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Pomysł na dozownik zrodził się w związku z ob-
ostrzeniami, które prowadzą do ograniczenia kontak-
tów z osobami starszymi. To powoduje, że lekarze czy 
opiekunowie tych osób nie wiedzą czy zapisane im 
leki są przyjmowane we właściwy sposób. Zaprojek-
towane urządzenie rozwiązuje te problemy.

– Zdefiniowaliśmy cztery główne funkcje urządze-
nia. Stworzyliśmy system, który za pomocą diod LED 
i dźwięku powiadamia osoby starsze, że należy przyjąć 

Inteligentny dozownik leków
leki. Kolejne elementy to programowalny dozownik 
wykorzystujący dane wprowadzone przez użytkowni-
ka oraz aplikacja mobilna połączona z urządzeniem, 
pozwalająca opiekunom na zdalne monitorowanie 
brania leków – mówi Adam Lewczuk, jeden ze stu-
dentów koła naukowego UbiCOMP działającego przy 
Instytucie Informatyki Stosowanej, biorących udział 
w projekcie. Jak podkreślają autorzy rozwiązania, zo-
stało ono zaprojektowane we współpracy z lekarzami 
i opiekunami, dlatego w bardzo dobry sposób spełnia 
stawiane wymagania. 

Innowacją inteligentnego dozownika jest jego 
modułowa architektura, która pozwala przechowy-
wać więcej leków, także te, które są brane doraźnie. 
Urządzenie jest zasilane baterią, co w połączeniu 
z jego małą wagą sprawia, że jest ono mobilne. Za-
rządzanie przyjmowaniem leków jest realizowane za 
pośrednictwem strony internetowej. Duży ekran po-
zwala na wyświetlanie postępów leczenia, angażując 
pacjenta w proces samokontroli oraz w komunikację 
z jego opiekunami.
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Proponowany system nawigacji 
został zaprojektowany we współ-
pracy z lekarzami i fizjoterapeu-
tami. Innowacyjne podejście do 
problemu polega na wykorzystaniu 

zmysłu dotyku szyi jako kanału 
przekazywania informacji o suge-
rowanym kierunku ruchu. Użycie 
wibracji jako sposobu komunikacji 
jest rozwiązaniem nowym w sys-

temach elektroniki osobistej i sys-
temów wsparcia. Najważniejszym 
elementem urządzenia jest koł-
nierz wibracyjny. – Kołnierz koduje 
kierunki geograficzne oraz proste 

Wynalazek zaprojektowany przez studentów koła UbiCOMP przy Instytu-
cie Informatyki Stosowanej oraz pracowników tego Instytutu to urządzenie 
z dziedziny komunikacji człowieka z komputerem, nagrodzone złotym meda-
lem na wystawie IWIS. Twórcy pomyśleli o poruszających się pieszo osobach 
niewidomych i niedowidzących. Stworzyli specjalny kołnierz, który służy 
przekazywaniu informacji o kierunku ruchu i koniecznych manewrach. 

System nawigacji 
ukryty w kołnierzu

Proste w obsłudze urządzenie pomaga 
we właściwy sposób przyjmować leki 
oraz monitorować choremu, jego opie-
kunom i lekarzom przestrzeganie zale-
ceń leczenia. Na Międzynarodowej War-
szawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 
projekt został nagrodzony brązowym 
medalem.
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W konkursie organizowanym 
przez Międzynarodową Federację 
Stowarzyszenia Wynalazców IFIA 
oraz Stowarzyszenie Polskich 
Wynalazców i Racjonalizatorów 
autorki z PŁ odniosły podwójny 
sukces, bowiem ich innowacyjna 
technologia została także docenio-
na przez jury wystawy IWIS, które 
przyznało jej złoty medal.

Co jest innowacją 
w wynalazku? 

Jak wyjaśniają autorki – Na tle 
konkurencyjnych rozwiązań nasza 
technologia wyróżnia się produkcją 
przyjaznych dla środowiska termo-

plastycznych kompozycji polimero-
wych na bazie biodegradowalnych 
termoplastów (polilaktyd, skrobia 
termoplastyczna), którym unikato-
we właściwości zapewnia dodatek 
naturalnych kwasów fenolowych 
– waniliowego i cynamonowego. 

Naturalne kwasy fenolowe są 
skutecznymi substytutami przemy-
słowych stabilizatorów tworzyw 
sztucznych. Proponowane kom-
pozycje polimerowe cechują się 
zwiększoną odpornością na utle-
nianie i czynniki środowiskowe 
oraz są w 100 proc. pochodzenia 
naturalnego. 

Dzięki temu materiały są w pełni 
biodegradowalne, przyjazne dla 

środowiska, a jednocześnie mają 
właściwości odpowiednie dla ma-
teriałów opakowaniowych.

Produkt ma wpływ na reduk-
cję emisji szkodliwych substancji, 
ponieważ może ograniczyć zuży-
cie syntetycznych stabilizatorów 
w przemyśle tworzyw sztucznych. 

Ponadto, zastosowanie w skła-
dzie polimeru wyłącznie składni-
ków pochodzenia roślinnego może 
zwiększyć komfort pracy osób zaj-
mujących się przetwórstwem two-
rzyw sztucznych oraz ograniczyć ich 
kontakt ze szkodliwymi dodatkami 
funkcjonalnymi.
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Sukces PŁ w Konkursie 
Wynalazków Chemicznych

manewry na krótkie impulsy wibra-
cyjne odczuwane przez noszącą go 
na szyi osobę – tłumaczy inż. Mikołaj 
Woźniak z zespołu projektowego. – 
Kołnierz, który jest bezprzewodowo 
sterowany przez mikrokontroler, łą-
czy się za pośrednictwem Bluetooth 
z popularnymi nawigacjami, np. 

z Google Maps. Większość dotych-
czasowych rozwiązań opiera się na 
komunikacji audio. Dzięki naszemu 
rozwiązaniu osoba niedowidząca do 
poruszania się nie angażuje słuchu 
– kluczowego dla niej w odbieraniu 
świata zewnętrznego, a jedynie 
odczuwa delikatne bodźce pojawia-
jące się w okolicach szyi. Maleńkie 
silniki wibracyjne wykonują impulsy 
w odpowiednich odstępach czasu 
lub w momentach wymagających 
wykonania manewru. Jest to ważne 
dla poprawy bezpieczeństwa osób 
z niepełnosprawnością i ze względu 
na ich zwiększony komfort i pewność 
siebie. 

Jak podkreślają twórcy wyna-
lazku, kołnierz wykonany z oddy-
chającej tkaniny sportowej umoż-
liwia rozmieszczenie siłowników 
wibracyjnych stosownie do prefe-
rencji użytkownika. 
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Tegorocznej Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków (IWIS) 
towarzyszył IX Światowy Konkurs Wynalazków Chemicznych. Nagrodę głów-
ną w tym konkursie otrzymało rozwiązanie z Wydziału Chemicznego PŁ – Ter-
moplastyczna kompozycja polimerowa przeznaczona na wyroby polimerowe 
o podwyższonej odporności na utlenianie i działanie czynników środowisko-
wych. Jego autorkami są mgr inż. Małgorzata Latos-Brózio i dr hab. inż. Anna 
Masek, prof. PŁ z Instytutu Technologii Polimerów i Barwników. 


