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A1 (21) 387872 (22) 2009 04 24

(51) A61F 2/28 (2006.01)
 A61L 27/12 (2006.01)
 A61L 27/20 (2006.01)

(71) Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
(72) Belcarz Anna, Ginalska Grażyna, Ślósarczyk Anna, 

Paszkiewicz Zofia

(54) Kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania 
kompozytu bioaktywnego

(57) Kompozyt będący przedmiotem wynalazku zawiera β-1,3-
-glukan, zwany dalej kurdlanem oraz bioceramikę fosforano-
wo-wapniową w postaci mikroporowatych granul o rozmiarze
0,1-1,0 mm i o porowatości 50-70%, przy czym składniki występują 
w ilościach (gramy na 100 g wody) ujętych podaną niżej proporcją, 
gdzie: x – masa kurdlanu (w g na 100 g wody), y – masa granul
(w g na 100 g wody). Korzystnie masa granul oznaczona „y” wynosi 
95-100% masy wynikającej ze wzoru (*).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 384844 (22) 2008 04 03

(51) A61F 5/56 (2006.01)
 A61M 21/00 (2006.01)

(75) Czarnecki Andrzej, Poznań

(54) Sposób i działanie urządzenia elektronicznego 
antychrapacza zapobiegającego chrapaniu

(57) Przedmiotem wynalazku jest antychrapacz, którego celem 
jest wyrobienie odruchu warunkowego. Powoduje to wyelimino-
wanie w maksymalnym stopniu hałasu, spowodowanego chra-
paniem, a także lepszego snu (nie przerywanego), co za tym idzie 
i stanu zdrowia chrapiącego. Następuje to po około kilkudziesię-
ciokrotnym działaniu tego urządzenia. Wówczas dochodzi się 
do stanu, w którym samo rozpoczęcie chrapania powoduje jego 
zakończenie, ponieważ występuje odruch warunkowy, wyuczony 
na podstawie poprzednich prób przebudzania się chrapiącego. 
Przy takim działaniu ustępuje chrapanie, zanim ono wystąpi. An-
tychrapacz jest urządzeniem elektronicznym, składającym się z mi-
krofonu, którego zadaniem jest wychwycenie sygnału chrapiącej 
osoby, co z kolei powoduje uruchomienie sygnalizatora (akustycz-
nego, optycznego, wibracyjnego), który przebudzi osobę chrapią-
cą. W momencie, gdy to nastąpi, przebudzony przestaje chrapać, 
a to powoduje ustanie sygnalizacji. Chrapiący zasypia ponownie 
i gdy tylko zaczyna znowu chrapać cały proces się powtarza.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 384817 (22) 2008 03 30

(51) A61H 3/00 (2006.01)
 A61G 7/10 (2006.01)
 A61F 4/00 (2006.01)

(71) Kordyl Grzegorz LIW-PROJEKT, Nowy Bedoń
(72) Kordyl Grzegorz

(54) Urządzenie umożliwiające chodzenie osobom 
z niedowładem kończyn dolnych 
i sposób realizacji ruchu postępowego 
urządzenia, umożliwiającego chodzenie osobom 
z niedowładem kończyn dolnych

(57) Urządzenie, umożliwiające chodzenie osobom z niedowła-
dem kończyn dolnych, w ramie (1) kamizelki obrotowo zamoco-
wane pionowe ramiona (2) górnego czworoboku, które u dołu, 
również obrotowo, zamocowane są w poziomym łączniku kola-
nowym (3). W tym samym łączniku kolanowym (3) zamocowane 

są górne końce pionowych ramion (4) dolnego czworoboku, zaś 
dolne końce pionowych ramion (4) zamocowane są obrotowo 
w platformach (5) płóz. Górne pionowe ramiona (2) połączone 
są po skosie siłownikami (6), również dolne ramiona pionowe (4) 
połączone są po skosie siłownikami (7). Płozy urządzenia to plat-
formy (5), których jedna z bocznych krawędzi jest zamocowana 
obrotowo w bocznej krawędzi podeszwy płozy, natomiast drugie 
krawędzie platformy (5) i podeszwy połączone są ogranicznikiem 
wychylenia, który połączony jest z czujnikiem bocznego wychyle-
nia nogi, stanowiącym czujnik zamiaru rozpoczęcia ruchu postę-
powego. Sposób realizacji ruchu postępowego urządzenia polega 
na tym, że sygnał zamiaru rozpoczęcia ruchu postępowego uru-
chamiany jest przez osobę znajdującą się na urządzeniu i jest prze-
kazywany do sterownika, umieszczonego na tym urządzeniu, który 
to sterownik według zadanego algorytmu steruje elementami wy-
konawczymi urządzenia, powodującymi ruch postępowy urządze-
nia wraz ze znajdującym się na nim człowiekiem.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 384800 (22) 2008 03 28

(51) A61K 8/19 (2006.01)
 A61Q 19/10 (2006.01)

(71) Cebula Mariusz Firma Handlowo-Usługowa VINSVIN, 
Dąbrowa Górnicza

(72) Cebula Mariusz

(54) Żel do mycia pod prysznicem

(57) Ujawniono żel do mycia pod prysznicem, mający w swoim 
składzie środki powierzchniowo czynne, środki natłuszczające skó-
rę, sól kuchenną, środki perlizujące, środki zapachowe, konserwan-
ty i środki konserwujące, substancje pomocnicze oraz wodę, który 
zwiera nanocząsteczki metali i/lub nanocząsteczki tlenków i/lub 
nanocząsteczki dwutlenków metali. Żel do mycia pod prysznicem 
spełnia wszystkie warunki, nakładane na środki do zewnętrznego 
stosowania na ludzkiej skórze i dotyczy to zarówno parametrów fi-
zykochemicznych jak i wysokich walorów użytkowych. Żel jest jed-
norodną kompozycją, perlistą o barwie składnika perłotwórczego, 
o przyjemnym zapachu charakterystycznym dla użytego środka 
zapachowego, nie wysusza skóry ludzkiej, usuwając zarazem nie-
przyjemny zapach ciała. Żel wykazuje unikalne działanie przeciw-
potowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, przeciwwirusowe.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 384801 (22) 2008 03 28

(51) A61K 8/19 (2006.01)
 A61Q 15/00 (2006.01)

(71) Cebula Mariusz Firma Handlowo-Usługowa VINSVIN, 
Dąbrowa Górnicza

(72) Cebula Mariusz

(54) Dezodorant

(57) Ujawniono dezodoranty, składające ze środków przeciwpo-
towych, środków natłuszczających, emulgatorów, środków zapa-
chowych, odżywek, substancji pomocniczych, wody i/lub alkoho-
lu, zawierające nocząsteczki metali i/lub nanocząsteczki tlenków 


