylnej (4) z częścią bazo-
wą od osi wzdłużnej części tulejkowej (7b), usytuowanej na części 
uchylnej (4) jest taka sama jak odległość tej osi (4a) od osi wzdłużnej 
części tulejkowej (7a, 7c) na części bazowej, przy czym osie wzdłuż-
ne części tulejkowych (7a, 7b 7c) w stanie złożonym pokrywają się.

(13 zastrzeżeń)
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(51) A47G 27/00 (2006.01)

(71) SOZAŃSKA ELŻBIETA, Łokacz Mały
(72) SOZAŃSKA ELŻBIETA

(54) Dywanik modułowy

(57) Przedmiotem wynalazku jest dywanik modułowy, mający za-
stosowanie jako miejsce zabaw ruchowych zwłaszcza dla dzieci, za-
równo w mieszkaniach jak i w przedszkolach. Dywanik modułowy 
charakteryzuje się tym, że jest zestawiony z połączonych rozłącznie 
elementarnych modułów (1) korzystnie o kształcie kwadratu lub 

prostokąta, z których każdy stanowi pokrowiec (2), korzystnie z tka-
niny, zawierający po stronie spodniej zamykaną szczelinę (3), przy 
czym wewnątrz zawiera płytowy element usztywniający, zaś w po-
bliżu krawędzi po stronie spodniej, na co najmniej jednym boku 
zawiera stałe pasmo (5) typu rzep, a odpowiadające mu drugie ru-
chome pasmo, typu rzep łączy poprzez sąsiadujące stałe pasma (5) 
dwa sąsiadujące ze sobą moduły (1).

(5 zastrzeżeń)
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(51) A61B 17/80 (2006.01)
 A61B 17/86 (2006.01)
 A61B 17/68 (2006.01)
 A61B 17/58 (2006.01)
 A61F 2/28 (2006.01)
 A61F 2/32 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) BĘDZIŃSKI ROMUALD; WALL ANDRZEJ; CHŁOPEK JAN; 

KOWALEWSKI PIOTR

(54) Zestaw do stabilizacji złamania kości miednicy

(57) Zestaw do stabilizacji złamania kości miednicy stosowany jest 
w medycynie i w ortopedii w postaci płytki stabilizującej, mocowa-
nej do kości za pomocą wkrętów, które po wszczepieniu stabilizują 
odłamy kostne i umożliwiają ich zrost. Zestaw ma płytkę stabilizu-
jącą prawą i/lub lewą, z wkrętami. Płytka stabilizująca ma kształt 
wycinka powierzchni toroidalnej, umożliwiającej dokładne dopaso-
wanie powierzchni przylegania płytki stabilizującej do powierzchni 
nadpanewkowej kości miednicy. W płytce wykonane są co najmniej 
trzy otwory o większej średnicy (4) pod wkręty, mocującej płytkę 
stabilizującą do kości miednicy oraz otwory o mniejszej średnicy 
pod wkręty (3), stabilizujące odłamy kostne miednicy. Po obu stro-
nach płytki, pomiędzy otworami w płytce są wybrania (7), umoż-
liwiające przepływ płynów ustrojowych w rejonach wszczepionej 
płytki stabilizującej.

(3 zastrzeżenia)
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(51) A62C 2/00 (2006.01)
 A62C 2/06 (2006.01)
 A62C 2/10 (2006.01)
 A62C 2/24 (2006.01)
 A62C 4/00 (2006.01)

(71) SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(72) WICHE JAROSŁAW

(54) Przeciwpożarowy układ sterujący wentylacji 
i klimatyzacji

(57) Przedmiotem wynalazku jest przeciwpożarowy układ sterują-
cy wentylacji i klimatyzacji, przeznaczony do zabudowy w instala-
cjach wentylacji ogólnej i przewodach klimatyzacyjnych, w miejscu 
przechodzenia tych instalacji przez przegrody oddzielenia pożaro-
wego, takie jak stropy i ścian, posiadający klapę wyposażoną w ru-


