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A1 (21) 387604 (22) 2009 03 25

(51) A61H 3/06 (2006.01)
 G08B 3/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz

(72) HOLKA HENRYK

(54) Urządzenie do przekazywania informacji 
z systemem naprowadzającym

(57) Urządzenie do przekazywania informacji z systemem napro-
wadzającym przeznaczone do przekazywania szeregu informacji 
dotyczących wskazywania określonej drogi, położenia w terenie, 
oraz szeregu innych ważnych informacji, przeznaczona zwłaszcza 
dla osób niewidomych, ma postać laski (1) wyposażonej w czuj-
nik (2), przekazujący sygnał z czujników zewnętrznych w postaci 
komunikatu głosowego do urządzenia głośnomówiącego (3) usy-
tuowanego w górnej części laski, oraz słuchawek (4).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 387516 (22) 2009 03 16

(51) A61K 9/16 (2006.01)
 A61K 9/20 (2006.01)
 A61K 47/30 (2006.01)
 A61K 31/506 (2006.01)

(71) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(72) OSTROWICZ ANDRZEJ

(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca 
4-[(4-metylopiperazyn-1-ylo)metylo]-N-[4-metylo-
-3-[(4-pirydyn-3-ylopirymidyn-2-ylo)amino]fenylo]-
benzamid, sposób jej wytwarzania oraz postacie 
leku zawierające tę kompozycję

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja farmaceutyczna, 
zawierająca 4-[(4-metylopiperazyn-1-ylo)metylo]-N-[4-metylo-3-
-[(4-pirydyn-3-ylopirymidyn-2-ylo)amino]fenylo]benzamid w jego 
farmaceutycznie dopuszczalnej formie, także w formie jego far-
maceutycznie dopuszczalnej soli lub odmiany tej soli oraz polimer 
wybrany z grupy, którą stanowią: poliwinylopirolidon usieciowany 
i liniowy, karagen, pochodne celulozy, skrobia lub jej pochodne, 
kwas poliakrylowy lub jego pochodne oraz polietylenoglikol lub 

jego pochodne lub mieszaninę polimerów wybranych z tej samej 
grupy, charakteryzująca się tym, że zawiera określoną wyżej formę 
4-[(4-metylopiperazyn-1-ylo)metylo]-N-[4-metylo-3-[(4-pirydyn-
-3-ylopirymidyn-2-ylo)amino]fenylo]benzamidu w ilości od 80,1% 
do 99,9% wagowych w całkowitej masie kompozycji oraz polimer 
lub mieszaninę polimerów w ilości od 0,1% do 19,9% wagowych 
w całkowitej masie kompozycji. Przedmiotem wynalazku jest rów-
nież sposób wytwarzania określonej powyżej kompozycji oraz 
stała postać leku zawierająca skuteczną farmakologicznie ilość 
4-[(4-metylopiperazyn-1-ylo)metylo]-N-[4-metylo-3-[(4-pirydyn-
-3-ylopirymidyn-2-ylo)amino]fenylo]benzamidu w jego farmaceu-
tycznie dopuszczalnej formie, także w formie jego farmaceutycznie 
dopuszczalnej soli lub odmiany tej soli.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 387584 (22) 2009 03 23

(51) A61K 31/47 (2006.01)
 A61P 1/18 (2006.01)

(71) MARCINIAK ANDRZEJ, Lublin; 
TURSKI WALDEMAR ANDRZEJ, Lublin

(72) MARCINIAK ANDRZEJ; TURSKI WALDEMAR ANDRZEJ

(54) Zastosowanie kwasu kynureninowego i jego 
pochodnych w zapobieganiu lub leczeniu chorób 
trzustki

(57) Choroby trzustki charakteryzującą się uszkodzeniem miąższu 
trzustki, któremu towarzyszy upośledzenie czynności wydzielni-
czej. Kwas kynureninowy działa na receptor GPR35, a ponadto jest 
antagonistą nikotynowego receptora α7 i receptorów glutaminia-
nergicznych. Kwas kynureninowy i jego sole oraz jego pochodne 
mogą być użyte do wytworzenia leku stosowanego w zapobie-
ganiu lub leczeniu chorób trzustki przebiegających ze wzrostem 
objętości trzustki, wakuolizacją, stresem oksydacyjnym, martwicą 
i uwolnieniem amylazy do krwi.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 390048 (22) 2009 12 28

(51) A61L 27/32 (2006.01)
 A61F 2/28 (2006.01)
 C04B 38/02 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) PASZKIEWICZ ZOFIA; ŚLÓSARCZYK ANNA; ZIMA ANETA

(54) Sposób otrzymywania syntetycznego 
bioceramicznego tworzywa implantacyjnego 
na bazie hydroksyapatytów węglanowych

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania syntetycz-
nej bioceramiki hydroksyapatytowej o własnościach odpowiadają-
cych materiałom opartym na naturalnych kościach. Sposób otrzy-
mywania proszków hydroksyapatytów węglanowych w procesie 
jednostopniowym polega na tym, że syntezę prowadzi się, dodając 
kroplami do zawiesiny wodnej Ca(OH)2 z równoczesnym dodat-
kiem roztworu soli pierwiastka modyfi kującego, korzystnie magne-
zu, manganu, sodu, tytanu w ilości 0-0,1 M, roztwór (NH4)2HPO4, 
w którym rozpuszczono związek węglanowy, korzystnie NH4H-
CO3 i/lub NaHCO3 w ilości 0,05-0,25 M, będący źródłem jonów 
węglano wych CO3

-2, a także Na+ wbudowujących się w strukturę 
hydroksyapatytu, przy czym pH środowiska reakcyjnego utrzy-
muje się na poziomie powyżej 10 przy użyciu amoniaku, a ilość 
reagentów wyjściowych jest taka, aby stosunek molowy Ca:P wy-
nosił 1,55-1,95. Powstałą galaretowatą zawiesinę amorfi cznego, nie-
stechiometrycznego hydroksyapatytu węglanowego, w którego 
strukturę wbudowane są jony CO3

-2, HPO4
-2 oraz jony pierwiastków 

modyfi kujących, poddaje się procesowi dojrzewania, dekantuje 
się, odfi ltrowuje, a następnie suszy i rozdrabnia, uzyskując proszek 
o uziarnieniu poniżej 60µm i ewentualnie kalcynuje w temperatu-
rze 300-500°C.

(2 zastrzeżenia)


