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Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése

Szabadalmi oltalom megszûnése
és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt

FC4A

(21) P 03 03588
(54) Eljárás és berendezés vészhelyzeti üzenetküldésre

(21) P 00 02067
(54) Eljárás imidazolszármazékok elõállítására

(21) P 97 00599
(54) Habzó kávétejszín és azonnal oldódó forró cappuccino
(21) P 99 00969
(54) Eljárás 2,4-dihidroxi-piridin és 2,4-dihidroxi-3-nitropiridin elõállítására
(21) P 99 02049
(54) Pirimido [5,4-d]pirimidinek, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények, alkalmazásuk és eljárás elõállításukra

(21) P 00 02540
(54) Mobil objektum, eljárás mobil objektum vezérlésére, eljárás és
berendezés mobil objektum csoportok elõállítására, és memóriaeszköz a mobil objektumcsoportok elõállítására szolgáló program
tárolására
(21) P 00 04773
(54) Magas hõfokon fõzött készítmények ragadós tulajdonságainak
kiküszöbölése
(21) P 00 04837
(54) Új szubsztituált dihidrobenzoxazin és dihidrobenzotiazin származékok, eljárás elõállításukra, és ilyen vegyületeket tartalmazó
gyógyászati készítmények

A rovat 4 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(21) P 00 01795
(54) Csomagolt folyadék tárolására alkalmas tartály, valamint eljárás a
tartály elõállítására

(11) T/69 164
(21) P 94 03467
(54) Javított eljárás a bisz-indolil-maleinimidek elõállítására

(21) P 01 00102
(54) Fenil-amino-alkilkarbonsav-származékok és fenil-amino-alkilkarbonsav-származékokat tartalmazó gyógyszerészeti készítmények

(11) T/73 663
(21) P 95 02782
(54) Pirrolilidén-metil-származékok és eljárás elõállításukra

(21) P 01 04481
(54) Rostkeverék enterális kompozíciókhoz

(11) T/74 515
(21) P 96 01628
(54) Új habkészítmények gyógyászati célokra, fõként rektális habok
és készítmények elõállítására

(21) P 01 04506
(54) Kupak, tartály hermetikus lezárására

FD9A

(11) T/77 350
(21) P 97 02078
(54) 4,4-(diszubsztituált)-1-ciklohexanol-származékok és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 04624
(54) Nukleotid szintézis-inhibitorokat tartalmazó, javított terápiás szélességû készítmény
(21) P 01 04666
(54) Új tiroid receptor ligandumok és II-es módszer

(21) P 00 00420
(54) Eljárás NMDA antagonisták elõállítására
(21) P 00 00461
(54) Kreatin-piruvátok és eljárás elõállításukra

(21) P 01 04686
(54) IL-8 receptor antagonista N-fenil-N’-(2-hidroxi-3-szulfamoil-fenil)-karbamid-származékok

(21) P 00 00644
(54) Értékpapír-jellegû és biztonsági gyártmány legalább egy biztonsági jellemzõvel, eljárás ennek elõállítására és eljárás a biztonsági
jellemzõk észlelésére

(21) P 01 04707
(54) Tisztítószer kemény felületek tisztítására

(21) P 00 00835
(54) Cigaretta, valamint eljárás aeroszol elõállítására a cigarettában

(21) P 01 04708
(54) Prenil-transzferáz-inhibitorok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 00 01254
(54) Eljárás válaszjeladók azonosítására, analizáló berendezés, válaszjeladó az eljárás megvalósítására

(21) P 01 04814
(54) Ciklooxigenáz-2-gátló és egy vagy több antineoplasztikus ágens
kombinált terápiaként való alkalmazása neoplázia kezelésénél

P375
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(21) P 01 04851
(54) Állati szövetátültetés modell papillomák nagy gyakoriságú indukciójára, papillomavírus szaporítása és gyógyászati hatásúnak
várt szerek értékelése

(21) P 02 03921
(54) Diazepin-karboxamid-származékok, eljárás a vegyületek elõállítására, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 01 04912
(54) Új acil-guanidin-származékok mint csontfelszívódást gátlók és
vitronektin receptor antagonisták, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 04101
(54) 3-Amino-kinazolin-2,4-dion antibakteriális hatóanyagok, ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 01 05045
(54) Eljárás szennyvíztisztításból származó iszap víztelenítésére szûrõpréssel
(21) P 01 05224
(54) Eljárás N6-szubsztituált deaza-adenozin-származékok elõállítására
(21) P 01 05257
(54) Egynél több flexibilis csövet tartalmazó, köpennyel összetartott
szerkezet

(21) P 02 04180
(54) Külsõleges készítmény és alkalmazása allergiás dermatitisz kezelésére
(21) P 02 04292
(54) Javított stabilitású fehérítõ aktivátorok
(21) P 02 04360
(54) Szubsztituált norbornilaminoszármazékok, eljárás elõállításukra,
gyógyszerként való alkalmazásuk és ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmény
(21) P 02 04372
(54) Emelt gyógyszer-koncentrációt biztosító gyógyszerészeti összetételek

(21) P 01 05306
(54) Eljárás és berendezés valós idejû információ rögzítéséhez
(21) P 01 05401
(54) Gyógyszer-rezisztencia megszüntetésére alkalmas vegyületek és
e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 01 05456
(54) Amlodipin aszpartátszármazéka, eljárás elõállítására és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmény
(21) P 01 05457
(54) Amlodipin-maleát tisztaságának vagy stabilitásának meghatározására szolgáló összehasonlító standardok, és eljárások
(21) P 02 00152
(54) KQT1 csatornák gátlóinak alkalmazása parazita férgek és ektoparaziták által okozott betegségek kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 02 04572
(54) Helyettesített biszindolilmaleinimid-származékok, eljárás az elõállításukra és alkalmazásukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 02 04577
(54) Vegyes fûtésû kiegészítõ gõzkazán és gépcsoport, belsõ égésû
motorral hajtott földi jármûvek energiaveszteségeinek csökkentésére
(21) P 03 00145
(54) Pigmentek papírgyártáshoz
(21) P 03 01242
(54) Szabályozott felszabadulású gyógyszerdózisforma

(21) P 02 00296
(54) Mikrobiológiai átalakítási eljárás egy epotilon elõállítására

(21) P 03 01771
(54) Eljárás statinok nátrium sóinak elõállítására

(21) P 02 01618
(54) Apomorfin alkalmazása férfiak szervi merevedési zavarainak kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmény elõállítására

(21) P 03 02266
(54) Eljárás aminoplaszt gyanták kikeményítésére

(21) P 02 03786
(54) Eljárás bázikus donorcsoportot tartalmazó ciklopentadiént hordozó metallocének elõállítására
(21) P 02 03816
(54) Eljárás tolterodine és analógjai elõállítására, továbbá köztitermékek
(21) P 02 03823
(54) Keret és protokoll-minõsítõ eljárás és rendszer

(21) P 03 02535
(54) Fehérjevegyületek, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és
alkalmazásuk NO által közvetített betegségek kezelésére
(21) P 03 03316
(54) Aril- és amino-aril-szubsztituált szerotoninreceptor agonista és
antagonista ligandumok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 03418
(54) Papilloma vírus inhibitorai

(21) P 02 03869
(54) Szulfoximin funkcionalitással rendelkezõ oxazolidinok és alkalmazásuk mikrobaellenes szerként, a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03540
(54) Diaminok mint kemokin receptor aktivitás modulátorai, ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
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(21) P 03 03652
(54) Ciklikus származékok mint kemokin receptor aktivitás modulátorai és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 02262
(54) Helyettesített ciklohexánszármazékok, eljárás elõállításukra, az
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 04100
(54) Eljárás modell és munkaforma készítéséhez

(21) P 04 02320
(54) Ariloxifenil- és arilszulfanilfenil-piperazin-származékok, ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 04 00495
(54) Apomorfin szájnyálkahártyán keresztül történõ adagolására szolgáló orális készítmény

(21) P 04 02597
(54) Szabályozási eljárás elárasztásos kondicionálókhoz, valamint
ventilációs kondicionáló rendszer

(21) P 04 00522
(54) Eljárás emlõs epitópokat utánzó anyagok azonosítására

(21) P 04 02607
(54) Orvosi fecskendõkre vonatkozó továbbfejlesztés

(21) P 04 00528
(54) Neuropeptidáz Y inhibitor alkalmazása férfiak szexuális funkciózavarának kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmény elõállítására

(21) P 04 02645
(54) Egy glitazont és egy 4-oxobutánsavat tartalmazó gyógyászati készítmény és ennek alkalmazása cukorbetegség kezelésére
(21) P 04 02668
(54) Csavaros gerendaszorító csipesz vonós hangszerek tetõgerendájának beenyvezéséhez

(21) P 04 00650
(54) Elrendezés egy sínen futó jármû nyomtávának változtatásához
(21) P 04 00697
(54) Elcsendesített anti-CD28 ellenanyagok és használatuk

(21) P 04 02675
(54) HIV integráz inhibitor hatású hidroxilaminszármazékok, az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 04 00704
(54) Heterociklusos éterrel szubsztituált imidazokinolinok, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 05 00110
(54) Fenilszármazékok

(21) P 04 00710
(54) Tioéter helyettesítõvel helyettesített imidazokinolinszármazékok, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 00734
(54) Lipolízist végzõ berendezés esztétikai kezelésre és eljárás lipolízis végzésére esztétikai kezelés céljából

(21) P 05 00198
(54) Kitámasztó szerkezettel és zárószerkezettel rendelkezõ szerkezet,
valamint ilyen szerkezetet tartalmazó ablakszerkezet
(21) P 05 00293
(54) Kis hõtehetetlenségû és kis hõveszteségû épületfûtési rendszer,
továbbá hõszigetelt profillemez, valamint azzal felépített fûtõpanel ilyen épületfûtési rendszerekhez
(21) P 05 00308
(54) Multifunkciós, mozgatható számítógépes munkahely

(21) P 04 00741
(54) Kisegítõ akkumulátor cellás rendszerû telefonkészülékhez
(21) P 04 01067
(54) Defenilazetidinon-származékok, eljárás elõállításukra és ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 04 01073
(54) Difenilazetidinon-származékok, eljárás elõállításukra és ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 04 02010
(54) Ólommentes lágyforraszanyag
(21) P 04 02026
(54) 5,6-Diaril-pirazin-2-amid-származékok mint CB1 antagonisták,
eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 02184
(54) 4-(Piperidil- és pirrolidil-alkil-ureido)-kinolin-származékok mint
urotenzin II receptor antagonisták és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 05 00309
(54) Készülékelemek, elsõsorban burkolóelemek egymáshoz illesztésére építõiparban
(21) P 05 00310
(54) Készülékelemek, elsõsorban burkolóelemek rögzítésére hordozófelületen építõiparban
(21) P 05 00372
(54) Eljárás nagy optikai tisztaságú alfa-fenil-etilamin enantiomerek
elõállítására
(21) P 05 00405
(54) Eljárás mágnesezhetõ felületdekorációs emulzió létrehozására,
valamint az ezzel létrehozott felületkiképzési rendszer
(21) P 05 00482
(54) Jelérzékelõ és feldolgozó rendszer és eljárás
(21) P 05 00483
(54) Eljárás virtuális kép valós környezethez való illesztésére és berendezés az eljárás foganatosítására
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(21) P 05 00485
(54) Torony, különösen szélsebesség-mérõ készülék elhelyezéséhez

(21) P 02 00466
(54) Lipoglikán kompozíciók és alkalmazásuk parazita fertõzések kezelésére alkalmas gyógyászati készítmények elõállítására

(21) P 05 00657
(54) Eljárás vasalapú, erõsen irányított nanokristályos vagy amorf
szerkezetû, lágymágneses vékonyrétegek elõállítására
(21) P 05 01150
(54) Eljárás faipari termékek felületi díszítésére
(21) P 06 00521
(54) Szerkezet vízelvezetõ csõ beömlõnyílása elõtti vízfelduzzadás
meggátlására
(21) P 06 00531
(54) Eljárás digitális video- és audioadatok átvitelére kommunikációs
közeg útján
(21) P 06 00604
(54) Egyszer használatos fecskendõszerkezet
(21) P 97 02481
(54) Új N-benzil-piperazin-vegyületek, eljárás elõállításukra és ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 97 02507
(54) Szubsztituált purinszármazékok, eljárás elõállításukra és az ezeket tartalmazó készítmények
(21) P 98 02731
(54) D-vitamin-analógok, alkalmazásuk, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények, elõállításuk
(21) P 98 03017
(54) Benzofuril- és benzotienilszármazékok, eljárás elõállításukra és
azokat tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 99 03740
(54) Mikrokristályos cukor-és cukoralkohol-kompozíciók, valamint
eljárás ilyen kompozíciók elõállítására

(21) P 03 02027
(54) Optikailag aktív 2-aminotetralin-származékok, eljárás ezek elõállítására, és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények terápiás
alkalmazása
(21) P 03 02066
(54) Eljárás szövetanyag tisztítására
(21) P 03 02106
(54) Berendezés kelmék kezelésére
(21) P 03 02185
(54) Gyûrûs iratrendezõ szerkezet
(21) P 03 02290
(54) Színes képcsõ nagyobb hõtágulási együtthatójú, keresztbe csatlakoztatott kis hõtágulási együtthatójú feszített maszkkal
(21) P 03 02315
(54) Színes képcsõ engedékeny feszített maszk-tartókeret együttessel
(21) P 03 03188
(54) Eljárás kémiai-mechanikai megmunkálásra és felületsimításra

(21) P 04 01234
(54) Pravastatin stabil gyógyászati kompozíciója és eljárás az elõállítására
(21) P 04 01660
(54) Segédeszköz textil készítmények szárítóeszközeihez, különösen
természetes úton történõ szárításra alkalmas szárítóeszközeihez

(21) P 99 04727
(54) Eljárás nagytisztaságú N-formil-leucin elõállítására

(21) P 04 01885
(54) Új hidroxialkil-indolokarbazol-származékok, eljárás ezek elõállítására és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

A rovat 101 db közlést tartalmaz.

FA9A

(21) P 00 02628
(54) Gyógyszerkombináció cukorbetegség kezelésére
(21) P 01 01748
(54) Reboxetin alkalmazása idegrendszeri zavarok kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények elõállítására
(21) P 01 04996
(54) Enzimes oxidatív dezaminálási eljárás

(21) P 03 01884
(54) Szubsztituált 1-amino-5-fenil-pentán-3-ol- és/vagy 1-amino6-fenil-hexán-3-ol-származékok gyógyszerként történõ alkalmazása

(21) P 04 00845
(54) Vanilloid receptor agonistát tartalmazó gyógyszer-kombináció

(21) P 99 02466
(54) Eljárás imidazolszármazékok elõállítására

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

(21) P 03 00289
(54) Tartályszerkezet nyersolaj és/vagy víz szállítására

(21) P 05 00167
(54) Optikailag aktív 4-klór-3-(5-klór-3-alkil-2-oxo-2,3-dihidro1h-indol-3-il)-benzoesav-származékok és eljárás elõállításukra
(21) P 05 00178
(54) Eljárás racém és optikailag aktív 4-klór-3-[5-klór-1(2,4-dimetoxi-benzil)-3-alkil-2-oxo-2,3-dihidro-1H-indol-3-il]-benzoesav-származékok elõállítására fázistranszfer katalizátor jelenlétében
(21) P 05 00552
(54) Komplex gyógyszertári, orvosi rendelõi tevékenység gyártók és
forgalmazók részére
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(21) P 05 00642
(54) Csökkentett toxicitású ciszplatin készítmények és eljárás alkalmazásukra
(21) P 05 00708
(54) Polarizált fény hatására optikai aktivitást mutató szelektív színszûrõ eszköz
(21) P 05 00715
(54) Eljárás és berendezés szennyvizek elemösszetételének mérésére
(21) P 05 00887
(54) Általános fa-, fém- és egyéb ipari területen alkalmazható gépi szalagcsiszoló berendezés, amely alkalmas az adott munkadarab
összes felületének és a felületek találkozásánál kialakult élek/sarkok és íves lekerekítések egyidejûleg történõ csiszolására
(21) P 98 01155
(54) Amiloid béta-protein-termelést vagy kiválasztást gátló készítmények

(11) 209.220
(21) P 92 03811
(54) Polaritáskapcsoló fokozattranszformátor fokozatkapcsolójának
fokozatválasztójához
(11) 211.063
(21) P 92 03881
(54) Eljárás krómtartalmú, pillérezett szalagszerû szilikátanyag, valamint ebbõl olefinek polimerizációjához alkalmazkodó katalizátorrendszer elõállítására és eljárás mono-1-olefinek polimerizálására
(11) 212.255
(21) P 92 03824
(54) Eljárás szerves vegyületek elõállítására falnélküli reaktorkötegekben
(11) 212.522
(21) 3941/91
(54) Digitális eljárás és berendezés KF-jel frekvenciájának mérésére
(11) 212.619
(21) P 95 03822
(54) Javított eljárás nagy tisztaságú borostyánkõsav folyamatos üzemû
elõállítására katalitikus hidrogénezéssel

A rovat 25 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(11) 207.467
(21) 6003/87
(54) Eljárás és berendezés mikroporózus szerkezetû, nagy adszorpciós
felületû cellulóz gyöngy elõállítására cellulóz-oldatokból vagy
cellulóz-származék-oldatokból

MM4A

(11) 197.936
(21) 6192/87
(54) Eljárás alkenil-szukcinimid típusú hamumentes detergens-diszpergens adalékanyag elõállítására
(11) 198.723
(21) 5602/87
(54) Eljárás makrolid vegyületek és ilyen vegyületeket tartalmazó
gyógyászati készítmények elõállítására

(11) 213.360
(21) P 94 01476
(54) Vezetékvédõ kapcsoló ívoltó kamrával
(11) 213.540
(21) P 95 03584
(54) Cellulóz-nitrát-lágyító készítmények és alkalmazásuk
(11) 213.959
(21) 3788/91
(54) Eljárás nemplasztikus kerámiai anyagok formázására és a formázásra alkalmas folyékony kötõanyag elõállítására

(11) 200.166
(21) 5910/87
(54) Eljárás azolilszármazékok elõállítására

(11) 213.984
(21) P 93 03720
(54) Jármû por alakú, szemcsés vagy golyószerû anyag szállítására és
eljárás a jármû ürítésére

(11) 202.393
(54) Állítható szék

(11) 214.047
(21) P 93 02412
(54) Bevonókompozíció üvegre

(21) 6202/88

(11) 202.672
(21) 6663/89
(54) Kis villamos teljesítményû nagynyomású kisülõlámpa

(11) 215.305
(21) P 96 03510
(54) Lámpareflektor és eljárás annak elõállítására

(11) 203.170
(21) 6665/89
(54) Eljárás kétoldalt lezárt nagynyomású kisülõlámpák elõállítására

(11) 215.656
(21) P 92 03825
(54) Túlfeszültség-levezetõ

(11) 203.194
(21) 5883/87
(54) Eljárás porkészítmények elõállítására növényi olajokból

(11) 215.891
(21) P 96 03509
(54) Villamos kapcsolási elrendezés impulzusfeszültség-sorozatok
elõállítására, különösen dielektromosan gátolt kisülések mûködtetésére

(11) 203.316
(21) 5611/87
(54) Eljárás merkapto-benzoesav-származékok elõállítására

(11) 215.934
(21) P 92 03892
(54) Eljárás szilárd részekkel töltött mûanyag test elõállítására

(11) 206.148
(21) 376/89
(54) Reaktor gáz alakú égéstermékek nitrogén- és kénoxid tartalmának
csökkentésére

(11) 215.940
(21) P 95 03561
(54) Eljárás gamma-ciklodextrin elõállítására

(11) 206.530
(21) 384/89
(54) Fém burkolólemez külsõ fal- és tetõfelületek burkolására

(11) 215.998
(54) Cipõtalpbetét
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(11) 216.468
(21) 3816/91
(54) Frekvenciahangoló eszköz

(11) 219.606
(21) P 96 01737
(54) Amino-ciklodextrinek alkalmazása epilepsziaellenes dibenzazepinek vizes közegben való oldhatóvá tételére

(11) 216.850
(21) P 97 02185
(54) Lemezmeghajtó egység

(11) 219.662
(21) P 97 02358
(54) Berendezés ipari járdarácsok fõ- és mellékbordáinak automatizált
gyártásához

(11) 217.146
(21) P 96 03507
(54) Kétoldalt lapított villamos lámpa
(11) 217.327
(21) P 92 04165
(54) Eljárás hipokariogén hidrogénezett keményítõhidrolizátumok elõállítására
(11) 217.673
(21) P 92 04169
(54) Eljárás adott esetben hidrogénezett, emészthetetlen poliszacharidok elõállítására
(11) 217.722
(21) P 96 02505
(54) Eljárás egy jelátalakító fej helyzetének meghatározására egy lemez felületén, továbbá eljárás egy kiválasztott sáv lokalizálására
egy lemez felületén, valamint lemezmeghajtó egység
(11) 217.817
(21) P 93 01812
(54) Eljárás hatóanyag-tartalmú mikrorészecskék elõállítására hidrolitikusan lebontható polimerekbõl
(11) 217.923
(21) P 93 03651
(54) N-acetonil-benzamid-származékok, eljárás elõállításukra, a vegyületeket tartalmazó fungicid készítmények, és eljárás alkalmazásukra

(11) 219.737
(21) P 93 01710
(54) Tereftálsav kopoliamidok, eljárás elõállításukra és belõlük készült készítmények
(11) 219.890
(21) P 95 03961
(54) Szintetikus eljárás szubsztituált karbodiimidek elõállítására
(11) 219.960
(21) P 95 03908
(54) Csõelzáró szerkezet, erõsen koptató hatású közeget légköri nyomás alatt és/vagy felett szállító csõvezetékekhez
(11) 219.997
(21) P 98 00030
(54) Beépíthetõ világítóeszköz
(11) 220.076
(21) P 98 03007
(54) Aujeszky-féle betegség elleni, fokozott immunizálóképességgel
rendelkezõ, élõ vagy inaktivált vírust tartalmazó oltóanyag, és eljárás az oltóanyag elõállítására
(11) 220.224
(21) P 93 03595
(54) Szubsztituált benzoil-guanidin-származékok, a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

(11) 217.996
(21) P 92 03957
(54) Egyrétegû, áttetszõ, biaxiálisan orientált, hõvel rögzített, csõ formájú élelmiszer-bevonó anyag elõállítása és alkalmazása

(11) 220.229
(54) Injekciós tû

(11) 218.177
(21) P 96 03460
(54) Tárolóedény elegyek elkészítésére

(11) 220.287
(21) P 95 03691
(54) Eljárás pernye és/vagy ágyhamu, valamint kommunális szennyvíziszap együttes elhelyezésére

(11) 218.391
(54) Palackhordozó

(21) P 96 01632

(11) 220.524
(21) P 97 02329
(54) Kapcsolási elrendezés elektródmentes kisnyomású gázkisülõ lámpa üzemeltetésére

(11) 218.607
(21) P 92 04168
(54) Hipokariogén hidrogénezett szacharidokat tartalmazó készítmények és eljárás azok elõállítására
(11) 218.992
(21) P 95 02582
(54) Üzemanyagtöltõ állomás

(11) 219.361
(21) P 95 03933
(54) Aril-alkil-tiadiazinon-származékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

(11) 219.564
(21) P 93 03637
(54) Tilozint tartalmazó állatitakarmány-premix és elõállítása

(11) 220.744
(21) P 97 02342
(54) Eljárás cellulózszálas aggregátum készítésére és szálas aggregátum
(11) 220.951
(21) P 99 04472
(54) Kisízületi protézis

(11) 219.215
(21) P 96 01647
(54) Porinhaláló készülék és cserélhetõ betét a készülékhez

(11) 219.440
(21) 4139/91
(54) Eljárás vízárró résfal kiépítésére egyfázisos eljárással

(21) P 99 01087

(11) 221.055
(21) P 00 00381
(54) Rétegfelhordó szerszám és berendezés haladó szalag bevonatolására
(11) 221.069
(21) P 97 02471
(54) Egymásra rakásra alkalmas hordozólap villamos lámpákhoz
(11) 221.081
(21) P 97 02187
(54) Eljárás számítógéprendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférésre, az adatok archiválására és visszatöltésére, valamint számítógéprendszer az eljárás megvalósítására

P380

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/9
Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése
(11) 221.167
(21) P 96 01739
(54) N-terc-Butil-alfa-(2,4-diszulfo-fenil)-nitron és gyógyászatilag
elfogadható sói, alkalmazásuk, az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 223.453
(21) P 00 00774
(54) Rotogravírozó eljárás mintázott csiszolófelületek elõállítására
(11) 223.461
(21) P 98 01186
(54) Abszorbens cikk illeszkedést fokozó rendszerrel

(11) 221.436
(21) P 99 04711
(54) Eszközkészlet csonttörések rögzítésére
(11) 221.482
(21) P 94 02134
(54) Új 19-nor-szteroidok, valamint eljárás ezen vegyületek elõállítására, továbbá hatóanyagként e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények, valamint intermedierek
(11) 221.604
(21) P 98 02849
(54) Makrociklusos poliamino-karbonsav-származékok fémkelátjai és
alkalmazásuk a diagnosztikai leképzésben
(11) 221.661
(21) P 98 00517
(54) Eljárás karbinolok szeparálására
(11) 221.755
(21) P 97 02106
(54) Eljárás klavámszármazékok fermentációs elõállítására a fermentációs közegben lévõ ammónia és karbamid mennyiségének alacsony szinten tartásával
(11) 221.941
(54) Villamos lámpa

(21) P 99 02494

(11) 222.192
(21) P 99 04714
(54) Utókezelõ és lefejtõberendezés, valamint eljárás tartályok lefejtésére
(11) 222.202
(21) P 96 03580
(54) Fejrész mélyen fekvõ rakodófelülettel rendelkezõ vasúti teherkocsi részére
(11) 222.524
(21) P 94 03759
(54) 1,1-Dioxo-2H-1,2-benzotiazinoil-guanidin-származékok, eljárás
a vegyületek elõállítására, alkalmazásuk, valamint az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) 223.807
(21) P 00 01950
(54) Protein-kináz C gátló hatású kondenzált indolszármazékok, eljárás elõállításukra, és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) 223.940
(21) P 98 02848
(54) Hidroreaktor, különösen vízturbina a víz kinetikus energiájának
hasznosítására olyan helyeken, ahol villamos energia elõállítása
szempontjából jelentõs mértékû áramlások vannak
(11) 224.304
(21) P 02 03671
(54) Hibrid vezeték nélküli optikai és rádiófrekvenciás kommunikációs kapcsolat
(11) 224.451
(21) P 00 04978
(54) Eljárás és berendezés legalább egy, információkat tartalmazó polimerfóliából és legalább egy hordozórétegbõl álló, hamisíthatatlan dokumentumokhoz való további feldolgozásra szolgáló réteges szerkezet elõállítására
(11) 224.480
(21) P 00 00654
(54) Eljárás növényvédelemre
(11) 224.586
(21) P 00 03983
(54) Eljárás és berendezés változó orsófordulatszám létrehozására
(11) 224.803
(21) P 99 04469
(54) Eljárás ismert geometriájú testek méreteinek gyors meghatározására
(11) 224.898
(21) P 98 00296
(54) Enzimhatású DNS-molekulák

(11) 222.672
(21) P 00 01044
(54) Készülék és eljárás tételenkénti volumetrikus adagoláshoz
(11) 222.800
(21) P 00 01182
(54) Eljárás válaszjeladók egyidejû vezérlésére és programozására, és
eszköz az eljárás megvalósítására
(11) 222.933
(21) P 00 00585
(54) Csatlakozószerkezet egypólusú kapcsolókészülékekbõl összeállított többpólusú kapcsolókészülékekhez
(11) 222.997
(54) Kazán

(11) 223.534
(21) P 00 01653
(54) Lengõajtóhajtás elektronikus vezérléssel

(21) P 99 03826

(11) 223.085
(21) P 97 02406
(54) Folyamatos eljárás N-alkil-3,4-dimetil-benzol-amin dinitrálására
(11) 223.342
(21) P 93 03676
(54) Eljárás koleszterinkoncentráció-csökkentõ hatású, benzotioféntartalmú gyógyszerkészítmény elõállítására

(11) 224.915
(21) P 94 03675
(54) Eljárás trombin inhibiálására alkalmas 2-fenil-3-aroil-benzotiofén-származékokat tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 224.976
(21) P 02 04317
(54) Eljárás gyors kivitelezésû, egyhéjú elõtétfalas vagy OSB merevítésû, illetve kéthéjú elõtétfalas külsõ falszerkezetû, favázas,
könnyûszerkezetes épületek elõállítására, valamint elõtétfalas
külsõ falszerkezetek
(11) 225.071
(21) P 00 04995
(54) Kombinált tömegárammérõ eszköz, továbbá eljárás nemszilárd
közeg tömegáramának mérésére
(11) 225.701
(21) P 04 02635
(54) Illesztõszerkezet burkolólapok szinteltérés nélküli fektetéséhez
A rovat 91 db közlést tartalmaz.
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Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

NF4A

(11) 206.400
(21) 4584/87
(54) Eljárás áttört egyszeres vagy többszörös gerincû tartók elõállítására, valamint áttört gerincû tartó
(11) 207.801
(21) 3310/91
(54) Eljárás psoriasis gyógyítására alkalmas készítmény elõállítására

(21) P 03 02711
(54) Palackozott fröccs, palackozott vörösboros cola, szénsavval dúsított bor palackozva
(21) P 03 03412
(54) Eljárás és berendezés termálvíz gyógysótartalmának koncentrálására
A rovat 8 db közlést tartalmaz.

(11) 214.194
(21) P 94 03302
(54) Eljárás N-diklór-acetil-1-oxa-4-aza-spiro[4,5]dekán elõállítására
(11) 218.574
(21) P 97 01637
(54) Mágneses térben oxigénnel dúsított, csökkentett deutérium-oxidtartalmú víz
(11) 218.726
(21) P 94 03787
(54) Eljárás kémény korrózióállóságának a növelésére,valamint béléselem az eljárás foganatosítására
(21) P 02 03826
(54) Eljárás egy élõlényben keringõ vér viszkozitásának a meghatározására, berendezés az eljárás lebonyolítására, berendezés folyadék mozgásának detektálására, valamint berendezés egy szerkezeti viszkozitású folyadék viszkozitásának a meghatározására

Szabadalmi oltalom megszûnését
megállapító határozat visszavonása

RH9A

(11) 220.349
(21) P 98 01513
(54) Szénsavas fürdõt elõállító készülék, továbbá hordozható szénsavas fürdõberendezés
(11) 220.529
(21) 8429/90
(54) Magnetoterápiás berendezés celluláris immunreakció kiváltására
túlzott sejtproliferációval járó betegségek kezelési eljárásához
(21) P 04 00913
(54) Pravastatin-lakton és epipravastatin mentes pravastatin nátrium,
valamint az azt tartalmazó készítmények
A rovat 3 db közlést tartalmaz.
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