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A1 (21) 397887 (22) 2012 01 24

(51) A61B 5/053 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM, 
Zabrze; FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII 
IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI, Zabrze

(72) SOBOTNICKI ALEKSANDER; GIBIŃSKI PAWEŁ; 
PAŁKO TADEUSZ; MOCHA JAN; CZERW MAREK; 
KUSTOSZ ROMAN; GAWLIKOWSKI MACIEJ

(54) Sposób pomiaru sygnału elektrycznej impedancji 
krwi oraz układ pomiarowy sygnału elektrycznej 
impedancji krwi

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru sygnału elek-
trycznej impedancji krwi w komorze krwistej pulsacyjnej protezy 
wspomagania serca i układ pomiarowy sygnału elektrycznej impe-
dancji krwi. Sposób pomiaru sygnału elektrycznej impedancji krwi 
polega na tym, że monitoruje się zmiany objętościowe w komorze 
krwistej protezy wspomagania serca (2) w trakcie pracy, która to ko-
mora (2) zmienia swoją objętość, co z kolei wywołuje zmiany prze-
kroju przewodnika, który tworzy wypełniająca komorę (2) krew, przy 
czym zjawisko przewodności objętościowej ma dominujący wpływ 
na kształt i amplitudę sygnału impedancji, natomiast zmienność re-
zystywności krwi wywołana reorganizacją przestrzenną erytrocy-
tów podczas napływu i wyrzutu krwi wpływa na kształt sygnału 
impedancji jedynie w krótkich odcinkach czasu odpowiadających 
otwieraniu i zamykaniu zastawek komory krwistej protezy (2).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 397905 (22) 2012 01 25

(51) A61K 8/92 (2006.01)
 A61K 8/37 (2006.01)
 A61K 8/67 (2006.01)
 A61K 8/73 (2006.01)
 A61K 8/86 (2006.01)
 A61K 8/365 (2006.01)
 A61Q 5/02 (2006.01)

(71) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH 
FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(72) KONSTANTY MAGDALENA

(54) Szampon do włosów i sposób wytwarzania 
szamponu do włosów

(57) Szampon do włosów, zawierający substancję odżywczą, sub-
stancję renatłuszczającą, surfaktanty, rozpuszczalnik, kondycjoner, 
konserwant, modyfi kator lepkości, zagęstnik, stabilizator piany, 
kompozycję zapachową i regulator piany, charakteryzuje się tym, 
że zawiera jako substancję odżywczą i renatłuszczającą olej pocho-
dzenia roślinnego, jako substancję aktywną i chroniącą przed wol-
nymi rodnikami zawiera polimer glikolu etylenowego, tokoferolu, 
palmitynianu askorbylu, kwasu askorbinowego i kwasu cytrynowe-
go, jako surfaktant stabilizujący nanoemulsję zawiera laurylo kar-
baminian inuliny zdyspergerowany w wodzie. Wynalazek dotyczy 
również sposobu wytwarzania tego szamponu.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 397923 (22) 2012 01 27

(51) A61K 31/4196 (2006.01)
 A61P 25/08 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin; 
INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI, 
Lublin

(72) PLECH TOMASZ; ŁUSZCZKI JAROGNIEW J.; WUJEC 
MONIKA

(54) Nowe zastosowanie medyczne substancji 
5-(3-chlorofenylo)-4-(4-metylofenylo)-2-(morfolin-
-4-ylometylo)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazolo-3-tionu

(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie medyczne 
5-(3-chlorofenylo)-4-(4-metylofenylo)-2-(morfolin-4-ylometylo)-
-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazolo-3-tionu, o wzorze 1, o działaniu prze-
ciwdrgawkowym, do wytwarzania leku w farmaceutycznie akcep-
towalnej postaci do leczenia napadów toniczno-klonicznych oraz 
napadów częściowych z wtórnym lub bez wtórnego uogólnienia. 
Przedmiotem wynalazku jest także kompozycja zawierająca zwią-
zek o wzorze 1 w połączeniu z co najmniej jednym nośnikiem lub 
rozcieńczalnikiem farmaceutycznym.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 397924 (22) 2012 01 27

(51) A61K 31/4196 (2006.01)
 A61P 25/08 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin; 
INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI, 
Lublin

(72) PLECH TOMASZ; ŁUSZCZKI JAROGNIEW J.; 
WUJEC MONIKA

(54) Zastosowanie medyczne substancji 
5-(3-chlorofenylo)-4-(4-" uorofenylo)-2,4-dihydro-
-3H-1,2,4-triazolo-3-tionu

(57) Przedmiotem wynalazku jest 5-(3-chlorofenylo)-4-(4-fl uoro-
fenylo)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazolo-3-tion, o poniższym wzorze 
do zastosowania jako lek. 5-(3-chlorofenylo)-4-(4-fl uorofenylo)-
-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazolo-3- tionu może mieć zastosowanie 
do przerywania toniczno-klonicznych napadów padaczkowych.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 397877 (22) 2012 01 23

(51) A61L 27/08 (2006.01)
 A61L 27/30 (2006.01)
 A61L 27/42 (2006.01)
 A61L 31/08 (2006.01)

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

(72) ROŃDA JACEK; RAJCHEL BOGUSŁAW
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(54) Sposób otrzymywania bioaktywnej powłoki 
na implantach i wszczepach medycznych oraz 
bioaktywna powłoka otrzymana tym sposobem

(57) Sposób otrzymywania bioaktywnej powłoki na implantach 
i wszczepach medycznych wykorzystujący metody jonowe, polega 
na tym, że płytkę wykonaną z mieszaniny niejednorodnej prosz-
ków węgla, irydu, platyny o składzie 80-95% węgla, 3-8% irydu oraz 
3-8% platyny, umieszczoną w komorze z wysoką próżnią, nie gorszą 
niż 10-6 mbarów, bombarduje się wiązką jonów gazu szlachetnego. 
Kąt bombardowania płytki materiałowej zawiera się w przedziale 
od 60° do 80°. Natomiast współczynniki rozpylania jonowego wę-
gla, platyny i irydu, charakteryzujące proces rozpylania, oblicza się 
indywidualnie dla każdej projektowanej powłoki.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 397929 (22) 2012 01 29

(51) A61N 5/10 (2006.01)
 G21K 1/00 (2006.01)
 G21K 5/00 (2006.01)

(71) NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH, Otwock
(72) WYSOCKA-RABIN ANNA; ADRICH PRZEMYSŁAW

(54) Sposób i układ formowania wiązki promieniowania 
elektronowego  głowicy terapeutycznej mobilnego 
akceleratora śródoperacyjnego

(57) Sposób i układ formowania wiązki promieniowania elek-
tronowego w głowicy terapeutycznej mobilnego akceleratora 
śródoperacyjnego, stosowanego w radioterapii śródoperacyjnej, 
odznacza się tym, że pozwala na uformowanie wiązki elektronów 
emitowanej ze struktury przyspieszającej głowicy (G) mobilnego 
akceleratora o średnicy 3 mm zapewniającej płaski rozkład dawki 
promieniowania elektronowego w polu operacyjnym o średnicy 
od 4 do 14 cm dla energii wiązki promieniowania, zawartych w prze-
dziale od 4 MeV do 12 MeV, zarówno dla aplikatorów (A) dawki pro-
mieniowania elektronowego, połączonych bezpośrednio stykowo 
z płaszczyzną poprzeczną głowicy (G), jak i dla aplikatorów połą-
czonych z głowicą (G) pośrednio przez przerwę powietrzną. Układ 
formowania wiązki promieniowania elektronowego w głowicy (G) 
zawiera zestaw dwu folii, folii (F1) rozpraszającej oraz folii (F2) wy-
równującej o nierównomiernej grubości, której rozkład od wierz-
chołka do jej brzegów opisuje krzywa Gaussa. Zestaw folii (F1) i (F2) 
jest połączony trwale z kolimatorem (K2) oraz umieszczonym pod 
nim drugim kolimatorem (K2), a w przerwie między kolimatorami 
osadzona jest komora jonizacyjna (KJ).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 397956 (22) 2012 01 31

(51) A63F 9/10 (2006.01)
 G02B 27/22 (2006.01)
 A63H 33/08 (2006.01)

(71) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(72) TRACZYKOWSKI GRZEGORZ

(54) Sposób wytwarzania wierzchniej warstwy puzzli, 
kart do gry i gier planszowych z wykorzystaniem 
efektu ruchu obrazka metodą poklatkową

(57) Sposób wytwarzania wierzchniej warstwy puzzli, kart do gry 
i gier planszowych z wykorzystaniem efektu ruchu obrazka metodą 
poklatkową, charakteryzuje się tym, że dokonuje się selekcji co naj-
mniej 3 klatek składających się na wybraną sekwencję fi lmową, na-
stępnie wybrane klatki przetwarza się cyfrowo na jeden obrazek 
składający się ze wszystkich wybranych klatek jednocześnie, potem 
obrazek drukuje się, używając farb UV, w odbiciu lustrzanym na folii 
soczewkowej pokrytej zabezpieczającą warstwą primera, następ-
nie na tak wydrukowany obrazek nakłada się co najmniej dwie 
warstwy farby w kolorze białym, po czym powtarza się powyższą 
czynność, potem przygotowuje się dwie warstwy kartonu i skleja 
się je ze sobą naprzemiennie tak, by białe pokrycie stanowiło górną 
warstwę materiału, a szare - dolną, potem na tak przygotowaną tek-
turę nakleja się przygotowany wcześniej wydruk lenticularny, nakła-
dając klej na spodnią warstwę wydruku lenticularnego, a następnie 
naklejając tekturę jej białym pokryciem.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 397955 (22) 2012 01 31

(51) A63H 33/08 (2006.01)
 A63F 9/10 (2006.01)
 B05D 5/02 (2006.01)

(71) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(72) TRACZYKOWSKI GRZEGORZ

(54) Sposób wytwarzania wierzchniej warstwy puzzli 
metodą różnicowania powłok

(57) Sposób wytwarzania wierzchniej warstwy puzzli metodą 
różnicowania powłok, charakteryzuje się tym, że z podstawowego 
projektu obrazu wydobywa się zróżnicowane kontrastowo ele-
menty i tworzy projekt wierzchniej warstwy grafi ki oparty na takim 
zróżnicowaniu, następnie drukuje się obraz, zgodnie z projektem 
podstawowym, a potem na tak wydrukowany obraz nakłada się 
błyszczący i matowy lakier hybrydowy, zgodnie z uzyskanym wcze-
śniej projektem wierzchniej warstwy grafi ki.

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ  B

RÓŻNE  PROCESY  PRZEMYSŁOWE;  TRANSPORT

A1 (21) 402800 (22) 2013 02 15

(51) B09B 3/00 (2006.01)
 C02F 11/10 (2006.01)

(71) TYLISZCZAK MIROSŁAW  TYLISZCZAK-ENGINEERING, 
Żelistrzewo

(72) TYLISZCZAK MIROSŁAW

(54) Sposób utylizacji osadów ściekowych

(57) Sposób termicznej utylizacji osadów ściekowych, zwłaszcza 
pochodzących z oczyszczalni ścieków komunalnych, polega na tym, 
że osady te poddaje się suszeniu w suszarce ślimakowej w tempe-
raturze 150-180 stopni Celsjusza, następnie pirolizie bez dostępu 


