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(71) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa

(72) MAKULSKA SYLWIA; JAKIEŁA SŁAWOMIR;  
GARSTECKI PIOTR

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oznaczania grupy krwi, 
obejmujący otrzymanie próbki (11) poprzez zmieszanie materiału 
badanego (8) z materiałem wzorcowym (9) oraz detekcję aglu-
tynacji w tak otrzymanej próbce (11), charakteryzujący się tym, 
że wspomnianego zmieszania materiału badanego (8) z materia-
łem wzorcowym (9) dokonuje się w kanale (3) układu mikroprze-
pływowego. Wynalazek obejmuje także układ do oznaczania grupy 
krwi, obejmujący pierwszy kanał mikroprzepływowy (1) i drugi ka-
nał mikroprzepływowy (2), łączące się w złączu (3) oraz trzeci kanał 
mikroprzepływowy (5), prowadzący od tego złącza (3) do pierw-
szego detektora (6), charakteryzujący się tym, że wspomnianym 
pierwszym detektorem (6) jest detektor czuły na zmianę natężenia 
światła.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2012 05 18

(51) G01N 33/00 (2006.01) 
 G01N 33/48 (2006.01) 
 G01N 35/10 (2006.01)

(31) P-396492 (32) 2011 09 30 (33) PL

(71) PZ CORMAY  
SPÓŁKA AKCYJNA, Łomianki

(72) GARSTECKI PIOTR; IZYDORZAK MARCIN;  
MICHALAK PAWEŁ; WARCHULSKI ADAM

(54)

(57) Sposób dostarczania próbki płynu ustrojowego do ukła-
du analizującego obejmujący etapy pobrania płynu ustrojowego 
do zbiornika elementu przechowującego, odwirowania płynu 
ustrojowego w zbiorniku elementu przechowującego, charaktery-
zuje się tym, że następnie dokonuje się wypchnięcia płynu ustrojo-
wego ze zbiornika elementu przechowującego do układu analizu-
jącego.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2012 05 18

(51) G01N 33/00 (2006.01) 
 G01N 33/48 (2006.01) 
 G01N 35/10 (2006.01)

(31) P-396492 (32) 2011 09 30 (33) PL

(71) PZ CORMAY  
SPÓŁKA AKCYJNA, Łomianki

(72) GARSTECKI PIOTR; IZYDORZAK MARCIN;  
PRUSAK KAMIL; WARCHULSKI ADAM

(54)

(57) Sposób dostarczania próbki płynu ustrojowego do ukła-
du analizującego obejmujący etapy pobrania płynu ustrojowego 
do komory układu mikroprzepływowego, odwirowania płynu 
ustrojowego w komorze układu mikroprzepływowego charaktery-
zuje się tym, że następnie dokonuje się wypchnięcia płynu ustrojo-
wego z komory (4) układu mikroprzepływowego do układu anali-
zującego.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2011 09 23

(51) G01P 3/42 (2006.01)

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

(72) TYTKO ANDRZEJ; SIOMA ANDRZEJ;  
OLSZYNA GRZEGORZ

(54)

(57) Rolka zawiera co najmniej jeden magnes trwały (2), pola-
ryzujący jednoimiennie (N lub S) bieżnię (4) rolki przy czym pole 
magnetyczne może być wytwarzane przez wiele prętowych ma-
gnesów trwałych (2), osadzonych w promieniowych otworach 
rozstawionych symetrycznie na obwodzie korpusu rolki (1) oraz 
spolaryzowanych osiowo i skierowanych na zewnątrz jednoimien-
nymi biegunami, względnie przez pierścieniowy magnes trwały, 
spolaryzowany promieniowo. Rozwiązanie, zwiększa dokładności 
pomiaru poprzez nadanie połączeniu ciernemu cech sprzężenia 
bezpoślizgowego, upraszcza konstrukcję przyrządu przez wyelimi-
nowanie zespołu dociskowego rolki do elementu ruchomego (6).

(6 zastrzeżeń)


