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Megadott használati mintaoltalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A61B 5/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005500 2022.09.01.

 ( 21 )  U 22 00022

 ( 22 )  2022.02.08.

 ( 73 )  Solver Unio Fejlesztési Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 72 )  Csonka Attila Gusztáv 34%, Budapest, (HU)

 Dr. Somogyi Andrea 33%, Budapest, (HU)

 Eczl György 33%, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Orvosi monitorozó rendszer

 ( 57 )
Orvosi monitorozó rendszer, amely orvosi monitorozó eszközt tartalmaz, azzal jellemezve, hogy az orvosi

monitorozó eszköz (16.1-16.n) adatgyűjtő egységhez (15) kapcsolódik, adatgyűjtő egység (15) Wifi modulon (17)

keresztül központi adatfeldolgozó eszközhöz (18) csatlakozik.

G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G06Q 50/20 (2012.01)

G02B 27/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005498 2022.08.08.

 ( 21 )  U 20 00175

 ( 22 )  2020.10.08.

 ( 73 )  LIKO-S, a.s, Slavkov u. Brna (CZ)

 ( 72 )  Rudolf Siwy, Trinec, (CZ)

 Orraine Williams, Slavkov u. Brna, (CZ)

 ( 54 )  Interaktív válaszfal

 ( 30 ) PUV 2019-36737 2019.10.10. CZ

 ( 74 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 57 )
Interaktív válaszfal (A) különösen irodaépületekhez, vásárokhoz és privát épületekhez, azzal jellemezve, hogy két

lemezből, egy érintőköpenyes funkcióval rendelkező első üveglemezből (1) és egy hátsó lemezből (10) áll,

amelyek a kerület mentén össze vannak kötve egymással, és levegővel töltött hézaggal (M) vannak elválasztva

egymástól, mimellett az érintőköpenyes funkcióval rendelkező első üveglemezen (1), annak hátoldalán kapacitív

érintőfólia (2) van rögzítve, mögötte pedig egy kijelző (3) van elhelyezve, ahol a kapacitív érintőfólia (2) és a
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kijelző (3) van elhelyezve, ahol a kapacitív érintőfólia (2) és a kijelző (3) egy kábelen keresztül egy

számítógéppel (4) van összekötve, amely egy audio kábelen keresztül egy erősítővel (5) van összekötve, és ezen

keresztül elektromágneses rezgő hangátalakítóval (6), amely az elülső üveglemezzel (1) akusztikus rezgések

átadását lehetővé tévő mechanikai kontaktusban van; és hogy a videókonferencia-kamera (7), a számítógép (4) és

az erősítő (5) hálózati adapterekhez (8) vannak csatlakoztatva, amelyek táp-áramellátása tápkábellel (9) van

megoldva.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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