Vibratorul pentru sutien, brevetat de
OSIM
Chiar si pe timp de criza, romanii au imaginatie. Poate si mai multa decat de obicei.
Dovada e vibratorul pentru sutien sau fermoarul care suna cand e deschis, ambele
brevetate de OSIM.
Davidoni Ioan, din judetul Timis, s-a gandit doar la fericirea femeilor cand a creat
sutienul cu vibrator.
Autorul sustine ca, pe langa efectul placut pe care il produce vibratia dispozitivului,
sutienul este si un remediu medical in lupta contra nodulilor cancerosi localizati la nivelul
sanilor, relateaza Gardianul.
Mai mult decat atat, Davidoni pretinde ca, dupa o folosire indelungata, sutienul reda si
fermitatea sanilor. Inventia contine doua minivibratoare, o baterie si un intrerupator ce
poate fi actionat dupa dorinta purtatoarei. Cele doua minivibratoare sunt fixate pe un
suport metalic, ce poate fi atasat oricarui sutien.
Fermoarul care suna cand e deschis
Balan Lucian a brevetat un fermoar care, pe langa functia clasica, este prevazut cu un
sistem de alarma si iluminare a spatiului deservit la deschiderea acestuia. Astfel, ieseanul
spera sa ii scape pe romanii neatenti de sansa de a se face de ras in public.
Mai mult decat atat, fermoarul ofera siguranta totala, fiind dotat cu o cheita care opreste
deschiderea accidentala. Dispozitivul este alimentat de o minibaterie usor de inlocuit.
Suport de relaxare atasabil la cada
Voicu Dumitru, din Giurgiu, s-a gandit sa transforme baia in ceva si mai placut.
Inventatorul a brevetat un suport de relaxare atasabil la cada de baie, pentru sprijinirea
spatelui, gatului si a capului.
Inventia poate fi utilizata ca accesoriu atat in baile casnice, cat si in cele publice. Suportul
de relaxare este prevazut pe suprafata de asezare pe cada de baie cu niste ventuze de
fixare. Cuprinde o placa de baza realizata din material plastic, in interiorul careia se
gaseste zona de sprijin a capului si a gatului.
Tobogan cu role
Inventia lui Iordan Stavar se refera la un tobogan cu role ce poate fi folosit in gradinitele
de copii, pentru amuzament, dar care asigura, in acelasi timp, si un bun masaj corporal.
Inventia reduce riscul unor accidente datorita inaltimii mai reduse a toboganului.

Toboganul ofera, datorita rolelor cu care este prevazut, un masaj corporal benefic atat
persoanelor sanatoase, cat si celor obeze sau distrofice. In functie de unghiul de inclinatie
ales, coborarea, cat si masajul, pot fi accelerate sau incetinite. Toboganul cu role poate fi
folosit atat de copii, cat si de parintii lor.

