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Účel výsledku

Účelem výsledku je získání Osvědčení o zápisu užitného vzoru na Úřadě průmyslového vlastnictví
České republiky.
Plně spektrální zobrazovací systém malých zvířat FullSpect 3D byl přihlášen na Úřadě
průmyslového vlastnictví k zápisu Užitného vzoru z důvodu plánovaného plnění výsledků projektu
FV – TRIO.
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Specifikace přístroje v zápisu UV

Figure1: Vizualizace skeneru FullSpect 3D

Design skeneru je tvořen stacionární gantry obsahující detektorovou část systému, robotem
nesoucí rentgenku, robotem nesoucí vyšetřovací postýlku pro zkoumanou myš a nezbytnou
periferií vč. počítače, který obsahuje softwarovou výbavu pro akvizici a processing dat. Zápis
užitného vzoru pak byl aplikován na „Zařízení pro multimodální nedestruktivní nebo neinvazivní
diagnostiku“.
Návrh Užitného vzoru, jehož majiteli jsou Advacam s.r.o. a Radalytica a.s. byl podán zástupcem
PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. České Budějovice
Návrh obsahoval kompletní a detailní popis systému včetně výkresů a plánů.
2

3

Popis výsledku
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Úřadem průmyslového vlastnictví bylo na základě přihlášky 2020-37685 vydáno Osvědčení:
UŽITNÝ VZOR číslo 34271 na technické řešení uvedeném v přiloženém popisu s názvem: „Zařízení
pro multimodální nedestruktivní nebo neinvazivní diagnostiku“.
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