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znajdujący się również w desce sedesowej wentylowanej powie-

trze dostarczone jest do dyszy wylotowej. Następnie za pomocą 

przewodu wentylacyjnego (E) i wentylatora, powietrze wyrzucane 

jest poprzez przewody wentylacyjne na zewnątrz pomieszczenia 

a w ubikacji pozostaje tylko powietrze o przyjemnym zapachu.
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(54) Sposób określenia wpływu składników alkoholu 
(etanolu) jako dodatkowego czynnika stresowego 
na dynamiczne parametry skurczów mięśni 
niedokrwionych

(57) Projekt rozwiązania należy do sfery biomedycyny i fi zjolo-

gii i może być używany o oceny stanu czynnościowego mięśnia 

niedokrwionego w warunkach przewlekłej alkoholizacji. Zezwala 

na poprawę metod diagnozowania opracowanie skutecznego le-

czenia niedokrwienia traumatycznie indukowanego u pacjentów 

uzależnionych od alkoholu. Ujawniono mechanizm i sposób oceny 

dodatkowego wpływu czynnika stresowego (etanolu) na funkcjo-

nalne możliwości mięśnia szkieletowego, urażonego przez nie-

dokrwienie. Technicznym skutkiem wynalazku jest sposób oceny 

biomechanicznej aktywności niedokrwionego mięśnia u zwierząt 

w warunkach dodatkowego czynnika stresowego.
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(54) Opracowanie metody laboratoryjnej w celu 
sprawdzenia skuteczności korekcji farmakologicznej 
niedokrwienia mięśni szkieletowych

(57) Najbardziej skutecznym markerem uszkodzenia niedokrwio-

nego w analizie mechanicznej aktywności uszkodzonych mięśni 

szkieletowych, który został określony na podstawie samodzielnych 

badań, jest zmiana efektywności częstotliwości skurczów mięśnio-

wych niedokrwionego mięśnia szkieletowego. Zdefi niowany przez 

nas marker może być stosowany w czasie prób środków farmako-

logicznych do wyrównywania niedokrwienia mięśni szkieletowych, 

a także do udoskonalenia metod diagnozowania laboratoryjnego 

uszkodzenia niedokrwionego, poprawy istniejących i opracowania 

nowych przed- i pooperacyjnych terapeutycznych działań taktycz-

nych. Badanie ma na celu stworzenie sposobów laboratoryjnego 

sprawdzenia efektywności farmakologicznej korekcji niedokrwienia 

mięśni szkieletowych i oceny ich stanu w oparciu o zaoferowany 

algorytm analizy skuteczności sumowania stopniowych skurczów 

mięśni niedokrwionych. Tak więc uzyskane wyniki wykazują moż-

liwość stosowania skuteczności częstotliwości sumowania stop-

niowych skurczów mięśniowych w postaci skutecznego markera 

uszkodzenia niedokrwionego.
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(54) Multimodalny fantom serca
(57) Multimodalny fantom serca, przeznaczony do zapewnienia 

i kontroli jakości w różnych systemach obrazowania medycznego, 

mający charakter fantomu antropomorfi cznego, tj. uwzględniają-

cego struktury anatomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem me-

dycyny nuklearnej i radiologii, charakteryzujący się tym, że posiada 

dwie komory serca trwale połączone ze sobą, z których każda po-

siada niezależny otwór wlotowy (3, 4) z przewodem doprowadzają-

cym (5) płyn (6) do przestrzeni mięśniówki serca oraz lewej (1) i pra-

wej (2) komory serca, umiejscowiony w statywie mocującym (7) 

oraz pojemnik (8) do symulacji przestrzeni okołosercowej.
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KOTSAN IGOR, UA

(54) Sposób oceny stopnia mechanicznej dysfunkcji 
niedokrwionych mięśni szkieletowych u szczurów 
laboratoryjnych

(57) Projekt rozwiązania należy do sfery biologii, zwłaszcza fi zjo-

logii człowieka i zwierząt oraz biomedycyny i może być stosowany 

w klinicznej analizie laboratoryjnej i ocenie stanu czynnościowe-

go mięśni szkieletowych i poszczególnych włókien mięśniowych 

w warunkach uszkodzenia niedokrwionego o różnej genezie 

i trwałości, a także w warunkach obciążenia przez różne stany etio-

patogenetyczne. Sposób zezwala na efektywną ocenę stanu czyn-

nościowego niedokrwionego mięśnia szkieletowego w oparciu 

o analizę jego właściwości kontraktylnych, jest skuteczny w oce-

nie i interpretacji charakteru i przesłanek kontraktylnej dysfunkcji 

niedokrwionych mięśni szkieletowych, zarówno w warunkach 

niedokrwienia, jak też w przypadku występowania stanów patolo-

gicznych o różnej genezie. Wynalazek może posłużyć do naprawy 

metod laboratoryjnego diagnozowania niedokrwienia, poprawy 

istniejących i opracowania nowych przed- i pooperacyjnych te-

rapeutycznych działań taktycznych. Uzyskane wyniki wykazują 

depresję wydajności niedokrwionego mięśnia szkieletowego 


