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(71) DERKACH NATALIIA MYKOLAIVNA, Kijów, UA
(72) DERKACH NATALIIA MYKOLAIVNA, UA

(54) Stabilizowany roztwór na bazie substancji czynnych, 
sposób otrzymywania stabilizowanego roztworu 
substancji czynnych, kompozycja farmaceutyczna 
na bazie stabilizowanego roztworu substancji 
czynnych (dwa warianty)

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest stabilizowany roztwór na ba-
zie dwóch substancji czynnych o aktywności terapeutycznej 
charakteryzujący się tym, że zawiera ponadto stabilizator, kwas 
hialuronowy i/lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól są sto-
sowane jako pierwsza substancja czynna, dekametoksyn i/lub jego 
sól rozpuszczalna w wodzie są stosowane jako druga substancja 
czynna, stabilizator to farmaceutycznie dopuszczalna sól rozpusz-
czalna w wodzie i dysocjująca w roztworach wodnych na kationy 
metalu i aniony reszty kwasowej lub mieszanina takich soli, przy 
czym stabilizator jest zdolny w tym samym czasie do tworzenia 
związków rozpuszczalnych w wodzie z kwasem hialuronowym 
i/lub jego farmaceutycznie dopuszczalnymi solami i z dekame-
toksynem i/lub jego solą rozpuszczalną w wodzie. Przedmiotem 
zgłoszenia jest także sposób otrzymywania stabilizowanego roz-
tworu oraz kompozycja farmaceutyczna na bazie stabilizowanego 
roztworu dwóch substancji czynnych (dwa warianty).

(57 zastrzeżeń)

A1 (21) 416855 (22) 2016 04 18

(51) A61K 31/14 (2006.01)

 C07C 211/63 (2006.01)

 C07C 209/68 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) JANUS EWA; OSSOWICZ PAULA; 
BŁASZAK MAGDALENA; ZATOŚ KINGA

(54) Substancje o działaniu bakteriobójczym 
i bakteriostatycznym oraz sposób wytwarzania 
substancji o działaniu bakteriobójczym 
i bakteriostatycznym

(57) Przedmiotem zgłoszenia są substancje o działaniu bakterio-
bójczym i bakteriostatycznym, w postaci soli benzalkoniowych, 
które charakteryzują się tym, że mają postać soli o wzorze, gdzie n 
wynosi od 8 do 18, mają anion pochodzący od aminokwasu, a ka-
tion jest kationem benzalkoniowym. Zgłoszenie zawiera też sposób 
wytwarzania substancji o działaniu bakteriobójczym i bakteriosta-
tycznym, w postaci soli benzalkoniowych, który charakteryzuje się 
tym, że prowadzi się reakcję aminokwasu z wodorotlenkiem ben-
zalkoniowym w środowisku wodnym przy ich równomolowym 
stosunku, w temperaturze 25-60°C, w czasie od 6 do 24 godzin.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 420113 (22) 2014 07 04

(51) A61K 31/47 (2006.01)

 C07D 401/14 (2006.01)

 C07D 405/14 (2006.01)

 C07D 409/14 (2006.01)

 C07D 413/14 (2006.01)

 C07D 417/14 (2006.01)

 C07D 419/14 (2006.01)

 A61P 25/18 (2006.01)

 A61P 25/00 (2006.01)

(86) 2014 07 04 PCT/PL2014/000072
(87) 2016 01 07 WO16/003296

(71) INSTYTUT FARMAKOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
Kraków; 
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków

(72) ZAJDEL PAWEŁ; MARCINIEC KRZYSZTOF;  
CANALE VITTORIO, IT; BOJARSKI ANDRZEJ J.;  
KOS TOMASZ; POPIK PIOTR; KAMIŃSKI KRZYSZTOF

(54) (Chinolino lub izochinolino) sulfonamidy amin 
cyklicznych jako leki przeciwpsychotyczne

(57) Zgłoszenie dotyczy związków o wzorze ogólnym (I), w któ-
rym: jeden z A1 i A2 oznacza atom azotu, a drugi oznacza atom 
węgla ewentualnie podstawiony halogenem; linia falista pomię-
dzy ugrupowaniem sulfonamidowym a pierścieniami B/C oznacza 
wiązanie pojedyncze łączące atom siarki z nie-przyczółkowym ato-
mem węgla, przy czym część pierścienia C odznaczona linią prze-
rywaną jest niepodstawiona; n oznacza liczbę całkowitą od 0 do 3; 
Y oznacza atom azotu lub atom węgla; Z oznacza 5-6 członowy 
pierścień aromatyczny/heteroaromatyczny, ewentualnie skonden-
sowany z dalszym pierścieniem aromatycznym lub 5-6 członowym 
nie-aromatycznym pierścieniem heterocyklicznym, przy czym 
skondensowany układ pierścieni jest połączony przez nie-przy-
czółkowy atom węgla. Związki wykazują wysokie powinowactwo 
do receptorów D2, D3, 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT6 i 5-HT7 i są użyteczne 
w leczeniu chorób psychotropowych lub zaburzeń związanych 
z dysfunkcją układów dopaminergicznego/serotoninergicznego, 
takich jak schizofrenia i autyzm.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 416860 (22) 2016 04 15

(51) A61L 15/22 (2006.01)

 A61L 27/44 (2006.01)

 A61L 31/04 (2006.01)

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

(72) STODOLAK-ZYCH EWA; MAGIERA ANNA;  
SZPONDER TOMASZ; BŁAŻEWICZ STANISŁAW

(54) Sposób wytwarzania resorbowalnej membrany 
polimerowej dla sterowanej regeneracji tkanek

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania resorbo-
walnej membrany polimerowej do sterowanej regeneracji tkanek, 
który charakteryzuje się tym, że jako materiał wyjściowy stosuje się 
granule polilaktydowe, korzystnie PLDLA o wielkości od 200-800 μm,  
o porowatości od 50 do 95%, korzystnie wytworzone metodą 
wypłukiwania porogenu (PSL) lub odlewania i wpłukiwania poro-
genu (SCPL), o wielkości ziaren od 50 do 800 μm, a następnie po-
rowate granule polimerowe rozprowadza się równomiernie w po-
staci warstwy o grubości od 2 do 4 mm na powierzchnię sztywnej, 
gładkiej płyty, korzystnie szklanej i ogrzewa się do temperatury 
powyżej temperatury mięknienia, a poniżej temperatury topnie-
nia czystego polimeru, następnie nakłada się folię antyadhezyjną, 
korzystnie celofanową, na nią drugą płytę, z kolei tak uformowaną  
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warstwę poddaje się prasowaniu pod ciśnieniem w zakresie 
od 100 Pa do 1000 Pa, w czasie od 10 do 15 minut.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 416922 (22) 2016 04 21

(51) A61L 27/12 (2006.01)

 A61L 27/46 (2006.01)

 C01B 25/32 (2006.01)

(71) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ 
STRUKTURALNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO, Wrocław

(72) WIGLUSZ RAFAŁ JAKUB; PĄZIK ROBERT

(54) Nanokrystaliczny apatyt domieszkowany jonami 
pierwszej grupy układu okresowego w postaci 
proszku lub krążków i sposób jego wytwarzania

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest nanokrystaliczny apatyt do-
mieszkowany jonami pierwszej grupy układu okresowego w po-
staci proszku lub krążków o wzorze ogólnym M10-xLx(WO4)6(Z)2, 
gdzie - M oznacza Ca2+, Sr2+, Mg2+, Fe2+/3+, Al3+, La3+, Y3+, Ce3+, 
Dy3+; - W oznacza P5+, As5+, V2+, S2-, Si4+; - L oznacza Li+, Na+, K+,  
Rb+, Cs+, Fr+; - Z oznacza OH-, Cl-, F-, Br-; -x wynosi do 50% molowych, 
przy czym rozmiar krystalitu wynosi poniżej 100 nm, korzystnie 
30-60 nm. Ponadto, zgłoszenie zawiera też sposób wytwarzania 
nanokrystalicznego apatytu.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 416814 (22) 2016 04 11

(51) A63B 23/10 (2006.01)

 A61H 1/00 (2006.01)

 A61B 5/103 (2006.01)

 A43B 7/14 (2006.01)

(71) JURKOJĆ JACEK, Szałsza; WODARSKI PIOTR, Mikołów; 
MICHNIK ROBERT, Gliwice;  
BIENIEK ANDRZEJ, Dąbrowa Górnicza

(72) JURKOJĆ JACEK; WODARSKI PIOTR; MICHNIK ROBERT; 
BIENIEK ANDRZEJ

(54) Sposób i urządzenie do ćwiczenia równowagi
(57) Sposób i urządzenie do ćwiczenia równowagi, dla osób z pro-
blemami neurologicznymi lub problemami z właściwym utrzyma-
niem równowagi o innym podłożu medycznym, charakteryzuje 
się tym, że wkładka do obuwia zawiera czujnik siły lub odkształ-
ceń, usytuowany w przodostopiu oraz czujnik siły lub odkształceń, 
usytuowany w tyłostopiu, połączone torem pomiarowym ze ste-
rownikiem (5) oraz sterownikiem (6), które połączone są przewo-
dowo lub bezprzewodowo z urządzeniem (7) sterującym, które 
jest połączone przewodowo lub bezprzewodowo z elementem (8) 
wibrującym, usytuowanym symetrycznie na bokach ciała pacjenta, 
z przodu i z tyłu.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 417664 (22) 2016 06 21

(51) A63B 33/00 (2006.01)

 B63C 11/12 (2006.01)

(31) 105205095 (32) 2016 04 12 (33) TW

(71) Global Esprit Inc., New Taipei City, TW
(72) CHIANG HERMAN, TW

(54) Uszczelka do okularów pływackich
(57) Niniejszy wynalazek dotyczy uszczelki gumowej do oku-
larów pływackich przeznaczonej do kontaktu z twarzą użytkow-
nika w okolicy oczodołów, złożonej z: ramki łączącej posiadającej 
powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną, wyposażonej na całym 
obwodzie w rowek umieszczony pomiędzy powierzchnią we-
wnętrzną i zewnętrzną, służący do mocowania ramki okularów, 
gdzie część przylegająca do twarzy biegnie wzdłuż powierzchni 
wewnętrznej ramki łączącej i posiada pierścień zewnętrzny oraz 
pierścień wewnętrzny; bufora (4”) umieszczonego pomiędzy po-
wierzchnią wewnętrzną ramki łączącej oraz pierścieniem zewnętrz-
nym części przylegającej do twarzy, gdzie ww. bufor wytwarza 
względem części przylegającej do twarzy siły podpierające i przy-
wracające przeciwne do siły odkształcającej powstałej pomiędzy 
uszczelką a twarzą użytkownika.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 416880 (22) 2016 04 20

(51) A63H 33/00 (2006.01)

 A63H 33/04 (2006.01)

 A63H 33/08 (2006.01)

(71) NAWRACAŁA PIOTR STAMPTEX, Zielona Góra
(72) NAWRACAŁA PIOTR

(54) Element konstrukcyjny, zestaw edukacyjny 
i sposób formowania elementu konstrukcyjnego

(57) Element konstrukcyjny w kształcie bryły z dwiema podstawa-
mi i ścianą boczną prostopadłą do podstaw charakteryzujący się 
tym, że w każdej z podstaw (101, 102) znajduje się co najmniej jeden 
otwór (103, 104), przy czym każda z podstaw (101, 102) jest połą-
czona ze ścianą boczną (105) wewnątrz elementu konstrukcyjnego 
obszarem klejowym (106) stycznym do danej podstawy (101, 102) 
i ściany bocznej (105).

(10 zastrzeżeń)


