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wnątrz korpusu (2) głowicy, składający się ze styku nieruchome-
go (14) i styku odchylanego (15), posiada również popychacz (18) 
styku odchylanego (15), umieszczony przemieszczalnie w głowi-
cy, korzystnie usytuowany przesuwnie na kierunku równoległym 
do geometrycznej osi głowicy. Styk odchylany (15) ma postać sprę-
żynującego pręta umocowanego jednym końcem w korpusie (2) 
głowicy tak, że w normalnym położeniu otwarcia, kiedy przewód 
ssący (5) jest odłączony od głowicy, styk (15) jest zwarty ze stykiem 
nieruchomym (14), zaś po zakończeniu odkurzania i usadowieniu 
końcówki przewodu ssącego (5) w głowicy styk odchylany (15) jest 
odsunięty od styku nieruchomego (14). W szczególnym wariancie 
stacja posiada korpus (2) głowicy przymocowany do ściany sprzą-
tanego lokalu albo do ścianki mebla usytuowanego w tym lokalu. 
W innej konfi guracji korpus (2) głowicy jest przymocowany do wy-
sięgnika utrzymującego przewód ssący (5).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 422730 (22) 2017 09 02

(51) A61B 5/15 (2006.01)
 A61B 5/151 (2006.01)

(71) HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA, Ozorków
(72) GRZELAK ROBERT; ROZWADOWSKI MARCIN; 

KARBOWNICZEK JACEK; KOMUDA MARCIN; 
NIEMIEC MARCIN

(54) Urządzenie do nakłuwania skóry pacjenta

(57) Urządzenie zawiera wydłużony korpus główny i nasadkę za-
mykającą przedni koniec korpusu głównego. Korpus główny ma 
obudowę w postaci rurki. W obudowie jest mechanizm nakłuwa-
jący z zespołem prowadzącym lancet, mechanizm regulacji głębo-
kości nakłucia i mechanizm usuwania użytego lancetu. Tworzą one 
zespół mechanizmu, którego elementy osadzone są w korpusie 
mechanizmu zamocowanym we wnętrzu obudowy. Zespół pro-
wadzący lancet stanowi gniazdo lancetu (7) z prowadnicą przecho-
dzącą przed otwór w przegrodzie poprzecznej korpusu mecha-
nizmu i komorą na lancet. Prowadnica połączona jest z przednim 
końcem tulei napędowej (14), osadzonej obrotowo i suwliwie 
w korpusie mechanizmu. Pomiędzy przegrodą poprzeczną i tuleją 
napędową (14) ulokowana jest sprężyna powrotna. Pomiędzy tuleją 
napędową (14) i przyciskiem (16) ulokowana jest sprężyna napędo-
wa (15). W tylnym końcu obudowy zamocowany jest suwliwie i ob-
rotowo przycisk (16). Napięcie sprężyny napędowej (15) wyzwalane 
jest przez podatny zatrzask tulei napędowej (14) współpracujący 
z powierzchnią oporową korpusu mechanizmu i powierzchnią ak-
tywującą przycisku (16). Mechanizm regulacji głębokości nakłucia 
stanowi przycisk (16) sprzęgnięty obrotowo z tuleją napędową (14) 
oraz stopnie ograniczające ruch zderzaka tulei napędowej (14).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 422696 (22) 2017 08 30

(51) A61F 13/00 (2006.01)
 A61L 15/34 (2006.01)

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

(72) NOCUŃ MAREK; NIEDŹWIEDZKI JERZY

(54) Sposób wytwarzania aktywnego opatrunku

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania aktyw-
nego opatrunku stosowanego m.in. na chroniczne rany dermato-
logiczne czy rany oparzeniowe, charakteryzuje się tym, że znaną 
porowatą tkaninę poliestrową łączy się w znany sposób z wkładem 
chłonnym w postaci tkaniny syntetycznej lub bawełnianej, któ-
ry następnie nasyca się olejem tłoczonym na zimno, poddanym 
procesowi saturacji ozonem z generatora ozonu o wydajności 
od 500 mg/h do 5000 mg/h, do momentu uzyskania lepkości 
co najmniej 500 cP i do zaniku w jego widmie absorpcyjnym UV-VIS 
pasm z zakresu 407 do 465 nm.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 423181 (22) 2017 08 25

(51) A61G 5/00 (2006.01)
 A61G 5/10 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok
(72) BORKOWSKI PIOTR; PROCHOR PIOTR; 

MAJEWSKA PAULINA; KOSACKA KATARZYNA; 
JAROCEWICZ GABRIEL

(54) Wózek inwalidzki zwłaszcza do gry w rugby

(57) Wózek inwalidzki zwłaszcza do gry w rugby posiada układ 
jezdny w postaci kół napędowych (3) i transportowych elementów 
kulowych (4) łączonych z ramą (1). Ilość transportowych elementów 
kulowych (4) wynosi minimum cztery.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 423248 (22) 2017 09 05

(51) A61G 5/00 (2006.01)
 A61G 5/14 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok
(72) BORKOWSKI PIOTR; CZERWIŃSKI PAWEŁ; 

BURDZIAK KATARZYNA

(54) Wózek inwalidzki z funkcją pionizacji

(57) Wózek inwalidzki z funkcją pionizacji składający się z ramy 
nośnej (1), siedziska (3), dużych kół napędowych oraz małych kół 
przednich. Do górnej części ramy nośnej (1), która jest centralnym 
zespołem wózka, przymocowane jest poprzez połączenia gwinto-
we siedzisko (3) zaś do bocznej części poprzez połączenia gwinto-
we - duże koła napędowe (4). Do boków głównego elementu ramy 
nośnej (1), którym jest prostokątna belka nośna poprzez połączenie 
sworzniowe przymocowane są ramiona prowadzące oraz poprzez 
połączenie zawiasowe - poziome teleskopy stabilizujące.

(1 zastrzeżenie)


