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STAN OBECNY

NOWE ROZWI¥ZANIE - NOWE 
MO¯LIWOŒCI

OBSZARY ZASTOSOWANIA

DOJRZA£OŒÆ TECHNOLOGII

TWÓRCY

Aktualne rozwi¹zania czujników do oznaczania 

kontaktu stopy z pod³o¿em, w szczególnoœci dla 

elektromiografów nie spe³niaj¹ wielu kryteriów 

wymaganych w praktycznych aplikacjach. 

S tosowane powszechn ie  czu jn ik i  FSR 

charakteryzuj¹ siê niekorzystn¹ relacj¹ ceny do 

trwa³oœci. Wysokie ceny dostêpnych na rynku 

czujników oraz niska ich trwa³oœæ powoduj¹, ¿e 

w wielu laboratoriach w praktyce nie wykorzystuje 

siê oznaczania faz chodu podczas badañ 

elektromiograficznych. 

Wyeliminowanie powy¿szych niedogodnoœci sta³o 

siê celem opracowania jednorazowego czujnika do 

oznaczania kontaktu koñczyny, zw³aszcza stopy z 

pod³o¿em lub innym przedmiotem. Za³o¿eniem 

konstrukcyjnym by³o maksymalne uproszczenie 

budowy oraz procesu produkcji czujnika, bez utraty 

jego w³aœciwoœci, a co za tym idzie obni¿enie jego 

ceny, dziêki czemu mo¿liwa stanie siê realizacja 

koncepcji czujnika jednorazowego u¿ytku. 

Jednorazowy czujnik wed³ug wynalazku, eliminuje 

koniecznoœæ konserwacji oraz dezynfekcji po 

zrealizowanych badaniach. 

Czujnik do³¹czany jest w szczególnoœci do 

elektromiografów lub urz¹dzeñ do oznaczania 

czasu kontaktu koñczyny z pod³o¿em i znajduje 

zastosowanie g³ównie w badaniach ruchów 

lokomocyjnych, sportowych lub w medycynie.

� Wymagaj¹ca prac B+R |  Testowana, badania 

kliniczne | � Gotowa do demonstracji | � Gotowa 

do wprowadzenia na rynek | � Funkcjonuj¹ca na 

rynku (wdro¿ona w praktyce przemys³owej).
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OCHRONA PATENTOWA

DANE KONTAKTOWE

www.transfer.us.edu.pl

“Foliowy czujnik taktylny” zosta³ zg³oszony jako 

wynalazek do Urzêdu Patentowego RP w dniu 

13.05.2013 r. pod numerem P.403861 a Urz¹d 

Patentowy podj¹³ decyzjê o udzieleniu patentu 

(patent nr 222119).

Biuro Wspó³pracy z Gospodark¹

tel.+ 48 32 359 22 71, +48 32 359 20 81 

e-mail: transfer@us.edu.pl

ZALETY ROZWI¥ZANIA

Rozwi¹zanie wed³ug wynalazku ma szereg 
zalet w stosunku do rozwi¹zañ znanych 
z dotychczasowego stanu techniki:

prost¹ konstrukcjê,
niskie koszty produkcji,
brak potrzeby konserwacji i dezynfekcji 
czujnika po zrealizowanym badaniu,
mo¿liwoœæ wspó³pracy z szerok¹ gam¹ 
urz¹dzeñ,
wysok¹ precyzjê oznaczania kontaktu 
koñczyny z pod³o¿em,
mo¿liwoœæ stosowania w badaniach 
kontaktu z pod³o¿em zarówno stopy bosej 
jak i w obuwiu,
znacz¹ce obni¿enie kosztów i zwiêkszenie 
dostêpnoœci badañ elektromiograficznych 
z wykorzystaniem oznaczania kontaktu 
koñczyny z pod³o¿em
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