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Kodet e shteteve
Afghanistan / Afganistani
Albania / Shqipëria
Algeria / Algjeria
Angola / Anguila
Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud
Argentina / Argjentina
Aruba / Aruba
Australia / Australia
Austria / Austria
Bahamas / Bahamas
Bahrain / Bahrein
Bangladesh / Bangladeshi
Barbados / Barbados
Belarus / Bjellorusia
Belgium / Belgjika
Belize / Belice
Benin / Benin
Bermuda / Bermuda
Bhutan / Bhutan
Bolivia / Bolivia
Bosnia Herzegovina /
Bosnja Hercegovina
Botswana / Botsvana
Bouvet Islands / Ishujt Buver
Brazil / Brazili
Brunei Darussalam/Brunei Darusalem
Bulgaria / Bullgaria
Burkina Faso / Burkina Faso
Burma / Burma
Burundi / Burundi
Cambodia / Kamboxhia
Cameroon / Kameruni
Canada / Kanada
Cape Verde / Kepi i Gjelbër
Cayman Islands / Ishujt Kaiman
Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore
Chad/ Cadi
Chile / Kili
China / Kina
Colombia / Kolumbia
Comoros / Komoros
Congo / Kongo
Cook Islands / Ishujt Kuk
Costa Rica / Kosta Rika
Cote d’Invore / Bregu I Fildishte
Croatia / Kroacia
Cuba / Kuba
Cyprus / Qipro
Czech Republic / Republika Çeke

AF
AL
DZ
AI
AG
AR
AW
AU
AT
BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BA
BW
BV
BR
BN
BG
BF
MM
BI
KH
CM
CA
CV
KY
CF
TD
CL
CN
CO
KM
CG
CR
CI
HR
CU
CY
CZ
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Denmark / Danimarka
Djibouti / Xhibuti
Dominika / Domenika
Dominican Republic / Republika Domenikane
Ecuador / Ekuadori
Egypt / Egjipti
El Salvador / El Salvadori
Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale
Erintrea / Erintrea
Estonia / Estonia
Ethiopia / Etiopia
Falkland Islans / Ishujt Malvine
Fiji / Fixhi
Findland / Findland
France / Franca
Gabon / Gaboni
Gambia / Gambia
Georgia / Gjeorgjia
Germany / Gjermania
Ghana / Gana
Giblartar / Gjibraltari
Greece / Greqia
Grenada / Granada
Guatemala / Guatemala
Guinea / Guinea
Guinea Bissau / Guinea Bisao
Guyana / Guajana
Haiti / Haiti
Honduras / Hondurasi
Hong Kong / Hong Kongu
Hungary / Hungaria
Iceland / Islanda
India / India
Indonezia / Indonezia
Iran / Irani
Iraq / Iraku
Ireland / Irlanda
Israel / Israeli
Italy / Italia
Jamaica / Xhamaika
Japan / Japonia
Jordan / Jordania
Kazakhstan / Kazakistani
Kenya / Kenia
Kiribati / Kiribati
Korea / Korea
Kyrguzstan / Kirgistan
Kwait / Kuvaiti
Laos / Laosi
Latvia / Letonia
Lebanon / Libani

DK
DJ
DM
DO
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FK
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GD
GT
GN
GW
GY
HT
HN
HK
HU
IS
IN
ID
IR
IQ
IE
IL
IT
JM
JP
JO
KZ
KE
KI
KR
KG
KW
LA
LV
LB
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Lesotho / Lesoto
Liberia / Liberia
Macau / Makau
Madagascar / Madagaskari
Malawi / Malavi
Malaysia / Malaizia
Maldives / Maldives
Mali / Mali
Malta / Malta
Marshall Islands / Ishujt Marshall
Mauritania / Mauritania
Mauritius / Mauritius
Mexico / Meksika
Monaco / Monako
Mongalia / Mongolia
Montserrat / Montserrati
Morocco / Maroku
Mozambique / Mozambiku
Myanmar / Myanmar
Namibia / Namibia
Nauru / Nauru
Nepal / Nepal
Netherlands / Hollanda
Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze
New Zealand / Zelanda e Re
Nicaragua / Nikaragua
Niger / Nigeri
Nigeria / Nigeria
Norway / Norvegjia
Oman / Omani
Pakistan / Pakistani
Palau / Palau
Panama / Panamaja
Papua New Guinea / Papua Guinea e Re
Paraguay / Paraguai
Peru / Peruja
Philippines / Filipine
Poland / Polonia
Portugal / Portugalia
Qatar / Katari
Republik Of Moldova / Republika e Moldavise
Romania / Rumania
Russian Federation/Federata Ruse
Rwanda / Ruanda
Saint Helena / Shen Helena
Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis
Saint Lucia / Shen Lucia
Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet
Samoa / Samoa
San Marino / San Marino
Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe

LS
LR
MO
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MR
MU
MX
MC
MN
MS
MA
MZ
MM
NA
NR
NP
NL
AN
NZ
NI
NE
NG
NO
OM
PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
PT
QA
MD
RO
RU
RW
SH
KN
LC
VC
WS
SM
ST
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Saudi Arabia / Arabia Saudite
Senagal / Senegali
Seychelles / Sejshellet
Sierra Leone / Sierra Leone
Singapore / Singapori
Slovakia / Sllovakia
Slovenia / Sllovenia
Solomon Islans / Ishujt Solomone
Somalia / Somalia
South Africa / Afrika e Jugut
Spain / Spanja
Sri Lanka / Sri Lanka
Sudan / Sudani
Suriname / Surinami
Swaziland / Shvacilandi
Sweden / Suedia
Switzerland / Zvicra
Syria / Siria
Taiwan / Taivani
Thailand / Tailanda
Togo / Togo
Tonga / Tonga
Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako
Tinisia / Tunizia
Turkey / Turqia
Turkmenistan / Turkmenistani
Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko
Tuvalu / Tuvalu
Uganda / Uganda
Ukraine / Ukraina
United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe
United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar
United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise
United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes
Uruguay / Uruguai
Uzbekistan / Uzbekistani
Vanuatu / Vanuatu
Vatican / Vatikani
Venezuela / Venezuela
Vietnam / Vietnami
Virgin Islands / Ishujt Virxhin
Yemen / Jemeni
Yugoslavia / Jugosllavia
Zaire / Zaireja
Zambia / Zambia
Zimbabwe / Zimbabve

SA
SN
SC
SL
SG
SK
SI
SB
SO
ZA
ES
LK
SD
SR
SZ
SE
CH
SY
TW
TH
TG
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
UZ
VU
VA
VE
VN
VG
YE
YU
ZR
ZM
ZW
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APLIKIME PER PATENTA KOMBETARE
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(22) 24/11/2020
(21) AL/P/ 2020/798
(54) SENSORI SFG-0 PËR MONITORIMIN E OBJEKTEVE CIVILE DHE INDUSTRIALE NGA
TËRMETI
(30)
(71) ARBEN KULLORAJ
LAGJA ''5 SHKURTI'',RRUGA ''ZENEL XHAFAJ'',BALLSH,MALLAKASTËR, AL
(72) ARBEN KULLORAJ (LAGJA ''5 SHKURTI'',RRUGA ''ZENEL
XHAFAJ'',BALLSH,MALLAKASTËR)
(55)
(57)
ABSTRAKTI
Lëkundjet sizmike shpeshherë shkaktojnë katastrofa natyrore me dëme të konsiderueshme jo vetëm në
materiale por dhe në humbjen e jetëve të njerëzve. Të aksidentuarit mund ti mbijetojnë goditjes së tërmetit
por mungesa e indetifikimit të tyre dhe vonesa në dhënien e ndihmës së shpejtë mund tju shkaktoj
përkeqësimin shëndetësorë apo dhe në rastin më të keq dhe humbien e jetës.
Me anë të kësaj teknologjie mund të vëzhgojmë objektin civil ose industial në kohë reale dhe gjithashtu
mund të marrim informacion të shpejtë mbi statusin e alarmit nëse struktura është dëmtuar ose kur është
në kufi të shembies. Të dhënat do të sigurohen nga matjet në pika të ndryshme të ndërtesës dhe do të
dërgohen në një blacke-box i cili ka aftësinë ti përpunoi dhe ti ruaj këto të dhena.
Kur forca e tërmetit e sforcon strukturën më shume sesa kufiri i lejuar të cilin ajo mund të durojë, kjo
force do të çoj në shkatërrim. Ne mund ta dimë kur struktura është shkatërruar falë sensorit SFG-0 i cili
indetifikon renien e lirë ose me nxitim a të tavanit të strukturës në procesin e shembies së saj.
Kur godina nis të shembet do të aktivizohet sensori i SFG-0, për të zbuluar veprimin kur objekti po lëviz
poshtë.
Ky sensor mund të përdoret në qendrat industriale ose godinat civile duke mundësuar zgjidhje
teknologjike për të fituar kohë me qëllim rritjen e efektivitetit në misionin e kërkim shpëtimit. Ne mund të
dimë në kohë reale objektet e dëmtuara menjëherë mbas goditjes së parë sizmike. Këto informacione
qendra bazë do ti dërgojë vetëm në rastin e avarisë në serverin e urgjencës kombëtare.
Fjalët kyçe:
Sensori SFG-0; Blacke-box; Urgjenca Kombëtare
1-Një pllakë e lakueshme prej çeliku e cila ka aftësinë të ndryshoi këndin e lalimit të sajë në proporcion
me nxitimin e induktuar të shembies a si pasojë e veprimit të forcës sizmike; Pllaka e lakueshte fiksohet
tek pllaka mbështetëse (13) në njërin kahë të sajë nëpërmjet një vide shtërnguese; Skai tjetër fiksohet në
suportin rrëshkitës (8) nëpërmjet një vide shtërnguese.
2-Një pllakë kalibruese prej çeliku në formë U-je me një vrimë në skajin fundor të saj në të cilin
mbërthehet Pesha (2); Pllaka kalibruese shtërngohet nga nofulla e sipërme (9) dhe nga nofulla e poshtme
(7) të përbëra nga bronzi të paisura me vrimë me filetim.
3-Në çift nofullash shtërnguese prej bronzi në forme pllake me kanal drejtkëndor të gjerë në mes me
thellësi 0.75mm; Me një vrime me aks në pikprerjen e diagonaleve me diametër 3mm me filetim të cilat
mbajnë të shtërnguar me nëpërmjet vidës shtërnguese pllakën kalibruese të pretendimit 2 me suportin
rrëshkitës.
9

4-Një pllakë mbështetëse prej çeliku e cila ka një vrimë me diametër 6mm për të lejuar bullonin kryesor
me qëllim përparimin e tij në shtërngim nga njëra anë dhe një vrime më diametër 3mm dhe thellësi 2mm
të paisur me filetim në skajin tjetër me qëllim fiksimin nëpërmjet vides shtërnguese me pllakën e
lakueshme të pretendimit 1.
5-Një strukturë e sipërme (11) prej çeliku e cila ka një vrimë me dialetër 5mm të paisur me filetim dhe me
thellësi 5mm në pjesën e poshtme të sajë me qëllim realizimin e shtërngimit të konstruksionit nëbërmjet
bullonit shtërngues; Me një vrime me diametër 2.5mm dhe më thellësi 4mm të paisur me filetim me
qëllim realizimin e bashkimit me bazamentin e sipërm (1) nëpërmjet një vide shtërnguese; Me dy kanale
tërthorë me diametër 1.5mm në të cilin do të kanojnë përciellesit elektrik.
6-Një strukture e poshtëme prej çeliku me një kanal me sipërfaqe drejtkendore me dimensione të thellësise
7mm dhe dimension të gjerësisë 10mm më funksion mbështetjen e pllakës mbështetëse në pretendimin 3;
Me një vrime me diametër 6mm e cila ka si funksion depërtimin e bullonit shtërgues; Me dy kanale
tërthore me diametër 1.5mm në të cilin do të kalojnë përciellsit elektrik; Suportet e kanalit me sipërfaqe
drejtkëndore kanë një axhustim me kënd 23° me qëllim realizimin e përputhjes me strukturën e sipërme të
pretendimit 4.
7-Një pllakë çeliku me trashësi 5mm e cila funksionon si bazament i sipërm me dy vrima me diameter të
brendshëm 3.5mm dhe diametër të jashtëm 7.5mm më qëllim lejimin e depërtimit të vidave shtërnguese;
Me dy vrima me diametër 5mm me distancë të aksit të tyre nga skajet periferike të pllakës 7.5mm me
qëllim fiksimin e sensorit në tavanin e strukturës e cila do të monitorohet.
8- Një pllakë çeliku me trashësi 5mm e cila funksionon si bazament i poshtëm me një vrimë me diameter
të brendshëm 6mm dhe diametër të jashtëm 12mm më qëllim lejimin e depërtimit të bullonit shtërngues;
Me një vrimë në skajin tjetër me diametër të jashtëm 7.5mm dhe diametër të brendshëm 3mm me qëllim
lejimin e përparimit të vidës shtërnguese.

(22) 06/07/2021
(21) AL/P/ 2021/502
(54) ULESE PER BEBE MOSHA 4MUAJSH +
(30)
(71) LORENA KACA, RR.MINE PEZA PALL.210 SHK.4 AP.28, TIRANE [AL]
(72) LORENA KACA, RR.MINE PEZA PALL.210 SHK.4 AP.28, TIRANE [AL])
(55)
(57)
ABSTRAKTI

ULËSE 4m +
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Ulësja e bebit është një produkt i prodhuar përmes proçeseve të qepjes, i cili adreson një problem të
përkohshëm të zhvillimit motorrik të foshnjeve dhe bën pjesë në industrinë prodhuese tekstile,
Ulësja është një jastëk i krijuar dhe punuar në mënyrë specifike i cili duke e rrethuar fëmijën 360 gradë,
ofron mbështetje për shpinën dhe bllokon të gjitha mundësitë e rënies mjatas apo djathas dhe eliminuar
mundësinë e rrokullisjes së foshnjës në pozicionin ulur, falë formës dhe peshës së saj.
Produkti për të cilin kerkohet patentimi (Ulëse 4m+) ka një formë të rrumbullakosur në katër anë, të
mbushur me fibër poliestëri kokrrizore, e bashkuar me qepje në bazament, dhe ka funksion të ndihmojë
foshnjet ende të paafta për të qëndruar në pozicion ulur, të qëndrojnë pa rrezik rrëzimi brënda në ulëse në
pozicion ulur në mënyrë të pavarur, pra pa ndihmë nga prindërit apo mjete të tjera.
Përshkrimi
Rritja e foshnjes që nga lindja kalon në disa faza zhvillimi, ndër të cilat rendited edhe aftësia për të
qëndruar ulur. Ky zhvillim i rëndësishëm ndodh zakonisht në periudhën moshore nga 6 – 9 muajsh (Ref.
A). Përpara kësaj moshe, zakonsht në muajin e 4tert (Ref. A. fq. 55) fëmija ka aftësinë të mbajë kokën
drejt si dhe të qëndrojë për pak sekonda në pozicion ulur nëse ka ndihmë nga prindi / kujdestari. Në
mungesë të suportit, fëmija në këtë moshë (4m) nuk ka aftësinë të qëndrojë ulur ende në mënyrë të
pavarur.
Nëse i referohemi të dhënave të publikuara nga Organizata Botërore e Shëndetit (ËHO) lidhur me moshat
në të cilat fëmija arrin të zhvillojë 6 aftësitë motorrike kryesore, aftësia për të qëndruar ulur pa suport
zhvillohet në një diapazon të gjërë moshor, duke nisur nga 4 muajsh deri në moshën 9 mujore (ref. C),
grafiku 1.
Pra, është e zakonshme të thuash, se foshnjet deri në moshën 9.5 muajsh kanë nevojë për suport për të
qëndruar në pozicion ulur dhe të qëndruarit në këtë pozicion është normal që në moshën 4 mujore.
GRAFIKU 1
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Për të zgjidhur këtë problem të rritjes së foshnjes, është krijuar produkti ulëse 4m+ i skicuar më poshtë i
cili paraqet: sipas pikë B. të skicës 1 mbështetëse për shpinën në lartësi prej 33 cm. Duke marrë për bazë
raportet e OBSH mbi kurbën e rritjes së fëmijëve (ËHO, informacion publik sipas referencën B) , nga i cili
del se gjatësia mesatare e një foshnje ne moshen 4 mujore është 60cm, ndërsa gjatësia maksimale është
rreth 67 cm.

Në lindje, koka zë 25% të gjatësisë së foshnjes. Me rritjen dhe zhvillimin, vetëm në moshën 25 vjeçare,
koka zë 20% të gjatësisë së njëriut. (Ref. D) Pra, pjesa e sipërme e trupit së foshnjës është më e gjatë sesa
pjesa e poshtme, pra gjymtyrët zhvillohen në gjatësi gjatë vitit të parë të jetës, dhe arrijnë një proporcion të
ngjashëm më të rriturin pas moshës 1 vjeçare (Ref. E - Association for the Advancement of Automotive
Medicine © AAAM 1998)
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GRAFIKU 2

GRAFIKU 3

Për sa më sipër, duke konsideruar se, lartësia prej 33 cm e mbështetjes së shpinës (pika B, Skica 1) është
55% e gjatësisë mesatare të fosnjes 4muajshe, fëmija në pozicionin ulur ka mbështetje të plotë të pjesës së
sipërme të trupit.
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Pjesa fundore e ulëses 4m+ ka një shtresë të mbyllur me mbështetësen e rrumbullakosur, e cila ka pikë
lidhje në pikën A (skica 1 dhe 2; pika C), përmes një ngjitësi Velcro në trashësi 5cm.

Kjo zonë e lëvizhme në pozicion hapur – mbyllur, ndihmon në uljen dhe ngritjen e fëmijës nga ulësja
4m+. Përdorimi i ngjitësit Velcro është komod në përdorim (tërhiët lehtësiht, shkon në vend lehtësisht )
dhe mundëson pozicionimin me një dorë nga prindi/ kujdestari i fëmijës në ulëse.

Në skicën 2, paraqitet hapësira për futjen e këmbëve të fëmijës në ulëse (Pika C, skica 1 dhe 2), e
pozicionuar 9 cm nga qëndra e lëvizshme (pika A) në të dy drejtimet, majtas dhe djathtas. Sipas të
dhënave të saktësuara mjekësore, (shiko referencën F), qëndrimi i fëmijës në pozicion të ulur (me apo pa
ndihmë) realizohet në një pozicion “unazor” të gjymtyrëve të poshtme, pra fëmija nuk mund të ulet duke
mbajtur këmbët drejt, por përthyen gjymtyrët e poshtme për të mbajtur balancën, ije në pozicion të
rrotulluar për së jashtmi, duke krijuar formën e një “unaze” me pjesën e tij të poshtme.
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Struktura e ulëses 4m+ me daljen e kënbëve sikurse është paraqitur në Skicën 1 dhe 2 pika C, sjell në
mënyrë të detyrueshme një pozicionim të fëmijës me formën klasike “unazore” (shiko Skicën 3) të
gjymturëve të poshtme, duke e lejuar atë të mbajë pozicionin ulur, duke shmangur kështu edhe zhvillimin
atipik të pozicionit ulur, të njohur si ulja në pozion Ë (Ë posture) ku fëmija përthyen gjunjët duke
vendosur pulpat poshtë kofshës, dhe si pasojë rrezikon zhvillim jo normal dhe dalje të artikulacionin
koksofemoral.

Pjesët përbërëse të Ulëses 4m+
SKICA 4
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E përbërë nga 9 panele gjithset, nga të cilat 4 identike sipas dizenjos U1, dy identike në formën e dizenjos
U2, dy identike sipas dizenjos U3 dhe një sipas dizenjos U4.
Panelet e pëlhurës, përbëhen nja një shtresë pëlhure (zakonisht material velvet), një shtresë vatine 150gsm
e pjekur në temperaturë të lartë dhe bashkohen me njëra tjetrën me process qepjeje. Në përfundim të
qepjes së 9 paneleve, jastëku i përftuar, ULËSE 4m+, mbushet me material mbushës Mbushje fibra
poliester 1.2Dx32mm.
Bashkimi i paneleve si më poshtë:
* Dy cifte të paneleve U1 bashkohen në gjatësinë 24cm me njëri tjetrit. Ciftet e bashkuara të paneleve U1
bashkohen me njëri tjetrin në gjatësinë 47cm. Dy panelet U2, bashkohen me gjatësinë 24.5 cm të paneleve
U1 dhe më tej në harkun 43cm të vetë panelit U2. Paneli U4 bashkohet përes proçesit të qepjes me katër
panelet U1 në pjesën e poshtme pra 9+17+35 cm. Në panelin U4, në mesin e gjatësisë (40cm) qepet një
ngjitës Velcro 10cm. Forma e përftuar kështu nga bashkimi i paneleve U1 , U2 dhe U4 do të bashkohet me
qepje me U3 për të përftuar formën përfundimtare të jastëkut ndenjës, ULËSE 4m+.

Në skicën Nr. 5 tregohet postura e fëmijës në ulëse, suporti në pikën B, hapja e këmbëve pika C si dhe
ngjitësin Velcro në pikën A si lehtësues i uljeve dhe ngritjeve të fëmijës nga ulësja.
SKICA 5
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NDRYSHIMET NGA ARRITJE TË MËPARSHME
Duke iu referuar patentës ndërkombëtare me numër US6857150B2, vendi i aplikimi USA, me shpikës
Susan H. Mattheës BroënSheila Littlehorn Clarice Bonzer (referenca G), e paraqitur grafikisht si më
poshtë:
US6857150B2
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Ulësja PBT e cila kërkohet të patentohet sipas prentedimeve më poshtë, në ndryshim nga shpikja e
patentuar US6857150B2 paraqet këto karakteristika inovatore:
1 – Bazament të ngritur rreth e qark 35cm në aks horizontal, e puthitur në bazament të qepur
(SKICA 6 dhe 8), ndërsa patenta US6857150B2 ka një formë sipas figurave 1,2,3 më sipër, me pjerrësi
nga niveli 0 (tokë) dhe lejon një qëndrim të shtrirë të foshnjes.
SKICAT 6 DHE 8

SKICA 8
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2 – Ulësja PBT për të cilën kërkohet patentim, krijon një hapësirë të kufizuar për foshnjën për
qëndrim ulur SIPAS SKICAVE NR 5 dhe 9, ndërsa patenta US6857150B2, krijon një formë shtrati
përmes “gropës” qëndrore të jastëkut sipas skicës më sipër fig.4 dhe 5). Kjo shpikje, suporton fëmijën në
pozicionin shtrirë për posturë optimale dhe zëvendëson shtratin.

Duke iu referuar patentës ndërkombëtare me numër US 20150296996 A1, vendi i aplikimi USA, me
shpikës Heather Linn Ëeber (referenca H), e cila ka një pamje të ngjashme me Ulësen PBT për të cilën
kërkohet patentimi, e paraqitur grafikisht si më poshtë:
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1 – Në abstraktin e paraqitur nga patenta në fjalë (referenca H) specifikohet një bazament i përshtatshëm
për të thither urinën dhe materialin defekues të përdoruesit foshnje, e cila sikurse vijon në përshkrim dhe
paraqitur në fig. 5, është bashkohet me pjesën e jastëkut në formë petulle Donuts (sipas përshkrimit në
abstract) përmes kapëseve, sustave. Kjo pjesë është e lëvizshme dhe e pavarur me pjesën e jastëkut në
formë rrethore, pra nuk kemi të bëjmë me një trup të vetëm.

Nga ana tjetër, ulësja PBT për të cilën kërkohet patentimi, paraqitet si më poshtë në skicat:
8,9 dhe 7.

Bazamenti i Ulëses PBT, është i qepur dhe pjesë integrale, pjesë përbërëse e një trupi të vetëm, nuk mund
të hiqet apo çmontohet. Bazamenti i qepur, jep mundësinë që të gjitha panelet e tjera të bashkuara me
njëra tjetrën sipas përshkrimit më sipër (*) duke krijuar një strukturë voluminoze TË QËNDRUESHME,
e cila nuk kthehet pavarësisht lëvizjeve energjitike që mund të bëjë përdoruesi, pra fëmija. Në ndryshim
nga patenta e Heather Lynch si më sipër, në të cilën ekziston gjithnjë rreziku i shkëputjes së bazamentit
22

dhe paqëndrueshmërisë së produktit për shak se 1) është shtrese e vetme, pra pa mbushje, pa shtresa
përforcuese etj 2) eshte e fiksuar përmes perçinave, të cilat me ushtrimin e presionit për shkak të lëvizjes
mund të hapen 3) hapja e vetem njërës prej perçinave kompromenton qëndrueshmërinë e të gjitha
strukturës, duke qënë se përdoruesi final i produkti është foshnja e cila ende nuk ka instikte mbrojtëse.
Në Skicën Nr.7 të Ulesës PBT paraqitet pjesa fundore e cila përbëhet nga dy panelet U3 të përforëcuara
secila vec e vec për të rritur peshën, pra qëndrueshmërinë e pozicionit, me shtresa vatine me gramature
200gsm, e më tej të bashkuara me njëra tjetrës (totali 400gsm vatinë në U3), dhe fiksuar përmes vizave të
qepjes (stitching lines) sikurse janë paraqitur grafikisht nr Skicën 7. Ky bazamet është i qepur më tej me
panelet U1, U2 dhe U4 duke e bërë të pamundur shkëputjen e tij nga jastëku 360gradë rrethues.
Në skicën Nr. 4 paraqitet paneli U4, i cili bashkohet me U1 në dy pjesën fundore të saj, duke krijuar një
formë 3 dimensionale të mbështetëses ballore, duke krijuar kështu më tepër volum dhe bazament
mbështetës për foshnjet gjatë përkuljes përpara. Ky panel nuk është i parashikuar në produktin e patentuar
nga Heather Linn sikurse paraqitet në skicën e patentës US 20150296996 A1 si dhe në përshkrimin e saj
dhe të prentendimeve sipas dokumentacionit pubkik të patentës në referencën H.
Në përfundim, në diferencë nga dy patentat ndërkombëtare të cilat paraqesin arritje në zgjidhjen e
problemit të mosqëndrimit në pozicion ulur të foshnjeve të moshës 4m +, elementët shtesë dhe të
ndryshëm nga këto dy patenta, si dy panelet U4 dhe U3, si dhe formësimi i një trupi të vetëm me mbushje
dhe strukturë voluminoze, krijon një produkt të ri të qëndrueshëm i cili zgjidh përfundimisht pa asnjë
nevojë për përmirësimin të mëtejshëm qëndrimin në pozicion ulur, duke shmangur plotësisht mundësinë
për të rënë në asnjë nga anët (majtas, djathas, para, pas) dhe në pamundësi të plotë për shkak të formës dhe
peshës për t’u rrokullisur nga përdorimi energjik i fëmijës.

Referenca:
A) https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/01/PPK_MIRERRITJA_QERSHOR_2014.pdf
B) https://www.who.int/tools/child-groëth-standards/standards/length-height-for-age
C) https://www.who.int/tools/child-groëth-standards/standards/motor-development-milestones
D) Lifespan Development - Infancy by Lumen Learning licensed under CC BY 4.0
E) The National Center for Biotechnology Information
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3400202/

;

Materiali

publik

në

link:

F) Influence of Sitting Positions and Level of Trunk Control During Reaching Movements in Late Preterm
and Full-Term Infants Natália T. da Silva Sato* and Eloisa Tudella - Movement Analysis and Research
Laboratory, Department of Physiotherapy, Federal University of São Carlos, São Paulo, Brazil
G) https://patents.google.com/patent/US6857150B2/en
H) https://patentimages.storage.googleapis.com/b6/7b/7c/bd4b330782a47e/US9370254.pdf

PRETENDIME
Shpikja e pretenduar është:
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1. Një jastëk për të ulur foshnjat 4m+ që lejon të mbajnë pozicionin e ulur kur nga ana e zhvillimit
motorrik ende nuk qëndrojnë dot vetë.
2. Një jastëk ndenjës (ulëse) të përbërë nga:
a) katër panele të njëjta sipas Skicës 4 (U1)
b) dy panele të njëjta sipas Skicës 4 (U2)
c) Dy panele të njëjta sipas Skicës 4 (U3)
d) Një panel sipas skicës 4 (U4)
3. Një jastëk ulës për foshnja, e cila shërben si ndënjëse dhe është e përbërë nga panelet në pikën 1 të
bashkuara me njëra tjetrën me proçes qepjeje.
4. Një jastëk ulës sipas Skicës 5 me mbështetje për shpinën e foshnjes.
5. Një jastëk ulës sipas pikës 1 në pjesën fundore ballore të së cilës ka një ngjitës Velcro sipas Skicës 1
dhe 2 në pikën (A), ku bëhet bashkimi i shtresës së poshtme me pjesën e mbushur rrethore të paneleve U1,
U2 dhe U3.
6. Një jastëk në formë ndënjëse i emërtuar Ulësë 4m+, i punuar sipas pikës 1 dhe skicës 4, me material
rezistent. Materiali mund të jetë velvet, poliester, nylon etj.
7. Një jastëk ulës për foshnja që lejon daljen e këmbëve në formë të harkuar.
8. Një jastëk në formë ndenjëse i emërtuar Ulësë 4m+, me shtresë fibre të shtrirë poliestër (aka Vatinë) të
qepur në secilin panel përpara bashkimit përfundimtar të paneleve.
9. Një jastëk ulës për foshnja, e cila shërben si ndënjëse dhe është e përbërë nga panelet në pikën 1 të
bashkuara me njëra tjetrën me proçes qepjeje dhe i mbushur me material si fibër poliestër, lëngje,
polisterol apo materiale të tjera që lejojnë arritjen e volumit dhe peshës për të reduktuar lëvizshmërinë dhe
penguar rrokullisjen.
10. Një jastëk me paraqitje tredimensionale, me bazament të përforcuar me shtresa si vatinë, felt, apo
materiale të tjera që theksojnë formën dhe peshën, të bashkuar në mënyrë të pandashme me pjesën e
sipërme mbështetëse. (Skica 7)
11. Një jastëk tredimensional me mbështetje 360grade dhe bazament të përforcuar, të bashkuar në mënyrë
të pandashme me pjesën e sipërme mbështetëse, i cili krijon në brëndësi një hapësirë të kufizuar për
qëndrimin ulur të fëmijës. (skica 9)
12. Një jastëk tredimensional me mbështetje 360grade dhe bazament të përforcuar, të bashkuar në mënyrë
të pandashme me pjesën e sipërme mbështetëse, i cili krijon në brëndësi një hapësirë të kufizuar dhe ka në
pjesën e pasme shpinore, një inklinacion duke krijuar një formë trapezi që jeo mbështetje për kurrizin,
qafën dhe kokën e foshnjes. (skica 5)
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APLIKIME PËR CERTIFIKATA TË MBROJTJES
SHTESË
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( 11 ) 722
( 11 ) 6243
( 97 ) EP1866338 / 21/09/2016
( 96 ) 06722861.9 / 23/03/2006
( 21 ) AL/P/ 2016/722
( 22 ) 21/12/2016
( 54) ANTITRUPAT KUNDËR CD38 PËR TRAJTIMIN E MIELOMËS SË SHUMËFISHTË
( 30) DK200500429 23/03/2005 DK; US667579P 01/04/2005 US; US696163P 01/07/2005 US and
US728561P 20/10/2005 US
( 73 ) Genmab A/S
Bredgade 34 P.O. Box 9068, 1260 Copenhagen K, DK
( 72 ) WEERS, Michel de (Penningslag 20, NL-3991 WR Houten ); GRAUS, Yvo (Werdorperwaard, 3,
NL-3984 PR Odijk ); OPRINS, Judith (van der Goesstraat 49, NL-3521 TK Utrecht ); PARREN, Paul
(Werdorperwaard 17, NL-3984 PR Odijk ); WINKEL, Jan van de (Verlendge Slotlaan 80, NL-3707 CK
Zeist ) ;VUGT, Martine van (Fluweelmos 6, DK-3994 KR Houten )
( 18 ) 23/03/2026
( 74 ) Eno DODBIBA
Rr. Naim FRASHERI, Pall 60/3, Shk.1, Ap.16, Tirane, Albania, AL

Numri dhe data e autorizimit të hedhjes së
produktit në treg:
9016/ 30/07/2018
Produkti i identifikuar në autorizimin e hedhjes
së tij në treg:
DARZALEX – Koncentrat për tretësirë për
infuzion, 20mg/ml
Përbërësi(t) aktiv(ë):
Daratumumab 20mg/ml
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KORRIGJIME (SPC)
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( 11 ) 19
( 11 ) 5618
( 97 ) EP2331537 / 28/10/2015
( 96 ) 09782777.8 / 08/09/2009
( 21 ) AL/P/ 2016/19
( 22 ) 20/01/2016
( 54) DERIVATET 1-((5-HETEROARILTIAZOL-2-IL)AMINOKARBONIL)PIRROLIDINE-2KARBOKSAMIDE SI FRENUES FOSFATIDILINOSITOL 3-KINASE (PI3K) TE DOBISHEM
NE TRAJNIMIN E SEMUNDJEVE PROLIFERATIVE
( 30) EP08164104 10/09/2008 EP and US96674P 12/09/2008 US
( 73 ) Novartis AG
Lichtstrasse 35,4056 Basel , CH
( 72 ) FURET, Pascal (Novartis Pharma AG,Werk Klybeck,Postfach,CH-4002 Basel); CARAVATTI,
Giorgio (Novartis Pharma AG,Werk Klybeck,Postfach,CH-4002 Basel); FAIRHURST, Robin Alec
(Novartis Horsham Research Centre,Wimblehurst Road,Horsham Sussex RH12 5AB); GUAGNANO,
Vito (Novartis Pharma AGM,Werk Klybeck,Postfach,CH-4002 Basel) ;IMBACH, Patricia (Novartis
Pharma AG,Werk Klybeck,Postfach,CH-4002 Basel)
( 18 ) 08/09/2029
(74) Krenar LOLOÇI / Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, pall.1/1, Kati II, Tirane, Shqiperi, Tiranë

Data e lëshimit të çertifikatës shtesë :

10/06/2022

Kohëzgjatja e çertifikatës shtesë: 5 (pesë) vjet

Numri dhe data e autorizimit të hedhjes së produktit në treg:
9471/ 20/11/2019
9472/ 20/11/2019
9473/ 20/11/2019
Produkti i identifikuar në autorizimin e hedhjes së tij në treg:
- PIQRAY - Tableta të veshura me film, 50mg + 200mg [250mg doza e përditshme (50mg +
20mg)]
Përbërësi(t) aktiv(ë): Alpelisib 50mg+200mg [250mg doza e përditshme (50mg + 20mg)]
- PIQRAY - Tableta të veshura me film, 150mg [300mg doza e përditshme (150mg + 150mg)]
Përbërësi(t) aktiv(ë): Alpelisib
150 mg [300mg doza e përditshme (150mg + 150mg)]
- PIQRAY - Tableta të veshura me film, 200mg (200mg doza e përditshme)
Përbërësi(t) aktiv(ë): Alpelisib
200mg (200mg doza e përditshme)
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SHENIM: AL/P/ 2016/19 eshte publikuar ne buletinin nr 18-2022, date 20/06/2022 gabimisht si
“Pranim Aplikimi për Certifikata të Mbrojtjes Shtesë”, kur faktikisht eshte “Certifikate e Mbrojtjes Shtese”
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