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 דוח חיפוש פטנטים

 

 סוג החיפוש:

  -פטנטביליות

 מצאה כפטנט.האת רישום האו למנוע פרסומים קודמים העלולים להגביל  חיפוש אחר

 

 :המצאה כפי שתוארה על ידי הלקוח

אביזר ניגוב המתלבש על משקפיים קיימים המאפשר למשתמש לצעוד בגשם תוך ניגוב תמידי של "

 .העדשות

האביזר כולל מגב לכל עדשה, מנגנון הנעה )בעדיפות לחשמלי( סוללות ואמצעים לתפיסה על משקפיים 

 .סטנדרטיים

 ".אופציונאלית ניתן לשלוט גם על מהירות הניגוב כמו ברכב

 

 
 הפרסומים שהיו ידועים טרם החיפוש:

ידוע לי על משקפי צעצוע אולם המצאתי יכולה להתלבש על כל משקף קיים ונועדה לשימוש אמיתי ולא "

 ".למשחק

 

 מהלך החיפוש:

החיפוש  הוגדרה אסטרטגיית חיפוש שכללה מאגרי פטנטים, מאמרים מדעיים וחיפוש כללי באינטרנט.

תוך שימוש בכלים מתקדמים  ,אוטומטי תרגוםין מסמכים וכלל שימוש במילות מפתח, סיווגים, הפניות ב

 וייעודיים לחיפוש פטנטים וספרות מקצועית. 

תוצאות השאילתות השונות נסקרו ונבחנו על ידי צוות המהנדסים שלנו ומתוך המסמכים השונים נבחרו 

 הלן.המסמכים הרלוונטים המצוטטים ל
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 מצאי החיפוש:ימ

 לטובת הצגת הממצאים נערך דוח מקוון הכולל את המסמכים שנמצאו.

המערכת  reporteditortmהדוח המקוון נערך במערכת ייעודית לייצור דוחות פטנטים מקצועית בשם 

מאפשרת למידען הפטנטים להציג בצורה נוחה ובהירה את ממצאי החיפוש. מתוך המערכת ניתן בקלות 

 לשמור, להדפיס או לשלוח את ממצאי הדוח לטובת הצגה לצד ג'.

 

 להלן קישור לדוח המקוון וטבלת תוכן הכוללת קישורים למיקום בדוח של כל אחד מהמסמכים שנמצאו.

 

 

 https://www.reporteditor.com/reports/report/-d7ca57ab4633a45d  

1. US6640379(B1) - Attachable eyeglass wipers 

2. GB1286783(A) - SPECTACLES, GOGGLES AND THE LIKE 

3. http://www.amazon.com/Wipers-Wiper-Glasses-Assorted-Colors/dp/B07FSWPDKS   

i Wipers - Wiper Glasses (Assorted Colors)  

4. US4789233(A) - Eyeglass wipers 

5. US6722766(B1) - Eyewear with attached wiping apparatus 

6. GB2177290(A) - A pair of spectacles or goggles with wipers  

 

 

 מסקנה:

נמצאו כרלוונטים למשימת החיפוש ומראים שעיקר ההמצאה פורסמה כך  לעילהמסמכים המצוטטים 

 .שמומלץ לשקול לוותר על הגשת בקשה לפטנט
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 מגבלות הדוח

 :עשינו כמיטב יכולתנו לצטט את המסמכים הרלוונטים ביותר אך חשוב לדעת 

o  חודשים  18מתפרסמים, ולכן גם יכולים להיות מצוטטים בדוח, רק פטנטים בדרך כלל

 לאחר הגשתם.

o .אומנות החיפוש אינה מדע מדוייק ולכן לא ניתן להבטיח מאה אחוזי וודאות 

  ואין לראותם כייעוץ משפטי.מידענים הדוח ומסקנת הדוח נערכו על ידי 

  אם כדאי להגיש את ההמצאה לרישום כפטנט ואין להסיק  לעזור לך להעריךהדוח נערך במטרה

 ממנו אם מותר או אסור להשתמש בהמצאה.

 

 

 

http://www.patentest.com/
http://www.new-tone.co.il/

