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z co najmniej jednego elementu formującego o kształcie zbli-
żonym do gwiazdki, zamocowanego na wsporniku połączonym 
z obrotową głowicą siłownika, a powyżej elementu formującego 
znajduje się układ transportujący (6), z elementem dociskającym, 
łączący strefę kształtowania (7) ze strefą pozycjonowania małej 
szczotki (2) oraz siłownik z ruchomymi ramionami, zaś w strefi e 
transportera synchronicznego do przemieszczania dużej szczot-
ki (12) umieszczony jest zespół wiertarek (20).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 418765 (22) 2016 09 20

(51) A61B 5/11 (2006.01)
 A61B 5/01 (2006.01)

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

(72) KWAŚNIEWSKI JERZY; JURASZEK JANUSZ

(54) Materac do monitorowania stanu pacjenta w opiece 
pielęgnacyjnej oraz zespół materacy

(57) Przedmiotem wynalazku jest materac do monitorowania 
stanu pacjenta w opiece pielęgnacyjnej, zawierający część zasad-
niczą oraz warstwę wierzchnią (3), w której umieszczono czujniki (4) 
tworzące sieć czujnikową połączoną z interrogatorem i kompute-
rem za pomocą sprzęgacza. We wnętrzu warstwy wierzchniej (3) 
znajduje się światłowodowy wzdłużny czujnik naprężeń (V), zamo-
cowany na dwóch przeciwległych bokach warstwy wierzchniej (3), 
przy czym do czujnika (V) dołączone są co najmniej dwa światło-
wodowe poprzeczne czujniki naprężeń (H1, H2), które są zamoco-
wane na dwóch pozostałych przeciwległych bokach warstwy (3). 
Wzdłużny czujnik naprężeń (V) umieszczony jest w otulinie ruro-
wej (13), na końcach której zamocowane są elementy sprężyste (14) 
mocujące wzdłużny czujnik naprężeń (V) do materaca, a także 
poprzeczne czujniki naprężeń (H1, H2) umieszczone są w otulinie 
rurowej (13’), na końcach której zamocowane są elementy spręży-
ste (14’), mocujące poprzeczne czujniki naprężeń (H1, H2) do ma-
teraca. Do wzdłużnego czujnika naprężeń (V) zamocowany jest 
ponadto co najmniej jeden światłowodowy czujnik wilgotności (8) 
oraz co najmniej jeden światłowodowy czujnik temperatury.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 418791 (22) 2016 09 20

(51) A61B 5/22 (2006.01)

(71) NITKIEWICZ SZYMON, Jaroty; 
MAKSYMOWICZ WOJCIECH, Olsztyn; 
BARCZEWSKA MONIKA, Pruszków; 
SIWEK TOMASZ, Biskupiec

(72) NITKIEWICZ SZYMON; MAKSYMOWICZ WOJCIECH; 
BARCZEWSKA MONIKA; SIWEK TOMASZ

(54) Urządzenie do pomiaru siły odwodzenia 
i przywodzenia palców ręki człowieka

(57) Urządzenie do wyznaczania siły odwodzenia i przywodzenia 
palców ręki człowieka składa się z co najmniej jednego czujnika (7) 
nacisku, umieszczonego wewnątrz obudowy urządzenia, połączo-
nego z ramieniem (6) pomiarowym, umieszczonym na zewnątrz 
obudowy, naprzeciwko którego zamocowane jest drugie sztywne 
ramię (5), przy czym czujnik (7) nacisku połączony jest z mikrokon-
trolerem (9).

(1 zastrzeżenia)

A1 (21) 418810 (22) 2016 09 23

(51) A61B 5/103 (2006.01)
 A61B 5/01 (2006.01)
 A41D 1/00 (2018.01)

(71) INTELLIMOTION TECHNOLOGY SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) POCHYLSKI ŁUKASZ

(54) Układ do monitorowania stanu zdrowia i poziomu 
higieny człowieka i odzież zawierająca taki układ

(57) Przedmiotem wynalazku jest odzież codzienna do moni-
torowania stanu zdrowia i poziomu higieny człowieka, zbierania 
informacji, analizy danych oraz sygnalizacji ryzyka zachorowania 
oraz spadku komfortu użytkownika. Składa się z modułów elek-
tronicznych zamontowanych w materiale. Moduły te posiadają 
wbudowany co najmniej jeden obwód drukowany z zamontowa-
nym układem elektronicznym. Układ elektroniczny zawiera co naj-


