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PATENT  
RİSK ANALİZ RAPORU

NINOVA Neurotechnology için hazırlanmıştır. 
Gizli bilgiler içermektedir. 
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Müşteri firma NINOVA’nın sahip olduğu patentlere dair 
bilgileri içermektedir. 

v

NINOVA veya METİN TULGAR tarafından başvuruları yapılmış patent/faydalı model 
dokümanlarına dair bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ne yazıkki aşağıdaki tüm 

patentler geçerliliklerini kaybetmişler.

GENEL 
BAKIŞ NINOVA PORTFÖYÜ

NIN
OVA

Patent 
No Başlık Türü Tescil 

Durumu
Rüçhan 

No
Atıf 

Sayısı

1 US2006142822

EXTERNALLY 
ACTIVATED NEURO-

IMPLANT WHICH 
DIRECTLY 

TRANSMITS 
THERAPEUTIC 

SIGNALS

Patent

21-12-2005
Patent/FM 
Başvurularının Yıllık 
Ücretinin 
Ödenmemesi 
Nedeniyle Geçersizlik 
ilanı (TÜRKİYE)

ABD ve Avrupa’da da 
tescil özelliğini yitirmiş.

2002/02651 169

2 TR201509230

Tümüyle vücut içine 
konulan ve dışardan 
şarj edilebilen beyin 

pili (nöroimplant).

Faydalı Model

23-03-2020
Verilen Patent/FM 
Belgelerinin Yıllık Ücretinin 
Ödenmemesi Nedeniyle 
Geçersizlik ilanı

2015/09230 0

3
TR2015011692


(PCT’den TR 
girişi)

Vücut dışından 
çalıştırılan beyin pili 

sistemi.
Patent

22-10-2018
Verilen Patent/FM 
Belgelerinin Yıllık Ücretinin 
Ödenmemesi Nedeniyle 
Geçersizlik ilanı

2002/02651 0

4 TR201003003 Düşük ayak 
stimülatörü. Faydalı Model

22-01-2018
Verilen Patent/FM 
Belgelerinin Yıllık Ücretinin 
Ödenmemesi Nedeniyle 
Geçersizlik ilanı

2010/03003 0
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Müşteri firma tarafından işaret edilen ürünün sahibi olan 
firmaya dair bilgileri içermektedir. 

v

LivaNova ve Cyberonics firmalarının kurumsal yapısı, yatırımları ve şirket satın alımları 
incelenmiştir. Bu sayede hedef ürün sahibi firmanın stratejik yapısı ortaya koyulmuştur.

GENEL 
BAKIŞ HEDEF FİRMA

Cyberonics firması 1987 yılında 
A B D H o u s t o n / T e x a s ’ t a 
kurulmuştur. 1993 yılında halka 
arz olmuştur (NASDAQ:CYBX). 
26 Şubat 2015 yılında Sorin 
Group firmasını $1.4 milyar 
bedel ile satın almıştır. ImThera 
Medical firmasına 2011 ve 
2013 yıllarında olmak üzere 
toplam $ 8M yatırım yapmıştır. 

LivaNova firması 1987 yılında 
İ n g i l t e r e - L o n d r a ’ d a 
kurulmuştur.  2015 yılında halka 
arz olmuştur (NASDAQ:LIVN). 
Bugüne kadar toplamda 4 tane 
firma satın almıştır. Bunlardan 
bir tane $ 225M satın aldığı 
ImThere Medical firmasıdır. 
Diğeri ise 2015 yılında satın 
aldığı Cyberonics firmasıdır. 

LivaNova’nın Satın aldığı firmalar
Tandem Life 14 Şubat 2018

ImThera Medical 5 Aralık 2017

Caisson Interventional 2 Mayıs 2017

Cyberonics 19 Ekim 2015

LivaNova’nın Yatırım Yaptığı Firmalar
Yatırım Yapılan Firma Yatırım Miktarı Yatırım Tarihi

ShiraTronics $ 33 M 24 Ekim 2019

Ceribell $ 35 M 25 Eylül 2018

HighLife $ 12,3 M 30 Ekim 2017

MD Start $ 11,5 M 14 Ekim 2016Yatırım bilgileri için kaynak veritabanı 
olarak Crunchbase kullanılmıştır. 
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Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne dair  
benzer rakip firma ürünü bilgileri içermektedir. 

v

Firmanın Vagus Nerve Stimulator ürünü VNS Therapy ismiyle piyasada yer almaktadır 
ve web sitesinde 3 farklı modelinin bulunduğuna dair bilgi yer almaktadır. VNS 

Therapy, 2017 yılında FDA’den de onay almıştır.  
(Kaynak: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf/p970003s207b.pdf)

GENEL 
BAKIŞ HEDEF ÜRÜN

https://vnstherapy.info/

https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf/p970003s207b.pdf
https://vnstherapy.info/
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Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne dair  
teknik ve ticari bilgileri içermektedir. 

v

GENEL 
BAKIŞ HEDEF ÜRÜN

Rakipteki Özellikler Segment

Rakip firma hem Pulse/dalga vuru frekansı ayarı (FM:Frequency Modulation) hemde AM-
akım modülasyonu yapabilmektedir, bu özelliği ile bizden daha üstün görünmektedir! 

Pulse/dalga vuru frekansı ayarı 
(FM:Frequency Modulation) 

Yazılım ile 	Cihaz durudurabilir/susturulabilir. Yazılım

Yazılım ile Cihaz yeniden başlatılabilir  Yazılım

Passer (cilt altı elektrot taşıyıcı) plastik tüp ile yapılıyor. Passer (cilt altı elektrot taşıyıcı) 

Elektrot medikal grade silikondan ve silikon enjeksiyon yöntemi ile üretilmistir. Elektrot hammaddesi ve üretim yöntemi

Rakip firmada elektrodun yapısı helezonik Elektrodun yapısı

Cihazın dış kasasının hammaddesi titanium alaşımı. Rakip firma cold press yöntemi ile titanyumu 
işlemektedir. 
 Cihazın dış kasası

Rakip firmada kasa titanyumdan oluştuğu için bu kapatma işlemi laser-welding/lazer kaynak 
yöntemi ile yapılmaktadır Kasa parçalarını birleştirme yöntemi

Rakip üründe genel olarak 30 saniye ON ve 5 dk kadar OFF süresi kullanılmış olup titrasyon 
denen her hastaya aynı düşük akım ile tedaviye başlanmakta giderek FM ve kademeli amperaj 

artırımı ile en uygun tedavi kalıbı bulunmaya çalışılmaktadır. 

Tedavi edici sinyalin yapısal farklılıkları 


Rakip firmanın terapötik sinyali monofazik FM ve/veya AM modülasyonlu özelliktedir! terapötik sinyali

Rakip firmanin monofazik özellikli terapötik dalgası. NINOVA: bifazik özellikli terapötik dalgası

Rakip üründe genel olarak 30 saniye ON ve 5 dk kadar OFF süresi kullanılmış.
Uyarıcı sinyalin ON/OFF süre kalıbı 


Müşteri firma tarafından belirlenen ürünün özellikleri ve rakip firmanın ürünün 
özelliklerine dair bilgiler tablo halinde sunulmuştur.
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GENEL 
BAKIŞ

Tescil edilen patent sayısı

Yayınlanan patent 

başvuru sayısı

VNS ile ilgili olduğu tespit edilen 856 adet patent dokümanı incelenmiştir. 91.594 
adet atıf sayısı, bu alandaki patentlerin teknoloji seviyesinin sektördeki oyuncular için 

ne derece önemli olduğunu göstermektedir.

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

PATENT VERİ ANALİZİ
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GENEL 
BAKIŞ

VNS ile ilgili olduğu tespit edilen 856 adet patent başvurularını yapan firmalar ve diğer 
kurumlar listelenmiştir. Patentleri analiz edilecek olan CYBERONICS (LIVANOVA) 

patent sayısı ile ilk sırada yer almaktadır.

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

PATENT VERİ ANALİZİ
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GENEL 
BAKIŞ

VNS ile ilgili olduğu tespit edilen 856 adet patent başvurularını yapan firmaların yıllara 
göre patent başvuru sayıları analiz edilmiştir. CYBERONICS firmasının LIVANOVA 
tarafından 2015 yılında satın alınmasından sonra patent sayısının giderek azaldığı 

görülmektedir. 2019 yılında ise LIVANOVA’nın bir anda 10 patent başvurusuna çıktığı 
görülmektedir.

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

PATENT VERİ ANALİZİ
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GENEL 
BAKIŞ

“VNS ve Epilepsi” ile ilgili olduğu tespit edilen 56 adet patent dokümanı incelenmiştir. 
15.486 adet atıf sayısı, bu alandaki patentlerin teknoloji seviyesinin sektördeki 

oyuncular için ne derece önemli olduğunu göstermektedir.

Tescil edilen patent sayısı

Yayınlanan patent 

başvuru sayısı

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

PATENT VERİ ANALİZİ
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GENEL 
BAKIŞ

“VNS ve Epilepsi” ile ilgili olduğu tespit edilen 56 adet patent dokümanı incelenmiştir. 
CYBERONICS ve FLINT HILLS firmalarının bu alanda lider oldukları görülmektedir.

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

PATENT VERİ ANALİZİ
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GENEL 
BAKIŞ PATENT VERİ ANALİZİ

“VNS ve Epilepsi” ile ilgili olduğu tespit edilen 56 adet patent dokümanı incelenmiştir. 
Bu alanda, Türkiye’den Deniz Hayati’nin patentleri listede yer aldığı görülmektedir. Bu 

patentler ilerleyen sayfalarda ayrıca incelenmiştir.

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 
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Patent araştırması yapılan 856 adet VNS ile ilgili patentler arasından (CYBERONICS ve LivaNova 
patentleri dahil) risk oluşturabilecek benzer patentler incelenmiştir. Ayrıca ilerleyen sayfalarda, pazar 
araştırmaları neticesinde tespit edilen bazı firmaların da benzer patentleri incelenmiş ve Türkiye için 
hukuki bir engel taşıyıp taşımadıkları belirlenmiştir. 

İncelemesi yapılan benzer nitelikteki patent dokümanlarına aşağıdaki linkten de interaktif olarak 
ulaşabilirsiniz ve ekibiniz ile birlikte özellikle CLAIMS bölümlerinizi incelemenizi rica ederiz. Linke 
tıkladıktan sonra gelen ekrandan 3. Sıradaki seçeneğe tıklayarak dosyalara erişebilirsiniz. 

https://www.patbase.com/getimg/offline/?
f=FOLDER_rad8C54A.tmpPBWEBSERV2956006.14_2020_4_2

Paylaştığımız online klasör içerisinde 141 adet benzer patent bulunmaktadır. Bu patentlerin 
çoğunluğu da CYBERONICS firmasına aittir. Bu patentler arasında aşağıdaki kategoriler 
bulunmaktadır. Bu klasörden, ihlal edilebileceğini düşündüğünüz teknolojilere ait patentleri bizimle 
paylaşabilirseniz, o patentlerin de risk analizi yapılabilecektir. 

• Elektrotlar 
• Batarya ömrü 
• Şarj işlemleri 
• Uykuda depresyon tedavisi 
• Terapi profillerinin seçilmesi ile ilgili algoritmalar 
• Simülasyon kontrolü 
• Mode seçimi 
• Ölüm riskinin tahminlenmesi 
• Epilepsi durumunun tahminlenmesi 
• İmplant için anten tasarımı 
• Sistem izleme fonksiyonları 

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

RİSKLİ PATENTLER
PATENT 
ANALİZ

https://www.patbase.com/getimg/offline/?f=FOLDER_rad8C54A.tmpPBWEBSERV2956006.14_2020_4_2
https://www.patbase.com/getimg/offline/?f=FOLDER_rad8C54A.tmpPBWEBSERV2956006.14_2020_4_2
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RİSKLİ PATENTLER
PATENT 
ANALİZ

İncelenen ürüne benzer nitelikte unsurlar içerebilecek patentlerin araştırılması 
ve analiz edilmesi sonucunda tespit ettiğimiz bazı benzer patentler ortaya 

çıkmıştır. Bunlardan biri, CYBERONICS tarafından başvurusu yapılan 
US2002072776  numaralı ve “VAGAL NERVE STIMULATION 

TECHNIQUES FOR TREATMENT OF EPILEPTIC SEIZURES” başlıklı 
(EK) patenttir. 

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

Bu patent sadece ABD ülkesinde tescillidir 
ve koruma süresi halen devam etmektedir. 
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İncelenen ürüne benzer nitelikte unsurlar içerebilecek patentlerin araştırılması 
ve analiz edilmesi sonucunda tespit ettiğimiz bazı benzer patentler ortaya 

çıkmıştır. Bunlardan biri, CYBERONICS tarafından başvurusu yapılan 
US5335657 numaralı ve “THERAPEUTIC TREATMENT OF SLEEP 

DISORDER BY NERVE STIMULATION” başlıklı (EK) patenttir. 

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

Bu patent çok eski bir patent 
olduğu için ve başvuru tarihinden 

itibaren 20 sene geçtiği için 
tamamen geçerliliğini yitirmiştir. 

RİSKLİ PATENTLER
PATENT 
ANALİZ
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İncelenen ürüne benzer nitelikte unsurlar içerebilecek patentlerin araştırılması 
ve analiz edilmesi sonucunda tespit ettiğimiz bazı benzer patentler ortaya 

çıkmıştır. Bunlardan biri, CYBERONICS tarafından başvurusu yapılan 
US5299569 numaralı ve “Treatment of neuropsychiatric disorders by 

nerve stimulation” başlıklı (EK) patenttir. 

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

Bu patent çok eski bir patent 
olduğu için ve başvuru tarihinden 

itibaren 20 sene geçtiği için 
tamamen geçerliliğini yitirmiştir. 

RİSKLİ PATENTLER
PATENT 
ANALİZ
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İncelenen ürüne benzer nitelikte unsurlar içerebilecek patentlerin araştırılması 
ve analiz edilmesi sonucunda tespit ettiğimiz bazı benzer patentler ortaya 

çıkmıştır. Bunlardan biri, LIVANOVA tarafından başvurusu yapılan 
US2019358456 numaralı ve “EVALUATION OF VAGUS NERVE 

STIMULATION USING HEART RATE VARIABILITY ANALYSIS” 
başlıklı (EK) patenttir. Bu patent ABD’de başvurusu yapılmış ve kanunen diğer 

ülkelerde de koruma için başvuru yapma ihtimali bulunmaktadır.  
Aşağıdaki 3 Bağımsız istem incelenmelidir. 

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

1. An implantable vagus nerve stimulation (VNS) system, 
comprising: 
a sensor configured to measure ECG data for a patient; 
a stimulation subsystem configured to deliver VNS to the patient, 
wherein the VNS is delivered according to a duty cycle comprising 
an ON period during which a VNS dose is applied and an OFF 
period during which the VNS dose is suspended; and 
a control system configured to perform a heart rate variability 
analysis with the ECG data by: 
measuring R-R intervals between successive R-waves for the ECG 
data measured during at least a portion of the ON period and at 
least a portion of the OFF period, wherein the at least a portion of 
the ON period is a stimulation period and the at least a portion of the 
OFF period is a baseline period; and 
plotting each R-R interval against an immediately successive R-R 
interval for each of the stimulation period and the baseline period.

RİSKLİ PATENTLER
PATENT 
ANALİZ

10. A vagus nerve stimulation (VNS) system, comprising: 
an external programmer; and 
an implantable system comprising: 
a sensor configured to measure ECG data for a patient and transmit 
the ECG data to the external programmer; and 
a stimulation subsystem configured to deliver VNS to a patient, 
wherein the VNS is delivered according to a duty cycle comprising 
an ON period during which a VNS dose is applied and an OFF 
period during which the VNS dose is suspended; 
wherein the external programmer is configured to: 
receive the ECG data from the implantable system; and 
perform a heart rate variability analysis with the ECG data by: 
measuring R-R intervals between successive R-waves for the ECG 
data measured during at least a portion of the ON period and at 
least a portion of the OFF period, wherein the at least a portion of 
the ON period is a stimulation period and the at least a portion of the 
OFF period is a baseline period; and 
plotting each R-R interval against an immediately successive R-R 
interval for each of the stimulation period and the baseline period.

17. A vagus nerve stimulation (VNS) system, comprising: 
a local telemetry device; and 
an implantable system, comprising: 
a sensor configured to measure ECG data for a patient and 
transmit the ECG data to the local telemetry device; and 
a stimulation subsystem configured to deliver VNS to the 
patient, wherein the VNS is delivered according to a duty cycle 
comprising an ON period during which a VNS dose is applied 
and an OFF period during which the VNS dose is suspended; 
wherein the local telemetry device is configured to: 
receive the ECG data from the implantable system; and 
perform a heart rate variability analysis with the ECG data by: 
measuring R-R intervals between successive R-waves for the 
ECG data measured during at least a portion of the ON period 
and at least a portion of the OFF period, wherein the at least a 
portion of the ON period is a stimulation period and the at least 
a portion of the OFF period is a baseline period; and 
plotting each R-R interval against an immediately preceding R-
R interval for each of the stimulation period and the baseline 
period.
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İncelenen ürüne benzer nitelikte unsurlar içerebilecek patentlerin araştırılması 
ve analiz edilmesi sonucunda tespit ettiğimiz bazı benzer patentler ortaya 

çıkmıştır. Bunlardan biri, LIVANOVA tarafından başvurusu yapılan 
US2016045742 numaralı ve “NEUROSTIMULATION TITRATION 

PROCESS” başlıklı (EK) patenttir. Bu patent için ABD’de tescil edilmiştir ve 
Avrupa’da da başvurusu yapılmıştır ve kanunen Avrupa için tescil olma 

ihtimali ve Türkiye’de de koruma ihtimali bulunmaktadır. 
Aşağıdaki 2 Bağımsız istem incelenmelidir. 

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

1. A neurostimulation system, comprising: 
an electrode assembly; 
a neurostimulator coupled to the electrode assembly, the neurostimulator adapted to 
deliver a stimulation signal to a patient; 
a physiological sensor configured to acquire a physiological signal from the patient; and 
a processor coupled to the neurostimulator and the physiological sensor, the processor 
being configured to: 
at an initial titration session, activate the neurostimulator to deliver the stimulation signal 
with an initial stimulation parameter set, the initial parameter set comprising an output 
current, a frequency, a pulse width, and a duty cycle; 
perform a titration process, the titration process comprising: 
increasing the output current of the stimulation signal until the stimulation signal comprises 
a target output current or adequate adaption is achieved, wherein adequate adaptation 
comprises at least one of a side effect level below a side effect tolerance zone boundary, a 
target physiological response or a target parameter set; 
after increasing the output current of the stimulation signal, in response to the patient 
exceeding the side effect tolerance zone boundary before the stimulation signal comprises 
the target output current, decreasing the frequency and subsequently increasing the output 
current until either the stimulation signal comprises the target output current or the patient 
again exceeds the side effect tolerance zone boundary; and 
after the stimulation signal comprises the target output current, increasing at least one of 
the frequency, the pulse width or the duty cycle while maintaining the target output current 
until a composite threshold is reached, wherein the composite threshold is reached when 
the stimulation signal comprises the target parameter set or the patient exceeds the side 
effect tolerance zone boundary.

RİSKLİ PATENTLER
PATENT 
ANALİZ

8. A neurostimulation system, comprising: 
an electrode assembly; 
a neurostimulator coupled to the electrode assembly, the neurostimulator adapted to deliver a stimulation signal to a patient; 
a physiological sensor configured to acquire a physiological signal from the patient; and 
a processor coupled to the neurostimulator and the physiological sensor, the processor configured to: 
at an initial titration session, activate the neurostimulator to deliver the stimulation signal with an initial stimulation parameter set, the initial 
parameter set comprising an output current, a frequency, a pulse width, and a duty cycle; 
perform a titration process, the titration process comprising: 
increasing the output current of the stimulation signal until the stimulation signal comprises a target output current; 
after increasing the output current of the stimulation signal, in response to the patient exceeding a side effect tolerance zone boundary before the 
stimulation signal comprises the target output current, decreasing the frequency and subsequently increasing the output current until either the 
stimulation signal comprises the target output current or the patient again exceeds the side effect tolerance zone boundary; and 
after the stimulation signal comprises the target output current, increasing at least one of the frequency, the pulse width or the duty cycle while 
maintaining the target output current.
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İncelenen ürüne benzer nitelikte unsurlar içerebilecek patentlerin araştırılması 
ve analiz edilmesi sonucunda tespit ettiğimiz bazı benzer patentler ortaya 

çıkmıştır. Bunlardan biri, LIVANOVA tarafından başvurusu yapılan 
US2015005839 numaralı ve “CRANIAL NERVE STIMULATION TO 

TREAT SEIZURE DISORDERS” başlıklı (EK) patenttir. Bu patent ABD’de 
başvurusu yapılmış ve tescil edilmiştir. 

Aşağıdaki 3 Bağımsız istem incelenmelidir. 

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

1. A method comprising: 
determining, using a device comprising a processor and a therapy 
delivery unit coupled to the processor, a first measurement 
indicative of a synchrony between neural activity of one or more 
regions of a patient's autonomic nervous system and one or more 
regions of a central nervous system of the patient with the 
processor; and 
based on the first measurement, changing, using the processor, the 
synchrony by applying one or more stimulation signals to a cranial 
nerve of the patient using the therapy delivery unit.

RİSKLİ PATENTLER
PATENT 
ANALİZ

33. A device, comprising: 
a processor configured to determine a first measurement 
indicative of a synchrony between neural activity of one or more 
regions of a patient's autonomic nervous system and one or 
more regions of a central nervous system of the patient; and 
a therapy delivery unit coupled to the processor and configured 
to change the synchrony by applying one or more stimulation 
signals to a cranial nerve of the patient based on the first 
measurement.

18. A method, comprising: 
determining, using a medical device comprising 
a processor and a therapy delivery unit coupled 
to the processor, a measurement indicative of a 
synchrony between neural activity of one or 
more regions of a patient's autonomic nervous 
system and one or more regions of a central 
nervous system of the patient; 
changing, using the processor, a stimulation 
mode of the therapy delivery unit of the medical 
device based on the measurement to a 
changed stimulation mode; and 
applying one or more stimulation signals to the 
patient using the therapy delivery unit according 
to the changed stimulation mode. 
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İncelenen ürüne benzer nitelikte unsurlar içerebilecek patentlerin araştırılması 
ve analiz edilmesi sonucunda tespit ettiğimiz bazı benzer patentler ortaya 

çıkmıştır. Bunlardan biri, CYBERONIC tarafından başvurusu yapılan 
US2014025132 numaralı ve “IMPLANTABLE NEUROSTIMULATOR-

IMPLEMENTED METHOD FOR MANAGING BRADYCARDIA 
THROUGH VAGUS NERVE STIMULATION” başlıklı (EK) patenttir. Bu 

patent ABD’de ve Avrupa’da başvurusu yapılmış ve tescil edilmiştir. Türkiye’de 
tescili yoktur. Aşağıdaki bağımsız istem incelenmelidir. 

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

RİSKLİ PATENTLER
PATENT 
ANALİZ

1. An implantable neurostimulator (11) for managing bradycardia through vagus nerve stimulation, comprising: 
an implantable neurostimulator (12) configured to deliver electrical therapeutic stimulation in both afferent and efferent directions of a cervical vagus 
nerve (15, 16) of a patient (10), further comprising: 

an internal memory (29) configured to store an operating mode of a pulse generator, comprising a maintenance dose of the electrical therapeutic 
stimulation tuned to restore cardiac autonomic balance through continuously-cycling, intermittent and periodic electrical pulses; 
the pulse generator configured to therapeutically deliver the maintenance dose to the vagus nerve (15, 16) through a pair of helical electrodes (14) 
via an electrically coupled nerve stimulation therapy lead (13) independent of cardiac cycle; 
a physiological sensor configured to monitor the patient's physiology; and 
a controller configured to: 
suspend the delivery of the maintenance dose by the pulse generator to the vagus nerve (15, 16) upon sensing a condition indicative of bradycardia 
via the physiological sensor; 
set an initial incremental partial duty cycle and an initial incremental delay, 
wherein electrical therapeutic stimulation is delivered at the initial incremental duty cycle after the initial incremental delay in which delivery was 
suspended; 
periodically check the patient's heart rate; increase a duration of the initial incremental delay upon sensing and re-sensing a condition indicative of 
bradycardia by checking the patient's heart rate, 
wherein a cycle of increasing the incremental delay, delivery of the electrical therapeutic stimulation after the incremental delay and checking the 
patient's physiology is repeated until either normal sinus rhythm of the patient is restored or a maximum delay is reached; 
increase a duration of the initial incremental duty cycle upon sensing the condition indicative of absence of bradycardia by checking the patient's 
physiology, 
wherein, once normal sinus rhythm is restored, a cycle of increasing the incremental duty cycle, delivery of the electrical therapeutic stimulation and 
checking the patient's heart rate repeated until is the full duty cycle has been reached. repeated until 

(5)

https://www.patbase.com/qqsmart.asp?f=1&la=
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İncelenen ürüne benzer nitelikte unsurlar içerebilecek patentlerin araştırılması 
ve analiz edilmesi sonucunda tespit ettiğimiz bazı benzer patentler ortaya 

çıkmıştır. Bunlardan biri, CYBERONIC tarafından başvurusu yapılan 
US2013158622 numaralı ve “IMPLANTABLE DEVICE FOR 

FACILITATING CONTROL OF ELECTRICAL STIMULATION OF 
CERVICAL VAGUS NERVES FOR TREATMENT OF CHRONIC 

CARDIAC DYSFUNCTION” başlıklı (EK) patenttir. Bu patent ABD’de tescil 
edilmiştir. Avrupa’da başvurusu yapılmış ancak henüz tescil edilmemiştir. 

Aşağıdaki 3 Bağımsız istemler incelenmelidir. 

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

RİSKLİ PATENTLER
PATENT 
ANALİZ

1. An externally-controllable vagus nerve neurostimulator for treating chronic cardiac dysfunction, comprising: an implantable neurostimulator 
comprising: a pulse generator configured to deliver electrical therapeutic stimulation tuned to restore autonomic balance through continuously-
cycling, intermittent and periodic electrical pulses simultaneously delivered at an intensity that avoids acute physiological side effects and with an 
unchanging cycle not triggered by physiological markers in both afferent and efferent directions of a cervical vagus nerve through a pair of helical 
electrodes via an electrically coupled nerve stimulation therapy lead; and a programmable switch configured to control the pulse generator in 
response to a remotely-applied magnetic signal.

4. An externally-controllable implantable device for treating chronic cardiac dysfunction, comprising: an implantable neurostimulator comprising 
a pulse generator configured to deliver electrical therapeutic stimulation tuned to restore autonomic balance at an intensity that avoids acute 
physiological side affects and with an unchanging cycle not triggered by physiological markers through continuously-cycling, intermittent and 
periodic electrical pulses simultaneously delivered in both afferent and efferent directions of a cervical vagus nerve in continuous alternating 
cycles of stimuli application and stimuli inhibition; a cervical vagus nerve stimulation therapy lead electrically coupled to the pulse generator 
and terminated by a pair of helical electrodes through which the therapeutic electrical stimulation is delivered to the cervical vagus nerve; and a 
programmable switch configured to control the therapeutic electrical stimulation via the pulse generator in response to an external magnetic 
signal.

6. An implantable device for facilitating control of electrical stimulation of cervical vagus nerves for treatment of chronic cardiac dysfunction, 
comprising: a cervical vagus nerve stimulation therapy lead, comprising: a pair of helical electrodes configured to conform to an outer diameter of 
a cervical vagus nerve sheath of a patient; and a set of connector pins electrically connected to the helical electrodes by an insulated electrical 
lead body; and a neurostimulator powered by a primary battery and enclosed in a hermetically sealed housing, further comprising: an electrical 
receptacle comprised on an outer surface of the housing into which the connector pins are securely and electrically coupled; a pulse generator 
configured to therapeutically stimulate the cervical vagus nerve through the helical electrodes in alternating cycles of stimuli application and 
stimuli inhibition that are tuned to restore autonomic balance at an intensity that avoids acute physiological side effects and with an unchanging 
cycle not triggered by physiological markers through continuously-cycling, intermittent and periodic electrical pulses simultaneously delivered in 
both afferent and efferent directions of the vagus nerve to both efferently activate the heart's intrinsic nervous system and afferently activate the 
patient's central reflexes by triggering bi-directional action potentials; and a programmable switch configured to alter the triggering of the bi-
directional action potentials by the pulse generator in response to a magnetic signal received from outside the housing.
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Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne dair  
teknik ve ticari bilgileri içermektedir. 

v

https://investor.livanova.com/static-files/1f1904ce-a1d8-4130-8b3d-b031ad61fa22

LivaNova firmasının ürünlerinde kullandığı bazı teknolojiler için 
üçüncü parti firmalardan patent lisanslama sözleşmeleri yaptığı 
görülmektedir. 

LivaNova firmasının 2018 yılı yıllık raporundan bir kesit: 

LivaNova veya CYBERONICS firmasının ürünlerinde kullandığı bazı teknolojiler için üçüncü parti 
firmalardan patent lisanslama sözleşmeleri yapmış olma ihtimali çok yüksektir. Bu sebeple, analiz 
raporunda incelenen patentlerin dışında başka patentleri de kullanıyor olabilir. Patent lisanslaması 
yaptığı, firmanın yıllık raporunda bahsi geçmektedir ancak dokümanlara ulaşılamamaktadır. Bu 
firmanın ürünleri incelediğiniz, tespit ettiğiniz farklı bir teknoloji var ise, bu teknoloji için ayrıca bir 
patent araştırması yapılabilir. Var ise lütfen bize yazın. 

RİSKLİ PATENTLER
PATENT 
ANALİZ

https://investor.livanova.com/static-files/1f1904ce-a1d8-4130-8b3d-b031ad61fa22
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İncelenen ürüne benzer nitelikte unsurlar içerebilecek patentlerin araştırılması 
ve analiz edilmesi sonucunda tespit ettiğimiz bazı benzer patentler ortaya 

çıkmıştır. Bunlar ilki, DENİZ HAYATİ tarafından başvurusu yapılan 
WO19070211A2 numaralı ve “AN ELECTRODE EMBODIMENT FOR 

VAGUS NERVE STIMULATOR” başlıklı (EK) patenttir. 

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

Bu patent için önce TR başvurusu sonra da PCT başvurusu yapılmış. PCT 
başvurusundan kaynaklı ülke seçimi yapılmamış. Şu an sadece TR patenti canlıdır. 

TR patenti henüz tescil olmamasına rağmen önümüzdeki dönemde tescil edilme 
ihtimali vardır. EK’te verilen patentin İSTEM seti incelenmeli ve bu patent 

önümüzdeki dönemde düzenli olarak takip edilmelidir. 

RİSKLİ PATENTLER
PATENT 
ANALİZ
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İncelenen ürüne benzer nitelikte unsurlar içerebilecek patentlerin araştırılması 
ve analiz edilmesi sonucunda tespit ettiğimiz bazı benzer patentler ortaya 
çıkmıştır. Bunlardan biri, DENİZ HAYATİ tarafından başvurusu yapılan 

WO19066752 numaralı ve “VAGUS NERVE STIMULATOR WITH 
ANTIMICROBIAL CHARACTERISTIC” başlıklı (EK) patenttir. 

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

Bu patent için önce TR başvurusu sonra da PCT başvurusu yapılmış. PCT 
başvurusundan kaynaklı ülke seçimi yapılmamış. Şu an sadece TR patenti canlıdır. 

TR patenti henüz tescil olmamasına rağmen önümüzdeki dönemde tescil edilme 
ihtimali vardır. EK’te verilen patentin İSTEM seti incelenmeli ve bu patent 

önümüzdeki dönemde düzenli olarak takip edilmelidir. 

RİSKLİ PATENTLER
PATENT 
ANALİZ
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İncelenen ürüne benzer nitelikte unsurlar içerebilecek patentlerin araştırılması 
ve analiz edilmesi sonucunda tespit ettiğimiz bazı benzer patentler ortaya 
çıkmıştır. Bunlardan biri, DENİZ HAYATİ tarafından başvurusu yapılan 

TR201713189 numaralı ve “ENJEKTE EDILEBILIR VAGUS SINIR 
STIMULATÖRÜ” başlıklı (EK) patenttir. 

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

Bu patent için sadece TR başvurusu yapılmıştır. TR patenti henüz tescil olmamasına 
rağmen önümüzdeki dönemde tescil edilme ihtimali vardır. EK’te verilen patentin 
İSTEM seti incelenmeli ve bu patent önümüzdeki dönemde düzenli olarak takip 

edilmelidir. 

RİSKLİ PATENTLER
PATENT 
ANALİZ
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İncelenen ürüne benzer nitelikte unsurlar içerebilecek patentlerin araştırılması 
ve analiz edilmesi sonucunda tespit ettiğimiz bazı benzer patentler ortaya 

çıkmıştır. Bunlardan biri, DR. LANGER MEDICAL GMBH tarafından 
başvurusu yapılan EP2637736B1 - 2015/08296 numaralı ve “İntraoperatif 

sinir stimülasyonu için elektrot” başlıklı (EK) patenttir. 

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

Bu patent için EP başvurusu yapılmıştır. EP başvurusunun tescil edilmesinden sonra 
Türkiye girişi de yapılmıştır ve bu patent Türkiye’de tescilli durumdadır, Ekte 

sunulan patente dikkat edilmelidir. 

RİSKLİ PATENTLER
PATENT 
ANALİZ
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İncelenen ürüne benzer nitelikte unsurlar içerebilecek patentlerin araştırılması 
ve analiz edilmesi sonucunda tespit ettiğimiz bazı benzer patentler ortaya 
çıkmıştır. Bunlardan biri, PONTEMED AG tarafından başvurusu yapılan 

2019/06473 numaralı ve “Manyetik uyarım cihazı” başlıklı (EK) patenttir. 

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

Bu patent için EP başvurusu yapılmıştır. EP başvurusunun tescil edilmesinden sonra 
Türkiye girişi de yapılmıştır ve bu patent Türkiye’de tescilli durumdadır, Ekte 

sunulan patente dikkat edilmelidir. 

RİSKLİ PATENTLER
PATENT 
ANALİZ
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İncelenen ürüne benzer nitelikte unsurlar içerebilecek patentlerin araştırılması 
ve analiz edilmesi sonucunda tespit ettiğimiz bazı benzer patentler ortaya 
çıkmıştır. Bunlardan biri, MICRON DEVICES LLC tarafından başvurusu 

yapılan 2018/01767 numaralı ve “Bir nöral stimülatör için polarite veya 
gücün uzaktan kontrolü” başlıklı (EK) patenttir. 

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

Bu patent için EP başvurusu yapılmıştır. EP başvurusunun tescil edilmesinden sonra 
Türkiye girişi de yapılmıştır ve bu patent Türkiye’de tescilli durumdadır, Ekte 

sunulan patente dikkat edilmelidir. 

RİSKLİ PATENTLER
PATENT 
ANALİZ
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İncelenen ürüne benzer nitelikte unsurlar içerebilecek patentlerin araştırılması 
ve analiz edilmesi sonucunda tespit ettiğimiz bazı benzer patentler ortaya 

çıkmıştır. Bunlardan biri, RESEARCH FOUNDATION OF THE CITY 
UNIVERSITY OF NEW YORK tarafından başvurusu yapılan 2018/17737 

numaralı ve “Nöromotor disfonksiyonunun tedavisine yönelik sistem” 
başlıklı (EK) patenttir. 

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

Bu patent için EP başvurusu yapılmıştır. EP başvurusunun tescil edilmesinden sonra 
Türkiye girişi de yapılmıştır ve bu patent Türkiye’de tescilli durumdadır, Ekte 

sunulan patente dikkat edilmelidir. 

RİSKLİ PATENTLER
PATENT 
ANALİZ
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İncelenen ürüne benzer nitelikte unsurlar içerebilecek patentlerin araştırılması 
ve analiz edilmesi sonucunda tespit ettiğimiz bazı benzer patentler ortaya 

çıkmıştır. Bunlardan biri, ELECTROMEDICAL PRODUCTS INTERNATIONAL 
tarafından başvurusu yapılan 2017/11034 numaralı ve “Anksiyetenin, 

uykusuzluğun, depresyonun ve ağrının kontrolüne yönelik 
mikroakım ve kraniyal elektroterapi stimülatörü” başlıklı (EK) 

patenttir. 

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

Bu patent için EP başvurusu yapılmıştır. EP başvurusunun tescil edilmesinden sonra 
Türkiye girişi de yapılmıştır ve bu patent Türkiye’de tescilli durumdadır, Ekte 

sunulan patente dikkat edilmelidir. 

RİSKLİ PATENTLER
PATENT 
ANALİZ
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İncelenen ürüne benzer nitelikte unsurlar içerebilecek patentlerin araştırılması 
ve analiz edilmesi sonucunda tespit ettiğimiz bazı benzer patentler ortaya 

çıkmıştır. Bunlardan biri, PATRICK COSSON tarafından başvurusu yapılan 
2012/08042 numaralı ve “ELEKTROTERAPİ CİHAZI” başlıklı (EK) 

patenttir. Buluş, özellikle migren tedavilerinde ve diğer farklı patoloj ilerde 
uygulanan bir elektroterapi cihazı ile ilgilidir. 

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

Bu patent için EP başvurusu yapılmıştır. EP başvurusunun tescil edilmesinden 
sonra Türkiye girişi de yapılmıştır ancak bu patent yıllık ücreti ödenmediği için 

Türkiye’de geçersiz durumdadır. 

RİSKLİ PATENTLER
PATENT 
ANALİZ
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Pazar araştırması neticesinde tespit edilen bir ürün, VAGUSTIM firması tarafından 
geliştirilmektedir. Non-invasive VNS cihazı geliştiren firma, bu teknoloji için patent 
başvurusu da yapmıştır. 2016/20072 numaralı ve “OTONOM SİNİR SİSTEMİ 
DİSFONKSİYONLARININ TEDAVİSİ İÇİN BİR KULAKLIK” başlıklı TR patent 
başvurusu bulunmaktadır. Patent, 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’inden devir 
alınmıştır. Buluşçu kişi ALİ VEYSEL ÖZDEN’dir. 

Geliştirdikleri cihazla kulaktaki vagus sinirini elektriksel olarak non-invazif bir 
şekilde uyarıyor ve otonom sinir sistemini düzenleyerek migren ataklarının 
oluşmasını engelliyor. 

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

https://vagustim.io/science-technology/

EK BİLGİ: 2018 yılında Ali Veysel Özden ve Ali Can Erk 
tarafından kurulan VAGUSTIM, İTÜ Çekirdek tarafından 
düzenlenen Big Bang Startup Challenge girişimcilik 
yarışmasından 405 bin TL ödül kazanmıştır. Ayrıca 1 Mayıs 
2019 tarihinde 150.000 USD yatırım almıştır.

RİSKLİ PATENTLER
PATENT 
ANALİZ

https://vagustim.io/science-technology/
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Pazar araştırması neticesinde tespit edilen bir diğer ürün de, Electrocore 
firmasının gammaCore™ (nVNS) isimli ürünüdür. 2005 yılında kurulan ABD 
merkezli Electrocore firması, Merck Global’in de aralarında bulunduğu 
yatırımcılardan toplam 127 M USD yatırım almıştır. 

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

http://www.electrocore.com/ https://www.gammacore.com/

RİSKLİ PATENTLER
PATENT 
ANALİZ

http://www.electrocore.com/
https://www.gammacore.com/
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Pazar araştırması neticesinde tespit edilen bir  diğer ürün de, Electrocore 
firmasının gammaCore™ (nVNS) isimli ürünüdür. GammaCore ürününü koruyan 
birçok patent bulunmaktadır. İlgili olan patentler, listeye dahil edilmiştir. 

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

https://www.electrocore.com/patents/

RİSKLİ PATENTLER
PATENT 
ANALİZ

https://www.electrocore.com/patents/
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Pazar araştırması neticesinde tespit edilen bir  diğer ürün de, Viyana merkezli 
SzeleSTIM firmasının ürünüdür. Henüz geliştirme ve sertifikasyon aşamasında 
olan ürüne dair net bilgiler henüz görülmemektedir. Vagus Sinir Stimülasyonu 
kullanılarak kişiselleştirilmiş ve farmakolojik olmayan tedavi sunduklarını 
belirtmektedir.  

Geliştirdikleri AuriStim isimli ürün ile migren gibi kronik ağrılara çözüm olmayı 
hedefliyor.  

SzeleSTIM, Avrupa Komisyonu’ndan SME Instrument Faz 2 kapsamında finansal 
destek almaya hak kazanmıştır. Bu anlamda firmanın kendisi ve piyasaya 
çıkaracağı ürün mutlaka takip edilmelidir. Firmanın, söz konusu cihaz ile ilgili 
yayınlanmış herhangi bir patenti bulunmamaktadır. 

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

  

https://www.szelestim.com/

RİSKLİ PATENTLER
PATENT 
ANALİZ

http://www.electrocore.com/
https://www.gammacore.com/
https://www.szelestim.com/
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Pazar araştırması neticesinde tespit edilen bir  diğer ürün de, Walden Medikal 
firmasının ürünüdür. 2017 yılında Avrupa Komisyonunda 50.000 EURO hibe 
kazanan firmanın söz konusu cihaz ile ilgili yapmış olduğu bir Avrupa Patent 
başvurusu (EP 19383020.5) bulunmaktadır ancak henüz yayınlanmadığı için 
detaylı inceleme imkanı şu an bulunmamaktadır.

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

 

 https://www.waldenmedical.com/

RİSKLİ PATENTLER
PATENT 
ANALİZ

http://www.electrocore.com/
https://www.gammacore.com/
https://www.waldenmedical.com/
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Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne dair  
patent bilgilerini içermektedir. 

v

HEDEF PATENT
DETAY 
ANALİZ

TA="Vagus Nerve device*" or "Vagus Nerve Stimulat*" or "Vagus Nerve Neurostimulat* or "Vagus Nerve 
NEUROMODULATION*" or "Vagus Nerve activat*" or "Vagal Nerve device*" or "Vagal Nerve Stimulat*" or "Vagal Nerve 

Neurostimulat* or "Vagal Nerve NEUROMODULATION*" or "Vagal Nerve activat*" OR SC=(A61N1/36053) or 
PA=("LIVANOVA_HOLDING_USA_INC" OR "LIVANOVA_USA_INC") or PA=("CYBERONICS" OR "CYBERONICS_INC" 

OR "CYBERONICS_INC_A_CORP_OF_DE" OR "CYBERONICS_INC_A_CORP_OF_DELAWARE" OR 
"CYBERONICS_INC_A_CORP_OF_TEXAS" OR "CYBERONICS_INC_A_DE_CORP" OR 

"CYBERONICS_INC_A_OF_DELAWARE_CORP" OR "CYBERONICS_INC_HOUSTON" OR 
"CYBERONICS_INC_WEBSTER_TEX_US" OR "CYBERONICS_INC_WEBSTER_TEXAS_A_CORP_OF_DE" OR 

“CYBERONICS_INC") 

Ve  

CPC=(A61N1/36064) AND TA="Vagus Nerve device*" or "Vagus Nerve Stimulat*" or "Vagus Nerve Neurostimulat* or 
"Vagus Nerve NEUROMODULATION*" or "Vagus Nerve activat*" or "Vagal Nerve device*" or "Vagal Nerve Stimulat*" or 
"Vagal Nerve Neurostimulat* or "Vagal Nerve NEUROMODULATION*" or "Vagal Nerve activat*" OR SC=(A61N1/36053) 

or PA=("LIVANOVA_HOLDING_USA_INC" OR "LIVANOVA_USA_INC") or PA=("CYBERONICS" OR "CYBERONICS_INC" 
OR "CYBERONICS_INC_A_CORP_OF_DE" OR "CYBERONICS_INC_A_CORP_OF_DELAWARE" OR 

"CYBERONICS_INC_A_CORP_OF_TEXAS" OR "CYBERONICS_INC_A_DE_CORP" OR 
"CYBERONICS_INC_A_OF_DELAWARE_CORP" OR "CYBERONICS_INC_HOUSTON" OR 

"CYBERONICS_INC_WEBSTER_TEX_US" OR "CYBERONICS_INC_WEBSTER_TEXAS_A_CORP_OF_DE" OR 
"CYBERONICS_INC")

Patent risk analizi çalışmasında, ilgili patentlere erişebilmek için kullanılan arama 
sorgusuna dair bilgiler aşağıda paylaşılmıştır.



27

v

HEDEF PATENT
DETAY 
ANALİZ

Yapılan araştırmalar sonucunda, incelenmesi talep edilen ürünün Türkiye’de 
ve diğer ülkelerde üretilebilmesi için patent ihlali açısından herhangi bir tehlike 

görülmemektedir. Ancak incelenmesi talep edilen ürün haricinde raporda 
incelenen diğer patentler ve diğer firmaların ürünleri (patentleri ile birlikte) 

incelenmelidir. Bu açıdan aşağıdaki sorgu ile patent veritabanlarından yapılan 
araştırma sonucunda benzer olabilecek ve incelenmesi önerilen patentlerin 

listesi EK olarak sunulmuştur.  

TÜRKPATENT veritabanında buluş başlığı/özeti içinde “VNS, vagal, vagus, 
vagal sinir stimülatörü, vagus sinir stimülatörü, beyin pili, nöroimplant, 

elektroterapi, stimülasyon, stimülatör” anahtar kelimeleri ile yapılan 
araştırmada buluşunuza benzer başka bir TR patentine rastlanmamıştır. 

(Benzer olabilecek TR patentlerinin incelemesine raporda yer verildi)

Müşteri firma tarafından üretilmesi planlanan ürüne benzer 
olabilecek patentlerin incelenmesi. 

Bu rapor kapsamında yapılan patent araştırmasında, EPO Espacenet 
veritabanı, WIPO Patentscope, EPO GPI veritabanı ve Patbase veritabanı 

kullanılmıştır. 

ÖNEMLİ UYARI VE SORUMLULUK REDDİ 
İş bu rapor çerçevesinde araştırılan patentler ve/veya ürünlere dair bilgiler, raporda yer alan yorumlar ve/veya 
müşteri firmanın kendi yorumlaması sonucunda ortaya çıkacak bilgiler neticesinde müşteri firmanın alacağı her 

türlü hukuki ve/veya ticari karar ve bu karar sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü olumlu veya olumsuz sonucun 
sorumluluğu müşteri firma “NINOVA Neurotechnology - NINOVA TIBBİ EKİPMANLAR VE SAĞLIK HİZMETLERİ”’ 
şirketine aittir. PATENTEFFECT FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ VE İNOVASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ, İş bu rapor kapsamındaki bilgilerin Polamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından kullanımı 
ve bu bilgiler ile birlikte alacağı yatırım, üretim, satış, pazarlama vs gibi ticari ve hukuki kararlarında herhangi bir 

sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.  İşbu rapor çerçevesindeki araştırma, sadece 
veritabanlarında yayınlanan patentler üzerinden yapılmıştır. Bir patent, kanun hükümleri gereği, eğer başvuru 
sahibi erken yayın talebinde bulunmamış ise başvuru tarihinden itibaren 18 ay sonra yayınlanır. Bu durumdan 

dolayı, 18 aylık dönemde henüz yayınlanmamış olan patentlere ulaşılamamaktadır. Bu sebeple, işbu raporun 
hazırlandığı tarihten sonra incelenen ürüne benzer patentler yayınlanabilir. Müşteri firmanın düzenli olarak patent 

araştırması yaparak, yeni patentleri incelemesi önerilir. Yada incelemesi yapılan CYBERONICS (Livanova) 
firmasının başka firmalardan, üniversitelerde, kurumlardan veya kişilerden lisansladığı başka patentler olabilir. Bu 

lisans sözleşmeleri kamuya açık bilgiler olmadığı için görülememektedir.
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