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końce połączone ze wspomnianą strukturą (15), i rozpościerają-
cy się wzdłuż ścieżki w kształcie litery U, która przechodzi wokół 
jednej części suwaka (18). Układ jest taki, że gdy drut jest zasilany 
energią elektryczną, skraca się on i powoduje przesunięcie suwaka 
l (18) z położenia spoczynkowego w kierunku położenia robocze-
go, przeciw działaniu sprężyny przeciwstawnej (21), a gdy drut jest 
wyłączany spod napięcia, ponownie wydłuża się on umożliwiając 
przesunięcie suwaka (18) w kierunku położenia spoczynkowego. 
Element łącznikowy (30) jest podtrzymywany przez i połączony 
obrotowo z suwakiem (18).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 406390 (22) 2013 12 05

(51) A61B 5/00 (2006.01)
 A61C 17/16 (2006.01)
 A61C 9/00 (2006.01)

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

(72) PANEK DARIA; SKALSKI ANDRZEJ; 
HEMMERLING MACIEJ

(54) Nakładka myjąca na zęby

(57) Nakładka myjąca na zęby, składająca się z uchwytu i obudowy, 
charakteryzuje się tym, że na wewnętrznej ścianie obudowy (2) znaj-
duje się przesuwna taśma (6), ściśle dopasowana do napędzających 
ją zębatek, do której zamocowane są chwytaki (7), rozmieszczone 
na całej długości taśmy (6). Do każdego chwytaka (7) przytwierdzony 
jest pęczek szczecinowy (8), tworząc włosie, rozchodzące się promie-
niście, ograniczone we wzajemnym rozmieszczeniu powierzchnią 
stożkową, korzystnie o kącie rozwarcia równym 110°.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 406416 (22) 2013 12 06

(51) A61B 5/02 (2006.01)

(71) EDU COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice

(72) MŁYNARCZYK PATRYK; KOMANIECKI ALEKSANDER

(54) Sposób monitorowania stanu psycho$ zycznego 
człowieka poprzez analizę pozyskanych 
bezinwazyjnie parametrów biomedycznych

(57) Sposób monitorowania stanu psychofi zycznego człowieka 
poprzez analizę pozyskanych bezinwazyjnie parametrów biome-

dycznych, realizowany za pomocą zespołu czujników zamonto-
wanych w urządzeniu peryferyjnym komputera, w szczególności 
myszce komputerowej, mających bezpośredni kontakt z ciałem 
człowieka poprzez dotyk charakteryzuje się tym, że w bloku po-
miarowym (BP) w trybie ciągłym mierzy się za pomocą, co najmniej 
jednego czujnika (C) parametry biomedyczne (B) takie jak prze-
pływ objętości krwi w naczyniach włosowatych. Uzyskane wyniki 
przesyła się do bloku diagnostycznego (BD), w którym to dokonuje 
się analizy wyniku pomiaru sygnału biomedycznego (B) takiej jak 
analiza zmienności rytmu pracy serca oraz porównania analizy wy-
niku pomiaru biomedycznego z bloku pomiarowego (BD) zadany-
mi wartościami wzorcowymi. Uzyskując wynik analizy pobranych 
parametrów biomedycznych nie przekraczające wartości wzorco-
wych uzyskane wyniki pozytywne (D) wysyła się do bloku maga-
zynującego informacje (BM) lub korzystnie otrzymując co najmniej 
trzeci z rzędu wynik analizy pomiarów pobranych biomedycznych 
większą lub mniejszą od odpowiadającej jej wartości wzorcowej, 
uzyskane wyniki negatywne (Z) wysyła się do bloku magazynu-
jącego (BM) i uzyskane wyniki negatywne (Z) wysyła się do bloku 
komunikacyjnego (BK), w którym inicjuje się sygnał, powodujący 
załączenie aplikacji do powiadomienia lekarza specjalisty (S).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 406215 (22) 2013 11 25

(51) A61B 5/04 (2006.01)
 A61B 5/0492 (2006.01)

(71) APIMEDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno

(72) GĄGALSKA JOLANTA; GRAJEK MAGDALENA ANNA

(54) Jednorazowa elektroda o płaszczyźnie w kształcie 
elipsy z nakładką silikonową oraz kablem 
z pozłacanymi końcówkami

(57) Elektroda do odczytu potencjałów elektrycznych gEMG 
posiada czynną, srebrną, powleczoną chlorkiem srebra część 
zbierającą potencjał z powierzchni skóry o płaszczyźnie w kształ-
cie elipsy (1), zakończonej końcówką mocującą wykonaną z siliko-
nu (3a). Od powierzchni czynnej elektrody odchodzi ekranowany 
kabel dwużyłowy na końcach którego znajdują się pozłacane 
końcówki (2).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 406230 (22) 2013 11 25

(51) A61B 6/03 (2006.01)
 A61B 19/00 (2006.01)

(71) SPINCZYK DOMINIK, Zabrze
(72) SPINCZYK DOMINIK


