
Nr  02/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 7

A1 (21)  (22) 2015 07 08

(51) A61K 31/785 (2006.01) 
 A61P 31/16 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków
(72) NOWAKOWSKA MARIA; SZCZUBIAŁKA KRZYSZTOF; 

PYRĆ KRZYSZTOF; CIEJKA JUSTYNA

(54)

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest modyfikowana anionowo po-
chodna polialliloaminy (NSPAH) o wzorze 1, w którym każdy pod-
stawnik R jest niezależnie wybrany spośród takich jak -SO3

- i -H 
i co najmniej jeden podstawnik R oznacza grupę -SO3

, a n oznacza 
liczbę całkowitą od 150 do 15000, do zastosowania jako lek do pro-
filaktyki i/lub leczenia infekcji dróg oddechowych wywołanych 
przez ludzkiego rinowirusa (HRV). Ujawniono również kompozycję 
farmaceutyczną zawierającą modyfikowaną anionowo pochodną 
polialliloaminy i jej zastosowanie.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2015 07 14

(51) A61K 31/7135 (2006.01) 
 C07F 15/00 (2006.01) 
 A61P 35/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź
(72) OCHOCKI JUSTYN; KOTYŃSKI ANDRZEJ;  

FABIJAŃSKA MAŁGORZATA

(54)

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest związek kompleksowy platy-
ny(II) w postaci izomeru cis o wzorze I, do stosowania w terapii. 
Zgłoszenie dotyczy także sposobu wytwarzania kompleksowego 
związku platyny(II) o wzorze I, zgodnie z którym związek tetrachlo-
roplatynianowy(II) i 6-aminoflawon zestawia się w ciekłym roz-
puszczalniku hydroksylowym z zabezpieczeniem przed dostępem 
światła, przez 48-96 godzin, w temperaturze 5-50°C, ewentualnie 
pobudzając mechanicznie środowisko reakcyjne, i wydziela się 
kompleksowy związek platyny(II).

(11 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2015 07 03

(51) A61K 33/30 (2006.01) 
 A61K 33/38 (2006.01) 
 A61K 9/08 (2006.01) 
 A61P 35/00 (2006.01)

(71) TRAWIŃSKI ANDRZEJ PERFAND, Wrocław
(72) TRAWIŃSKI ANDRZEJ

(54)

(57) Wynalazek ujawnia kompozycję farmaceutyczną charaktery-
zującą się tym, że składa się z 50% wagowo roztworu srebra kolo-
idalnego oraz 50% wagowo roztworu koloidalnego tlenku cynku, 
przy czym każdy ze składników ma stężenie 1000 ppm. Rozwiązanie 
dotyczy również zastosowania kompozycji farmaceutycznej jako 
środka przeciwnowotworowego, w szczególności w jednostkach 
chorobowych takich jak: rak płuc A549, rak jelita grubego LoVo, rak 
gruczołu sutkowego MCF-7 oraz czerniak B16.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2015 07 09

(51) A61K 36/53 (2006.01) 
 A61K 9/06 (2006.01) 
 A61K 9/10 (2006.01) 
 A61P 17/02 (2006.01)

(71) WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU, 
Białystok

(72) TOMULEWICZ MIKOŁAJ

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest preparat ziołowy mający za-
stosowanie w leczeniu ran. Preparat ziołowy zawierający ekstrakt 
roślinny zemulgowany lub zawieszony w podłożu organicznym 
charakteryzuje się tym, że ziele miodownika melisowatego (Melittis 
melissophyllum) zawiera w ilości od 10% do 40% wag., alkohol ety-
lowy w ilości od 10% do 20% wag. W przypadku maści jako podłoże 
organiczne zawiera Vaselinum album w ilości od 40% do 70% wag., 
a w przypadku żelu zawiera glicerol lub glikol propylenowy w ilości 
2% wag., trietyloaminę w ilości 2% wag., hydroksycelulozę w ilości 
1% wag., aqua purifficata w ilości od 30-35% wag.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2015 07 03

(51) A61K 36/185 (2006.01) 
 A61P 31/10 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin; 
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin

(72) LEWTAK KINGA; FIOŁKA MARTA;  
RZYMOWSKA JOLANTA

(54)  

Sida hermaphrodita  

 

Candida albican

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest nowe medyczne zastosowanie 
ekstraktu białkowego z nasion ślazowca pensylwańskiego Sida her-
maphrodita, z rodziny Malvaceae, do leczenia zakażeń wywołanych 
grzybem z rodzaju Candida. Jak wykazano w badaniach in vitro, 
ekstrakt z nasion Sida hermaphrodita skutecznie obniża aktywność 
metaboliczną komórek C. albicans, przy jednoczesnym braku cyto-
toksyczności w stosunku do fibroblastów, co udowodniono w ba-
daniach na prawidłowych komórkach mysich.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21)  (22) 2015 07 03

(51) A61L 27/00 (2006.01)

(71) AMBROZIAK MACIEJ, Teresin; CHŁOPEK JAN, Kraków; 
GUT GRZEGORZ, Błonie

(72) AMBROZIAK MACIEJ; CHŁOPEK JAN; GUT GRZEGORZ

(54)

(57) Ujawniono implant kostny o właściwościach osteoindukcyj-
nych uformowany na zimno metodami obróbki fizykochemicznej 
w kształtki zespalające, z materiału kompozytowego zawierającego 
87-96% wagowych poli-L-laktydu jako osnowy oraz rozproszonych 
w niej 4-13% wagowych odtłuszczonej i pozbawionej żywych ko-
mórek ludzkiej tkanki kostnej z obecnymi w niej białkami morfoge-
netycznymi BMP, której cząstki mają postać wydłużonych igiełek, 
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a ich wielkość przedstawiona jako średnica zastępcza d i wyliczo-
na według wzoru: d = (l + m) ÷ 2 wynosi 200-900 μm. Natomiast 
kształt cząsteczek zdefiniowany jest poprzez współczynnik kształtu 
W wyznaczony według wzoru: W = l ÷ m i wynosi 1,5 do 4,5, gdzie l 
to wartość najdłuższego wymiaru liniowego badanej cząstki, a m 
to wartość największego wymiaru liniowego prostopadłego do linii 
wyznaczanej przez wartość l. Średnica zastępcza d dla co najmniej 
40% cząstek jest w zakresie od 350 do 550 μm, a współczynnik 
kształtu W dla co najmniej 30% cząstek jest w zakresie 2-2,5.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2015 07 03

(51) B01D 53/02 (2006.01)

(71) BOGACKA IZABELLA, Warszawa;  
LEWANDOWSKI STANISŁAW, Warszawa

(72) BOGACKA IZABELLA; LEWANDOWSKI STANISŁAW

(54)

(57) Sposób neutralizacji emisji dwutlenku węgla polega na tym, 
że gazy przemysłowe zawierające dwutlenek węgla lub dwutlenek 
węgla wyodrębniony z gazów przemysłowych przepuszcza się 
przez roztwór wodny soli sodowej kwasu węglowego lub soli so-
dowej silnego kwasu nieorganicznego, korzystnie roztwór chlorku 
sodowego lub siarczanu sodowego, przy czym do roztworu doda-
je się stechiometryczną wobec anionu kwasowego ilość amoniaku. 
Reakcję prowadzi się w temperaturze nie przekraczającej 60°C. Wy-
trącony kwaśny węglan sodowy oddziela się od roztworu wodne-
go, przemywa metanolem, suszy w atmosferze dwutlenku węgla 
i składuje.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2015 07 02

(51) B01F 5/06 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) PLUSKOTA DANIEL; MIESZAŁA ANNA; PRZYBYŁ ALICJA; 
KIELISZEK NATALIA; LECHOWSKA JOANNA;  
KORDAS MARIAN; RAKOCZY RAFAŁ

(54)

(57) Mieszalnik statyczny, zawierający płaszcz grzejny, kanał ruro-
wy, moduł mieszający, pierścienie montażowe, uchwyty, krócieć 
wlotowy i wylotowy płaszcza grzejnego, charakteryzuje się tym, 
że ma co najmniej trzy połączone ze sobą trwale moduły mieszają-
ce, każdy składający się z trójkątnej powierzchni (1), która skręcona 
jest o kąt 120°, a oś skręcenia przebiega prostopadle do podstawy 
trójkąta, w połowie jej długości, połączonej za pomocą łącznika (2) 
z drugą trójkątną powierzchnią (1’), która jest odbiciem lustrzanym 
trójkątnej powierzchni (1) prostopadle do podłużnej osi, a następ-
nie obrócona o 180° wokół tej osi, przy czym każdy kolejny moduł 
mieszający obrócony jest o co najmniej 30° względem poprzed-
niego modułu. Skrajne moduły unieruchomione są w kanale ruro-
wym (3) na obu jego końcach za pomocą pierścieni montażowych (7) 
i/lub dennic. Trójkątna powierzchnia jest karbowana albo posiada 

perforacje. Trójkątna powierzchnia może być trójkątem prostokąt-
nym lub równoramiennym.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2015 07 02

(51) B01F 5/06 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) PLUSKOTA DANIEL; MIESZAŁA ANNA; PRZYBYŁ ALICJA; 
KIELISZEK NATALIA; LECHOWSKA JOANNA;  
KORDAS MARIAN; RAKOCZY RAFAŁ

(54)

(57) Element mieszający w postaci skręconej powierzchni, charak-
teryzuje się tym, że trójkątna powierzchnia (1) skręcona jest o kąt 
120°, a oś skręcenia przebiega prostopadle do podstawy trójkąta, 
w połowie jej długości. Trójkątna powierzchnia (1) połączona jest 
za pomocą łącznika (2) z drugą trójkątną powierzchnią (1’), która 
jest odbiciem lustrzanym trójkątnej powierzchni (1) prostopadle 
do podłużnej osi, a następnie obrócona o 180° wokół tej osi. Trój-
kątna powierzchnia jest karbowana lub posiada perforacje. Trój-
kątna powierzchnia może być trójkątem prostokątnym lub równo- 
ramiennym.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2015 07 09

(51) B01J 19/12 (2006.01) 
 B01F 13/08 (2006.01) 
 C12M 1/42 (2006.01) 
 C12N 13/00 (2006.01)


