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Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások

Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások
(11) 224.424
(54) LGR27 fajtanevû, beltenyésztett napraforgóvonal (Helianthus
annuus L.)
(11) 224.425
(54) (5R)-(Metil-amino)-5,6-dihidro-4H-imidazo[4,5,1-ij]-kinolin2(1H)-on elõállítása során alkalmazható heterociklusos intermedierek
(11) 224.426
(54) Trombin- és Xa-faktor-gátló hatású peptidil-arginin-aldehid-származékok, a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(11) 224.427
(54) Véralvadásgátló hatású peptidszármazékok, a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(11) 224.428
(54) Mikronizálteplerenon-kompozíciók, eljárás elõállításukra és ezek
alkalmazása gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 224.429
(54) Terwish fajtanevû, sötétpiros színû gerbera (Gerbera Jamesonii
H. Bolus ex Hook)

(11) 224.441
(54) N,N-szubsztituált amino-metilén-imidazolinon-származékok
(11) 224.442
(54) Fenilszubsztituált 1,4-dihidro-piridin-származékok, eljárás elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 224.443
(54) Fluor-alkoxi-benzaldehid-származékok
(11) 224.444
(54) Folyékony, vízzel hígítható komplett vitamin- és ásványianyagtartalmú készítmény állatok számára, és eljárás annak elõállítására
(11) 224.445
(54) Gördülõhuzatos légrugó és eljárás annak elõállítására
(11) 224.446
(54) Többcélú átalakítható bútor
(11) 224.447
(54) Mágneses/fémes biztonsági eszköz egyes cikkekhez, többszörös
biztonsági sajátosságok biztosítása céljából

(11) 224.430
(54) Keratintartalmú rostok oxidációs festésére való készítmény és
festési eljárás a készítmény alkalmazásával

(11) 224.448
(54) Mágneses/fémes biztonsági eszköz többszörös biztonsági sajátosságokkal, valamint eljárás ilyen eszköz elõállítására és hitelesítésére

(11) 224.431
(54) Amfifil, nemionos polimert tartalmazó, keratintartalmú rostok
festésére való oxidációs festékkészítmény és alkalmazása

(11) 224.449
(54) Hõcserélõ egység, fõleg épület szellõzéséhez

(11) 224.432
(54) Eljárás törpe, igen törpe almafák oltványainak elõállítására

(11) 224.450
(54) Berendezés egymással érintkezõ vagy egymást átfedõ szélû, laminált kelmepályacsíkok között szabad térközök elõállítására

(11) 224.433
(54) Eljárás 6-hidroxi-(6H)-dibenz[c,e][1,2]oxafoszforin elõállítására
(11) 224.436
(54) Az 5-[4-{2-[N-metil-N-(2-piridil)-amino]-etoxi}-benzil]-2,4dioxotiazolidin alkalmazása vesebetegségek kezelésére szolgáló
gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 224.437
(54) Eljárás interleukin-10 analógokat vagy antagonistákat tartalmazó
endotoxin- vagy szuperantigén-indukált toxicitás kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 224.439
(54) Eljárás kinoxalinszármazékok és e vegyületeket hatóanyagként
tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 224.440
(54) Aminocsoporttal helyettesített pirazolszármazékok, eljárás elõállításukra és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények elõállítására

(11) 224.451
(54) Eljárás és berendezés legalább egy, információkat tartalmazó polimer fóliából és legalább egy hordozórétegbõl álló, hamisíthatatlan dokumentumokhoz való további feldolgozásra szolgáló réteges szerkezet elõállítására
(11) 224.452
(54) Újrazárható csomagolás, és eljárás újrazárható csomagolás kialakítására
(11) 224.453
(54) Hibrid kötõanyaggal kötött csiszolóeszköz
(11) 224.454
(54) Elektrokémiai eljárás rézbõl vagy rézalapú ötvözetbõl lévõ elem
felületén szervetlen fedõréteg létrehozására, valamint rézgyártmány
(11) 224.455
(54) Átvivõcímke, valamint az átvitt címkével ellátott alakos tárgy
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(11) 224.456
(54) Hõálló króm-korund-alapú anyag, króm-korund-tégla és a tégla
használata

(11) 224.474
(54) Légrugóegység, valamint eljárás légrugóegység elõállítására

(11) 224.457
(54) Kenet vételére alkalmas kefe

(11) 224.475
(54) Izzítógyertya

(11) 224.458
(54) Perem és gyûjtõzsák sztómaeszközhöz, valamint sztómaeszköz

(11) 224.476
(54) Eljárás kábelek felfüggesztésére vasúti felsõvezetékek és jelzõ-biztosító berendezések vezetékeinek tartóoszlopaira

(11) 224.459
(54) Gyógyszeradagoló eszköz

(11) 224.477
(54) Eljárás olefinmonomer polimerizálására folyamatos gázfluidizált
ágyban, valamint fúvóka folyadéknak a fluidizált ágyba történõ
porlasztására

(11) 224.461
(54) Fogászati szívóeszköz és szívócsonk
(11) 224.462
(54) Szennyvíztisztító egység
(11) 224.463
(54) Eljárás tartályvízbe merülõ membránmodulok tisztán tartására és
levegõztetõ-rendszer
(11) 224.464
(54) Szerkezet csonttörések, különösen bokatörések külsõ helyzetrögzítésére

(11) 224.478
(54) Eljárás és üzem karbamid nagy konverziófokkal és alacsony
energiafelhasználással történõ elõállítására
(11) 224.479
(54) Módosított töltõanyagot tartalmazó, finom szemcséjû kaucsukporok, eljárás az elõállításukra és alkalmazásuk
(11) 224.480
(54) Eljárás növényvédelemre

(11) 224.465
(54) Szigetelõszerkezet, elsõsorban tárolók, udvari pincék tetején lévõ
és jármûvel való közlekedésre alkalmas nyersbeton felületek
számára

(11) 224.481
(54) Epoxi-polisziloxán polimerkészítmény

(11) 224.466
(54) Elõre alakított tetõfedõ elem

(11) 224.482
(54) Ereszcsatorna-tartó

(11) 224.467
(54) Csõvezeték-elrendezés nyomás alatti szennyvízhálózatokban áramló szennyvizek akadálymentes továbbítására

(11) 224.483
(54) Rétegelt szerkezeti elem és eljárás annak elõállítására

(11) 224.468
(54) Monitorozható korróziós inhibitorkompozíciók és alkalmazásuk

(11) 224.484
(54) Tartályokat címkézõ berendezés

(11) 224.469
(54) Robbanószerek biodegradálása

(11) 224.485
(54) Eljárás zsír- és olajszennyezett hulladék anyagok ártalmatlanítására

(11) 224.470
(54) Adagolócsõ-szerkezetet tartalmazó elrendezés üvegolvasztó kemence gyûjtõmedencéjének adagolócsészéjéhez, és eljárás az
adagolócsésze cseréjére
(11) 224.471
(54) Folytonos szállítóberendezés, különösen csomagszállító berendezés
(11) 224.472
(54) Gyártósablon üvegáruhoz, valamint eljárás ilyen gyártósablon
hûtésére
(11) 224.473
(54) Összekötõ darab hajtóegység házának kompresszorelem házával
való összekötésére

(11) 224.486
(54) Eljárás és készítmény veszélyeshulladék-tárolók szivárgó vizében lévõ nehézfémtartalom megkötésére
(11) 224.487
(54) Csík alakú félgyártmány, különösen vakolattapéta, valamint eljárás annak elõállítására
(11) 224.488
(54) Lánggátelrendezés, valamint lánggátszerkezeti egység
(11) 224.489
(54) Redõnyrúd
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(11) 224.490
(54) Mûködtetõszerkezet gyógyszert kiadagoló inhalációs készülékhez,
és ilyen mûködtetõszerkezetet tartalmazó inhalációs készülék
(11) 224.491
(54) Plazmidok, elõállítási eljárásaik, valamint alkalmazásuk interleukin-4 és interleukin-4-muteinek elõállítására

(11) 224.492
(54) Eljárás L-lizin elõállítására
(11) 224.493
(54) Keverékadalék cementklinkergyártáshoz, és ennek alkalmazási
eljárása
A rovat 66 db közlést tartalmaz.
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