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(54) Opakowanie na substancję do parzenia

(57) Opakowanie na substancję do parzenia, z torebką (1) z arku-
szy porowatego materiału, która ma zabezpieczenia przed wysy-
paniem substancji do parzenia na wolnych końcach, zawierające 
zaciskającą nitkę (2), otaczającą torebkę (1), do wyciskania zawar-
tości opakowania po zaparzeniu i połączoną z wyciskającym ele-
mentem (3), charakteryzuje się tym, że wyciskający element (3) 
z materiału termoizolacyjnego ma postać zamkniętej wstęgi, któ-
ra ma połączony z nią rozłącznie trzymający element (4), trwale 
połączony z pierwszym końcem nitki (2), która jest przeciągnięta 
przez pierwszy otwór (5) w środkowej części szerokości wyciskają-
cego element (3) i której drugi koniec połączony jest z torebką (1), 
przy czym pierwszy otwór (5) jest rozmieszczony przeciwlegle 
do trzymającego elementu (4).
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(54) Zespół napędowy narzędzia endoskopowego

(57) Wynalazek dotyczy zespołu napędowego narzędzia endo-
skopowego zawierającego korpus (50) oraz kamerę (21), umieszczo-
ną wewnątrz korpusu i usytuowany współosiowo przed kamerą na-
stawny układ optyczny (1), mający gniazdo mocujące dla narzędzia 
endoskopowego i wyposażony w uchwyt (43) regulacji ogniskowej 
toru optycznego. Ze wspomnianym uchwytem sprzęgnięty jest 
elektryczny silnik regulacyjny (44) do obrotowego przemieszcza-
nia wspomnianego uchwytu (43). Korpus (50) składa się z części 
nieruchomej (51) i części ruchomej (52). Wewnątrz części nieru-
chomej (51) korpusu (50) osadzony jest obrotowo wał drążony (22),  
wewnątrz którego jest zamocowana kamera (21) i na którym jest 
zamontowana część ruchoma (52) korpusu (50). Zespół zawiera 
elektryczny silnik napędowy (45), do obracania gniazda mocują-
cego (42), którego wirnik (34) zamocowany jest na powierzchni 
zewnętrznej wału drążonego (22), natomiast stojan (41) jest zamo-
cowany do części nieruchomej (51) korpusu (50). Układ optyczny (1)  
otacza tuleja regulacyjna (3), wewnątrz której jest nieruchomo za-
mocowany uchwyt (43) regulacji ogniskowej układu optycznego (1).  

Elektryczny silnik regulacyjny (44) ma wirnik (14), zamocowany 
na powierzchni zewnętrznej wspomnianej tulei regulacyjnej (3), na-
tomiast stojan (40) jest osadzony w części ruchomej (52) korpusu (50).  
Układ optyczny (1), kamera (22), tuleja regulacyjna (3), wał drążony (22)  
oraz silnik regulacyjny (44) i silnik napędowy (45) są usytuowane 
współosiowo.
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(54) Urządzenie nasobne do diagnostyki stanu 
psychicznego pojedynczych osób oraz grup ludzi

(57) Urządzenie nasobne do diagnostyki stanu psychicznego 
pojedynczych osób oraz grup ludzi, zawiera zespół wprowadzania 
oceny stanu psychicznego (1) przez badaną osobę, wskaźnik optycz-
ny (2), zegar czasu rzeczywistego (3), przynajmniej jeden czujnik 
parametru biometrycznego (4) osoby badanej, układ sterowania (5)  
z zespołem łączności (6) do łączności z mobilnym urządzeniem tele-
komunikacyjnym, pamięć (8) oraz autonomiczny układ zasilania (9).  
Zespół wprowadzania oceny stanu psychicznego (1) jest zaopa-
trzony w przynajmniej jedno pole (10) aktywowane dotykowo i/
lub naciskowo, do wprowadzenia oceny stanu psychicznego, do-
datniej lub ujemnej. Bezwzględna wartość wprowadzonej oceny 
zależy od czasu trwania dotyku i/lub nacisku. Wskaźnik optyczny (2) 
jest dostosowany do wyświetlania wartości wprowadzonej oceny 
stanu psychicznego, dodatniej lub ujemnej. Układ sterowania (5), 
jest dostosowany do powiązania wprowadzonej oceny stanu psy-
chicznego z informacją akustyczną, skojarzoną z oceną, wprowa-
dzoną przez mikrofon (11) i przekazania wprowadzonej oceny stanu 
psychicznego z informacją akustyczną, skojarzoną z oceną, do pa-
mięci (8) i/lub do mobilnego urządzenia telekomunikacyjnego. 
Układ sterujący jest przystosowany do wyzwalania alarmu wibra-
cyjnego (12) i/lub uruchamiania przynajmniej pędnego wskaźnika 
optycznego (2) w założonych interwałach czasowych i/lub w przy-
padku zmian przynajmniej jednego parametru biometrycznego 
i/lub wprowadzania oceny stanu psychicznego.
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(54) Sposób i urządzenie do pomiaru perfuzji tkanki

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i urządzenie do pomiaru 
perfuzji tkanki, w szczególności tkanek obwodowych. Sposób pole-
ga na tym, że sondę pomiarową (1) z grzałką umieszcza się na ciele 
pacjenta, po czym zasila się grzałkę prądem zasilającym wytworzo-
nym regulowanym układem zasilającym, przy czym w pierwszym 


