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Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások

Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások

(11) 224.988
(54) Eljárás por alakú tüdõ-felületaktív készítmények elõállítására

(11) 225.082
(54) Eljárás és berendezések biztonsági dokumentumok vizsgálatára

(11) 225.053
(54) Pirrolo[2,3-d]pirimidin-származékok intermedierjei

(11) 225.083
(54) Készülék és eljárás optikai adathordozó közeg adatjeleinek leolvasására és/vagy beírására

(11) 225.057
(54) Készülék és eljárás aeroszolizált hatóanyagok áramlási ellenállás-modulált adagolásához
(11) 225.069
(54) Bevonattal ellátott részecskék, elõállítási módszereik és felhasználásuk
(11) 225.070
(54) Többfunkciós adalékanyag-kompozíciókat tartalmazó üzemanyag, hajtóanyag és/vagy dízelolaj
(11) 225.071
(54) Kombinált tömegárammérõ eszköz, továbbá eljárás nemszilárd
közeg tömegáramának mérésére
(11) 225.072
(54) Szerverszámítógép terheléselosztással, és eljárás a szerverszámítógép mûködtetésére
(11) 225.073
(54) Nagy sebességû adatkábel külön árnyékolt, csavart érpárokkal
(11) 225.074
(54) Mágneses részecskék, ilyen részecskéket tartalmazó hordozóanyag, biztonsági dokumentum, és eljárás ilyen részecskék érzékeléséhez
(11) 225.075
(54) Táp/föld mag nyomtatott áramköri kártyákhoz, nyomtatott áramköri kártya, és eljárás ilyen kártyák elõállítására

(11) 225.084
(54) Eljárás kártyával történõ pénzügyi tranzakciók lebonyolítására,
valamint rendszer a pénzügyi tranzakciók mûködtetésére
(11) 225.085
(54) Eljárás és berendezés információ egységekben való rögzítésére
(11) 225.086
(54) RELINDA fajtanevû, piros színû almafajta (Malus domestica
Borkh.)
(11) 225.087
(54) HANITA fajtanevû, hamvas sötétkék gyümölcsszínû szilvafajta
(Prunus domestica L.)
(11) 225.088
(54) Vizes-alkoholos, svédcsepp jellegû, komplexképzõtõl mentes növényikivonat-elegy, amely ásványi anyagokat és nyomelemeket
tartalmaz
(11) 225.089
(54) Eljárás nikotinsav elõállítására
(11) 225.090
(54) Vízkezelõ eljárás és sótalanító berendezés
(11) 225.091
(54) Négyoldalú betétkés
(11) 225.092
(54) Gázüzemû autóbusz

(11) 225.076
(54) Eljárás és rendszer fizetõeszköz átutalására
(11) 225.077
(54) Eljárás és berendezés rejtjelkulcs visszafejtésére

(11) 225.093
(54) Autóbusz-felépítmény az oldalsó tetõ-saroktartományban, a hátsó tetõkupolában és a hátsó sarokaknában

(11) 225.078
(54) Eljárás és berendezés hanganyagok szakaszokból álló zeneszám
formájában történõ improvizatív lejátszására

(11) 225.094
(54) Tõkesúlyszerkezet vitorláshajókhoz

(11) 225.079
(54) Eljárás és berendezés egy mûszaki létesítmény különbözõ adattárolóiban tárolt felhasználói adatok feldolgozására

(11) 225.095
(54) Ablaktörlõ berendezés gépjármûvekhez
(11) 225.096
(54) Golyófejes kapcsoló utánfutóhoz

(11) 225.080
(54) Feszültségszabályozó kapcsolás
(11) 225.081
(54) Egyén tudományos azonosítására szolgáló, hordozható berendezés

(11) 225.097
(54) Reteszelõberendezés emelõ-billentõ vagy billentõberendezés
egymás mellett elrendezett két emelõkocsijához
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(11) 225.098
(54) Rugalmas vízálló összetételek

(11) 225.115
(54) Granulátum nagy mennyiségû hatóanyagot tartalmazó, gyorsan
szétesõ és gyorsan oldódó készítmények elõállítására

(11) 225.099
(54) Eljárás egy, a diltiazem szintézise során keletkezõ melléktermék
újrahasznosítására

(11) 225.116
(54) Berendezés és eljárás repedések észlelésére edények szájrészénél

(11) 225.100
(54) 2,3-Benzodiazepinszármazékok, ilyen hatóanyagot tartalmazó
gyógyászati készítmények és alkalmazásuk

(11) 225.117
(54) Információmegjelenítõ berendezés

(11) 225.101
(54) Indol- és 2,3-dihidroindolszármazékok, elõállításuk, alkalmazásuk, és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) 225.118
(54) Eljárás és berendezés alakzatok és/vagy karakterek térben történõ
megjelenítésére

(11) 225.102
(54) Helyettesített amino-metil-fenil-ciklohexán-származékok, eljárás
az elõállításukra, és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 225.119
(54) Eljárás és berendezés elektronikus dokumentumok hitelesítésére,
eljárás és berendezés tranzakció végrehajtására, hitelesítõ rendszer dokumentumok elektronikus átvitelére, valamint elektronikusdokumentum-tároló és -visszakeresõ rendszer

(11) 225.103
(54) Orális adagolásra való, valproesavat tartalmazó gyógyszerészeti
mikrogömbök
(11) 225.104
(54) Eljárás transzdermális gyógytapaszok elõállítására

(11) 225.120
(54) Felvételhordozó és berendezés és eljárás egy felvételhordozó
visszajátszására, és eljárás egy felvételhordozó gyártására
(11) 225.121
(54) Eljárás jármûvek távfelügyeletére és ellopásának meghiúsítására

(11) 225.105
(54) Transzdermálisan beadható készítmények
(11) 225.106
(54) Gyorsan alkalmazható vezikuláris termék

(11) 225.122
(54) Eszköz külsõ vezetékek csatlakoztatására villamos készülék
érintkezõjéhez

(11) 225.107
(54) N-(2-aril-propionil)-szulfonamid-származékok, azok alkalmazása, és ilyen származékokat tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 225.123
(54) Kisülési kerámiacsõ-szerelvény, valamint eljárás ennek elõállítására

(11) 225.108
(54) Szabályozott hatóanyag-leadású, szublingvális vagy bukkális adagolású gyógyszerkészítmények

(11) 225.124
(54) Szerszámcsatlakozás

(11) 225.109
(54) Antioxidáns hatású salen-átmenetifém komplexet tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(11) 225.110
(54) Sztereospecifikus eljárás florfenikol, tiamfenikol és kloramfenikol elõállítására
(11) 225.111
(54) Amino-metil-indánok, -benzofuránok és -benzotiofének, és az
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 225.112
(54) Heterociklusos csoporttal helyettesített szulfonamidok, az ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények, és eljárás elõállításukra
(11) 225.113
(54) Eljárás hidroxilezett doxazosinszármazékokat tartalmazó érrendszeri betegségek kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 225.114
(54) Dihidrobenzofuránok, az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények és alkalmazásuk

(11) 225.125
(54) Réteges felépítésû kommutátor villamos forgógéphez
(11) 225.126
(54) Fonálféregbõl kivont szerinproteáz-inhibitorok és véralvadásgátló proteinek
(11) 225.127
(54) Kódolt modulációs eljárás, valamint adó és vevõ az eljárás végrehajtására
(11) 225.128
(54) Kódolt modulációs eljárás
(11) 225.129
(54) Eljárás és elrendezés elõfizetõk több telekommunikációs hálózatban egy hívószám alatti csatlakoztatásához
(11) 225.130
(54) Levegõ nitrogéntartalmának megkötésére, foszforvegyületek
oldhatóságának növelésére és élelmiszer-ipari olajüledékek elbontására alkalmas mikroorganizmuskeverék és eljárás az elõállítására
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(11) 225.131
(54) Humán növekedési gén és alacsony termetet meghatározó génrégió
(11) 225.132
(54) Bimodális kaucsukok és azokból elõállított, kaucsukkal módosított, ütésálló monovinilidén-aromás polimerek

(11) 225.133
(54) Ázsiai körtefákat károsító új kórokozóból, az Erwinia pyrifoliae
WT#3-ból származó gén alkalmazása új biopeszticid elõállítására
(11) 225.134
(54) Diétás és gyógyszerkészítmények hiperoxaluria megelõzésére és
kezelésére
A rovat 69 db közlést tartalmaz.
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