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(11) 127940 A0 (51) A61B 5/04 (2006.01) (21) a 2012 00163
(22) 12.03.2012 (41) 29.11.2012//11/2012 (71) LOSONCZI
LAJOS, STR. AVRAM IANCU NR. 37, TÂRGU MURE ,
MS, RO (72) LOSONCZI LAJOS, STR. AVRAM IANCU
NR. 37, TÂRGU MURE , MS, RO (54) ELECTROD
ASPIRATOR MULTICONTACT DE PRELEVARE BIO-
SEMNALE 

(57) Inven ia se refer  la un electrod aspirator care
poate fi fixat pe o suprafa  biologic , cum ar fi pie-
lea uman , pentru prelevarea de biosemnale pe cale
electric , ce sunt apoi transmise în vederea pre-
lucr rii. Electrodul conform inven iei este constituit
dintr-o incint  (1) închis  de o membran  (2) elastic ,
montat  în contact cu un arc (6), în care, prin supape
(3 i 4) de aspirare i, respectiv, de evacuare, se poate
crea o depresiune care asigur  ata area perfect  a
unor contacte (5) metalice pe o suprafa a biologic ,
permi ând astfel prelevarea de biosemnale. 
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(11) 127941 A2 (51) A61F 2/66 (2006.01) (21) a 2011 00440
(22) 09.05.2011 (41) 29.11.2012//11/2012 (71) RANCEA
ADY CONSTANTIN, BD. DACIA NR. 2, BL. D1-2, SC. B,
ET. 8, AP. 43, IA I, IS, RO (72) RANCEA ADY
CONSTANTIN, BD. DACIA NR. 2, BL. D1-2, SC. B, ET. 8,
AP. 43, IA I, IS, RO (54) ORTEZ  "COMARNA" PENTRU
RECUPERAREA TRAUMEI PE TENDONUL AHILIAN
(RECUPERARE POSTTRAUMATIC ) 

(57) Inven ia se refer  la un aparat ortopedic pentru
recuperarea traumei pe tendonul lui Ahile, folosit în
spitale, s li de sport sau la domiciliul utilizatorului.
Aparatul conform inven iei este constituit din dou
bra e (4 i 5) care se prind de laba piciorului i, res-
pectiv, de gamba unui utilizator, cu ajutorul unor
capse (9) i al unor benzi (8) de tip scai, pentru roti-
rea celui de-al doilea bra  (5) fiind folosit  o articu-
la ie cilindric , format  din dou  pl ci (1 i 2) reali-
zate din o el inoxidabil, cu posibilitatea de reglaj con-
tinuu la rotire, i de fixare cu ni te uruburi (6) pre-
v zute cu aibe (7) grower. 
 
Revendic ri: 2 
Figuri: 3 

(11) 127941 A2 


	12_11_01
	12_11_14

