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(71) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok;  
UNIWERSYTET MISSISIPPI, , US

(72) ŁASKA GRAŻYNA; SIENKIEWICZ ANETA;  
ZJAWIONY JORDAN K., US; JACOB MELISSA R., US

(54) zastosowanie sasanki zwyczajnej 
pulsatilla patens (l.) mill. w leczeniu chorób 
grzybiczych

(57) Istota zgłoszenia dotyczy zastosowania sasanki zwyczaj-
nej Pulsatilla vulgaris Mill. (odmiany ogrodowej) w leczeniu  
chorób grzybiczych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 414999 (22) 2015 11 30

(51) A61L 27/12 (2006.01) 
 A61L 27/18 (2006.01) 
 A61L 27/58 (2006.01)

(71) MEDGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

(72) BOROWSKA-SKARZYŃSKA URSZULA; CHŁOPEK JAN; 
SZARANIEC BARBARA; MORAWSKA-CHOCHÓŁ ANNA; 
GRYŃ KAROL

(54) kompozytowy materiał bioresorbowalny, 
zastosowanie kompozytowego materiału 
bioresorbowalnego oraz urządzenie 
medyczne zawierające kompozytowy materiał 
bioresorbowalny

(57) Zgłoszenie dotyczy kompozytowego materiału bioresorbo-
walnego na bazie polilaktydu charakteryzującego się tym, że za-
wiera od około 4 do około 10% wag ortofosforanu wapnia (TCP), 
od około 0,1 do około 0,5% wag hydroksyapatytu (HAp) oraz po-
lilaktyd do 100%. Zgłoszenie dotyczy również zastosowania kom-
pozytowego materiału bioresorbowalnego do wytwarzania urzą-
dzeń medycznych oraz urządzenia medycznego zawierającego  
ten materiał.

(22 zastrzeżenia)

A1 (21) 415016 (22) 2015 11 30

(51) A61M 5/24 (2006.01) 
 A61M 5/315 (2006.01)

(71) SCIENCEPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(72) NEJMAN MICHAŁ; WIDOMSKI PAWEŁ; RAPACZ JOANNA 
KATARZYNA; POPIOŁKIEWICZ JOANNA;  
LASKOWSKA-MIROŃCZUK MONIKA;  
ZABIEŁŁO URSZULA; POLKOWSKI KRZYSZTOF

(54) ampułkostrzykawka oraz sposób łączenia tłoka 
ampułkostrzykawki z tłoczyskiem

(57) Zgłoszenie dotyczy ampułkostrzykawki, charakteryzującej 
się tym, że końcówkę popychacza (5) stanowi magnes trwały po-
łączony z popychaczem (6), a tłok (4) wykonany jest z materiału 
o właściwościach ferromagnetycznych. Przedstawiono również 
sposób łączenia tłoka ampułkostrzykawki z tłoczyskiem za pomo-
cą połączenia magnetycznego, oraz sposób rozłączania, w któ-
rym nie zachodzi zmiana położenia tłoka (4) względem korpusu  
ampułkostrzykawki (1).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 414976 (22) 2015 11 26

(51) A63B 69/12 (2006.01) 
 A63B 71/06 (2006.01)

(71) GACEK RAFAŁ, Gdynia
(72) GACEK RAFAŁ

(54) Sposób tworzenia środowiska dla analizy 
i optymalizacji ergonomii ruchu pływaka  
zawodnika i amatora

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób tworzenia środowiska 
dla analizy i optymalizacji ruchu pływaka zawodnika i amatora. 
Sposób ma zastosowanie w dziedzinie szkolenia pływaków wyczy-
nowych i amatorów oraz w doskonaleniu ich technik pływackich. 
Istota wynalazku polega na wprowadzeniu do wody basenowej 
w torze ruchu pływaka, markera, którym może być sprężone po-
wietrze albo inny gaz lub ciecz z barwnikiem lub mikro granulka-
mi ciała stałego o dodatniej pływalności. Nasycenie markerem 
jest realizowane bądź sektorowo - na wybranym odcinku toru, 
bądź na całej jego długości. Ruch pływaka jest rejestrowany przez 
urządzenia rejestrujące obraz - od góry synchronicznie oraz z obu 
boków w płaszczyźnie poziomej, ewentualnie częściowo od dołu, 
przez wodoszczelną kamerę posadowioną na statywie przytwier-
dzonym do dna basenu. Obecność markera w wodzie basenowej 
skutkuje tym, że zawirowanie wody powstałe w wyniku ruchu pły-
waka, staje się widoczne. Elementy geometryczne wiru przesądzają 
o technice pływaka i trener - szkoleniowiec może na tej podstawie 
optymalizować ergonomię ruchu pływaka zawodnika i amatora.

(5 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2016 08 23

dzIał B

rÓŻNe prOCeSy przemySłOWe; traNSpOrt

A1 (21) 415049 (22) 2015 12 01

(51) B01D 17/028 (2006.01) 
 C02F 1/40 (2006.01) 
 E03F 5/16 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GALKOR 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Koronowo

(72) SKOTNICKI TOMASZ; KAZIMIERSKA ANNA

(54) Sposób usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza olejów 
z gorących cieczy procesowych oraz urządzenie 
do realizacji tego sposobu

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sposobu usuwania za-
nieczyszczeń z gorących cieczy procesowych zawierających oleje, 
podczas procesów nakładania powłok galwanicznych na detale ele-
mentów hydrauliki. Polega on na tym, że gorącą ciecz procesową 
powstającą w kąpieli odtłuszczającej w postaci emulsji o tempera-
turze 40 do 70°C, zawierającej zanieczyszczenia w postaci szlamów, 
zanieczyszczeń stałych i olejów, poddaje się procesowi koalescencji 
po przeniesieniu jej z kąpieli oczyszczającej do zbiornika, w którym 
jednocześnie poddaje się ją chłodzeniu za pomocą wody o tem-
peraturze nie przekraczającej 10°C przepływającej przez chłod-
nicę zamontowaną na zbiorniku w celu aglomeracji drobin oleju 
oraz spowolnieniu jej przepływu grawitacyjnego celem poprawy 
separacji szlamów i zanieczyszczeń stałych, po czym ze zbiornika 
usuwa się osadzone na jego dnie szlamy i zanieczyszczenia stałe, 
a zagęszczoną emulsję oleju i wody przenosi się do separatora ole-
ju, w którym dokonuje się ich rozdziału, po czym otrzymany olej 
zawraca się na stanowiska obróbki mechanicznej detali hydrauliki. 


