
(11) 224.983
(54) Paracetamoltartalmú lenyelhetõ tabletta

(11) 224.984
(54) Amino-adamantán-származékok alkalmazása immunregulátorként

(11) 224.985
(54) Lipofil inert gázt tartalmazó gyógyászati készítmény

(11) 224.986
(54) Dexametazongél

(11) 224.987
(54) Stabil liofilizált gyógyszerkészítmény

(11) 224.989
(54) A 2-metil-4-(4-metil-1-piperazinil)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzo-

diazepin új kristályformája és eljárás elõállítására

(11) 224.990
(54) Elõfizetõi azonosító modul, valamint eljárás annak vezérlésére

(11) 224.991
(54) Automatizált adagolóeszköz, és eljárás annak mûködtetésére

(11) 224.992
(54) Légnemû közegek vegyi és radioaktív szennyezõanyag-tartalmát,

különösen aeroszol-, valamint gáztartalommérõ és -regisztráló
készülék

(11) 224.993
(54) Csatlakozórendszer és villamos csatlakozó

(11) 224.994
(54) Villamos csatlakozórendszer

(11) 224.995
(54) Távmûködtetésû, optimális beállítású fényképezõrendszer ide-

genforgalmi és turisztikai nevezetességekhez

(11) 224.996
(54) Eljárás digitális szimbólumsorozattal modulált vivõhullám demo-

dulálására

(11) 224.997
(54) Teletextvevõ készülék, megfelelõ karakterkészlet önmûködõ fel-

ismerésére szolgáló eszközzel

(11) 224.998
(54) Eljárás és rögzítõberendezés kódolt bitadatfolyam rögzítésére

(11) 224.999
(54) Eljárás korong alakú újraírható optikai adathordozó területeinek

eltakarására, adathordozó és felvevõberendezés

(11) 225.000
(54) Másolásvédett információhordozó, valamint lejátszó, felvevõ és

eljárás információrögzítésre

(11) 225.001
(54) Eljárás kõzetgyapot termesztõközeg levegõzöttségének megõrzé-

sére, valamint algák, patogén baktériumok, gombák és állati kár-
tevõk azon való megtelepedésének és szaporodásának megelõzé-
sére

(11) 225.002
(54) Hímszövet-specifikus szabályzórégió és alkalmazására szolgáló

eljárás

(11) 225.003
(54) Többcélú bútor

(11) 225.004
(54) Elõsûrítõ rendszer, ilyen rendszert tartalmazó szórófej és szóróké-

szülék

(11) 225.005
(54) Rétegelt berendezés vegyi/fizikai paraméterek létrehozására és

leadására

(11) 225.006
(54) Tûzzel szemben ellenálló ultraerõs betonösszetétel

(11) 225.007
(54) Öntapadó fólia

(11) 225.008
(54) Többrétegû analitikai szerkezet

(11) 225.009
(54) Eljárás és rendszer lakk felhordására

(11) 225.010
(54) Eljárás sapkaszalag, illetve a sapkaszalagot tartalmazó kisülõ-

lámpa elõállítására

(11) 225.011
(54) Lemez alakú extrudált szelvény

(11) 225.012
(54) Hidraulikus és/vagy pneumatikus nyomástároló

(11) 225.013
(54) Biztosítóberendezés

(11) 225.014
(54) Fungicid keverékek

(11) 225.015
(54) 4-Benzoil-pirazol-származékok, és eljárás elõállításukra és alkal-

mazásukra
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(11) 225.016
(54) 5-Fenil-pirimidin-származékok

(11) 225.017
(54) Eljárás 2-[(3-pirazolil-oxi)-metil]-nitro-benzolok elõállítására

(11) 225.018
(54) Eljárás szubsztituált pirazolok elõállítására

(11) 225.019
(54) Eljárás fenetil-amin-származékok elõállítására

(11) 225.020
(54) Eljárás 1-aril-3-ciklopropil-1,3-propándion-származékok elõállí-

tására

(11) 225.021
(54) Fémkomplexek és katalitikus rendszerek anyagok oxidálására

(11) 225.022
(54) Diazóniumsókkal reagáltatott kormok és e kormokat tartalmazó

készítmények

(11) 225.023
(54) Eljárás nagy molekulájú reaktorkeverék elõállítására etilén-pro-

pilén kopolimerbõl és polipropilénbõl

(11) 225.024
(54) Eljárás heteroaromás karbonsavak arilamidjainak elõállítására

(11) 225.025
(54) Többrétegû csõ

(11) 225.026
(54) Polioltartalmú készítmény, és eljárás elõállítására

(11) 225.027
(54) Eljárás helyettesített aromás aminovegyületek elõállítására

(11) 225.028
(54) Rozsdaoldó és korróziógátló tisztítószer elõállítására szolgáló

keverék

(11) 225.029
(54) Bakteriocint tartalmazó nedvesített fertõtlenítõkendõ, elõállítása

és alkalmazása

(11) 225.030
(54) Reagensek befogadására alkalmas üreggel rendelkezõ záróeszköz

és mérõmódszer a záróeszköz alkalmazásával

(11) 225.031
(54) Topiramátszármazékok és alkalmazásuk neuropátiás fájdalom

kezelésére alkalmas gyógyszer elõállítására

(11) 225.032
(54) Új taxoidok, eljárás elõállításukra, és ezeket tartalmazó gyógy-

szerkészítmények

(11) 225.033
(54) Kalciumvegyületet és savanyítószert tartalmazó, folyékony, orá-

lis készítmények

(11) 225.034
(54) Trimegeszton transzdermális adagolására szolgáló eszköz, és el-

járás elõállítására

(11) 225.035
(54) Tetrahidrolipsztatint tartalmazó készítmények

(11) 225.036
(54) Hatóanyagként klopidogrel és egy antitrombotikum új kombiná-

cióját tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 225.037
(54) Helyettesített amilózt tartalmazó, tartós hatóanyag-leadású gyó-

gyászati tabletta

(11) 225.038
(54) Eljárás ópiumalkaloidok elválasztására

(11) 225.039
(54) N-Benzil-(dioxo-tiazolidinil-metil)-benzamid-származékok, az

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények, és eljárás a vegyüle-
tek elõállítására

(11) 225.040
(54) Új xantinszármazékok, eljárás elõállításukra, és az ezeket tartal-

mazó gyógyszerkészítmények

(11) 225.041
(54) Új kriptoficinek, alkalmazásuk, és az ezeket tartalmazó gyógy-

szerkészítmények

(11) 225.042
(54) Eljárás vas eltávolítására alumínium-oxid-monohidrátot tartalma-

zó, bauxit lúgos feltárása során kapott nátrium- aluminát-lúgból

(11) 225.043
(54) Ibuprofent és domperidont tartalmazó gyógyszerkészítmények

migrén kezelésére

(11) 225.044
(54) Nimeszulidot tartalmazó topikális gyógyászati készítmények és

eljárás az elõállításukra

(11) 225.045
(54) Térhálós, magas amilóztartalmú, funkcionális csoportokkal ren-

delkezõ keményítõ mint gyógyszerhatóanyagok lassú kibocsátá-
sát biztosító mátrix

(11) 225.046
(54) Mikrocseppekbõl álló propofolkészítmények

(11) 225.047
(54) Heterociklusos piperidinszármazékok, az ezeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények és eljárás azok elõállítására

(11) 225.048
(54) Imidazol-propénsav-származék metánszulfonátsója, hatóanyag-

ként ezen vegyületet tartalmazó gyógyászati készítmények és el-
járás elõállításukra

(11) 225.049
(54) Acetilkolin-észteráz-gátló hatású heteroaril-aminok, ezeket tar-

talmazó gyógyszerkészítmények, és eljárás elõállításukra
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(11) 225.050
(54) Nagyobb szénatomszámú, cukornádból kinyerhetõ primer alifás

alkoholok elegyét tartalmazó szinergetikus gyógyászati készít-
mény

(11) 225.051
(54) Transz-5-klór-2-metil-2,3,3a,12b-tetrahidro-1H-dibenz[2,3:6,7]

oxepino[4,5-c]pirrolt tartalmazó szublingvális vagy bukkális
gyógyászati készítmények

(11) 225.052
(54) Cikloalkano-indol- és -aza-indol-származékok, eljárás elõállítá-

sukra és ezeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyek

(11) 225.054
(54) Eljárás a hasnyálmirigy mûködõképességének megõrzésére al-

kalmas gyógyszerkészítmény elõállítására

(11) 225.055
(54) Indolszármazékok, intermedierjeik, eljárás elõállításukra és a ve-

gyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) 225.056
(54) Sarokpánt ablakhoz vagy ajtóhoz

(11) 225.058
(54) Szerelõállvány

(11) 225.059
(54) Tömlõ klímaberendezésekhez

(11) 225.060
(54) Perforált fátyolbundaanyag, és eljárás elõállítására

(11) 225.061
(54) Védõeszköz sérült végtagokra

(11) 225.062
(54) Gombaellenes hatású tetrahidrofuránszármazékok, az ezeket tar-

talmazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

(11) 225.063
(54) Eljárás karbonsavszármazékok elõállítására

(11) 225.064
(54) Gyógynövénykeveréket tartalmazó készítmény és teakeverék, el-

járás az elõállítására, valamint alkalmazása

(11) 225.065
(54) Természetes trigliceridzsír és alkalmazása

(11) 225.066
(54) Eszköz az emberi test által kiválasztott vizelet felfogásához és

gyûjtéséhez

(11) 225.067
(54) Hõstabil antisztatizáló szer és ezt tartalmazó antisztatikus készít-

mény

(11) 225.068
(54) Eljárás NANBH-vírus-diagnosztikum és vakcina elõállítására

A rovat 83 db közlést tartalmaz.
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