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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 00 03905
(54) Eljárás szubsztituált 4-ciano-4-fenil-ciklohexánkarbonsavak elõállítására
(21) P 00 03944
(54) A kódolt adaptorok szekvenálása ligálással
(21) P 01 01692
(54) Mepiquatszármazékot tartalmazó növényi növekedésszabályozó
készítmény, alkalmazása és eljárások a hatóanyag elõállítására
(21) P 02 01589
(54) Eljárás monodiszperz gélformájú kationcserélõk elõállítására

(21) P 00 00306
(54) Red Idared fajtanevû piros színû almafajta (Malus domestica
Borkh.)
(21) P 00 00942
(54) Kinolin- és kinazolinszármazékok, e vegyületeket tartalmazó
gyógyászati készítmények, valamint e vegyületek elõállítása és
alkalmazása
(21) P 00 01314
(54) Eljárás és berendezés lapos termékek tömörítésére és megsodrására
(21) P 00 01938
(54) Az FXR-, PPARalfa- és LXRalfa-aktivátorok alkalmazása a barrierfunkció helyreállítására, az epidermális differenciálódás elõsegítésére és a proliferáció gátlására szolgáló gyógyszerkészítmény elõállítására

(21) P 03 00885
(54) Eljárás 7-(3-pirazolil)-benzoxazolok és intermedierjeik elõállítására és a vegyületeket tartalmazó herbicid készítmények

(21) P 01 00061
(54) Túlfeszültség-levezetõ

(21) P 96 03433
(54) 4-6-Diaril-pirimidin-származékok, eljárás elõállításukra és az
ezeket tartalmaz gyógyszerkészítmények

(21) P 01 00119
(54) Ösztrogén agonista/antagonista hatású vegyületeket tartalmazó, a
morbiditásnak és a mortalitás kockázatának csökkentésére szolgáló gyógyszerkészítmények

(21) P 97 02402
(54) Mûanyag csõ, eljárás annak gyártására, valamint eljárás csõkötés
készítésére

(21) P 01 00125
(54) Alfa-linolénsavban dús étkezési zsiradéktartalmú termékek

(21) P 99 00961
(54) VIP-analóg szintézise

(21) P 01 00224
(54) Hajtogatott doboz kartonpapírból vagy hasonlóból, amely egy
kiöntõcsõvel van ellátva, valamint eljárás annak elõállítására

(21) P 99 01123
(54) ICAM-4 anyagok és módszerek

(21) P 01 00250
(54) Hatóanyagként erõs paprikaõrleményt tartalmazó gyógyászati és
gyógykozmetikai készítmény

A rovat 9 db közlést tartalmaz.

(21) P 01 00264
(54) Egy szilárd anyagot és annak csomagolását tartalmazó összeállítás, film tárgyak csomagolására, valamint eljárás film elõállítására

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

FD9A

(11) T/73 247
(21) P 94 02003
(54) Dohányzás abbahagyását elõsegítõ készítmény
(11) T/74 508
(21) P 96 02051
(54) Delta12.13-izo-taxol-származékok és ezeket tartalmazó készítmények
(11) T/75 878
(21) P 96 01842
(54) N-szubsztituált aza-heterociklusos karbonsavak és észtereik, az
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények, eljárás elõállításukra
és alkalmazásuk neurogén gyulladások kezelésére

(21) P 01 00458
(54) Eljárás tiolkarbamátok elõállítására
(21) P 01 00459
(54) Eljárás dialkil-N-alkoxi-metil-klór-acetanilidek elõállítására
(21) P 01 00585
(54) Papíriparból származó iszapok vízmentesítése
(21) P 01 00832
(54) Kinoxalin- és kinolin-karbonsavamid-származékok, alkalmazásuk és a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
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(21) P 01 04918
(54) Eljárás benzil típusú éterszármazékok elõállítására

(21) P 02 04496
(54) Új piperidinvegyületek és azokat tartalmazó gyógyászati készítmények, és eljárás a vegyületek elõállítására

(21) P 01 05128
(54) Eljárás haj kiigazítására, alakítására és egyengetésére
(21) P 01 05212
(54) Tépõzár sima felületek összekötésére

(21) P 02 04510
(54) Eljárás a (3-klór-4-fluor-fenil)-[7-(3-morfolin-4-il-propoxi)-6-nitro-quinazolin-4-il]-amin, illetve (3-klór-4-fluor-fenil)-[7-(3-morfolin-4-il-propoxi)-6-amino-quinazolin-4-il]-amin
vegyületek egyszerû elõállítására

(21) P 01 05477
(54) Metalloproteináz mátrixok reverz hidroxamát inhibitorai és alkalmazásuk gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 03 00035
(54) Ízelfedõ szerként ioncserélõ gyantát tartalmazó, gyorsan feloldódó, orálisan fogyasztható filmek

(21) P 02 00011
(54) Nedves gõzzel részterhelésen is üzemelõ termikus gáztalanító

(21) P 03 00136
(54) Tirozin-kináz-gátló 5-alkil-pirido [2,3-d]pirimidinek, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 02 00087
(54) Kettõs fémcianid katalizátorok poliéter-poliolok elõállítására
(21) P 02 00223
(54) Alkinilrésszel rendelkezõ hidroxámsavszármazékok, elõállításuk
és MMP- és TACE-inhibitorként való alkalmazásuk, és ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 02 00332
(54) Diazabicikloszármazékok, mint nikotin acetilkolin receptorligandumok, azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 02 00531
(54) Eljárás az etil-[3-(dimetil-amino)-2-fenil-propionát]-tartalom
csökkentésére etil-[2-(dimetil-amino)-1-fenil-3-ciklohexén1-karboxilát] oldataiban
(21) P 02 00544
(54) Új kationos oxidációs bázisok, alkalmazásuk keratintartalmú rostok festésére, festékkészítmények és festési eljárások
(21) P 02 01213
(54) VLA-4-el összefüggõ betegségek kezelésére szolgáló pirimidinil-, pirazinil- és tiadiazolil-fenilalanin-származékok és ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 02 03621
(54) Eljárás centrifugális trágyaszóró alkalmazására

(21) P 03 00603
(54) Eljárás bordás csõ elõállítására, készülék az eljárás megvalósításához, valamint bordás csõ
(21) P 03 00709
(54) Pemetrexedet monotioglikollal, L-ciszteinnel vagy tioglikolsavval együtt tartalmazó gyógyászati készítmény
(21) P 03 01373
(54) Gyorsfagyasztással konzervált készételek
(21) P 03 01931
(54) Optimált búzaliszt
(21) P 03 02671
(54) Indol-3-il-származékok, eljárás az elõállításukra, alkalmazásuk
és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 02759
(54) Zárósapka, külsõ sapkával és belsõ sapkával
(21) P 03 02816
(54) Sejtregenerálódás és/vagy sejtdifferenciálódás elõsegítése nem
metabolizálódó cukor és egy polimer abszorbens anyag kombinációját tartalmazó gyógyszerkészítmény alkalmazásával
(21) P 03 02843
(54) Eljárás és berendezés programmegszakítások átviteléhez periféria eszköztõl gazda számítógép-rendszerhez

(21) P 02 03882
(54) Hajformázási eljárás

(21) P 03 02855
(54) Eljárás gélformájú kationcserélõk elõállítására

(21) P 02 04215
(54) Kálium-monofluorofoszfát mint korróziógátló anyag

(21) P 03 02871
(54) Tiazolidindion és polimorf módosulatai új sója, eljárás elõállítására, ezeket tartalmazó diabetes elleni szerek

(21) P 02 04219
(54) Többcsatornás hûtõszerszám
(21) P 02 04286
(54) Javított hajformázási eljárás

(21) P 03 02879
(54) Eljárás és berendezés adatfolyam vezérléséhez adatfeldolgozó
rendszerek között memórián keresztül

(21) P 02 04382
(54) Javított gyermektápszer-készítmény és eljárás táplálásra és tolerancia fokozására

(21) P 03 03019
(54) Esszenciális N-3 zsírsavakat tartalmazó gyógyszerkészítmények
alkalmazása a szívgyengeség és szívelégtelenség terápiájában
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(21) P 03 03141
(54) Gyógyszerkészítmények és eljárás az elõállításukra
(21) P 03 03181
(54) 4-Foszfodiészteráz típusú inhibitorok alkalmazása miokardiális
betegségek kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmények elõállítására
(21) P 03 03276
(54) Eljárás 1-oktén elõállítására

(21) P 96 00192
(54) Bázisszubsztituált benzoil-guanidinek, eljárás a vegyületek elõállítására, gyógyszerként, valamint diagnosztikumként történõ
alkalmazásuk, valamint a vegyületeket tartalmazó gyógyászati
készítmény
(21) P 96 02705
(54) Nemionos guargumit és nemtérhálósított anionos polimert tartalmazó kozmetikai készítmény
(21) P 98 00146
(54) Thalidomidszármazékok, eljárás elõállításukra és felhasználásuk

(21) P 04 00624
(54) Picornavírus-ellenes vegyületek, elõállításuk és alkalmazásuk
(21) P 04 01009
(54) 5-Hidroxitriptamin-6-ligandumokként alkalmazható 1-aril- vagy
1- alkil-szulfonilbenzazol-származékok, eljárás az elõállításukra
és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 01033
(54) Elektromechanikus mûködtetésû, hidraulikus kuplunghatástalanító és reteszelõszerkezet gépjármûvek védelmére
(21) P 04 01070
(54) Filmek, csomagolás és eljárás ezek készítésére
(21) P 04 01085
(54) Belsõ égésû motor
(21) P 04 01118
(54) Légi jármû forró emelõgázzal töltött zárt ballontesttel és dinamikus felhajtóerõt képzõ egységgel
(21) P 04 01215
(54) Kormánykereket fûtõ berendezés és eljárás
(21) P 04 01469
(54) Épületek bontási kõtörmelékének és bányák meddõ kõzetének
hasznosítása árvízvédelemhez
(21) P 04 02263
(54) Acetilénkötést tartalmazó alfa-aminosav-alapú szulfonamid-hidroxámsav TACE-gátlók, eljárás elõállításukra és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 02456
(54) Viharvédelemmel ellátott vízszintes tengelyû szélgép

(21) P 98 00273
(54) Endotelin antagonista hatású benzotiazin-dioxid-származékok,
eljárás elõállításukra és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 99 00208
(54) Formázott, nagy méretû, darabos, szárított burgonyatermékek és
eljárás az elõállításukra
(21) P 99 00952
(54) Barnamoszatokból extrahált anyagok, valamint eljárás ilyen
anyagok elõállítására, továbbá ilyen anyagokat tartalmazó kompozíciók
(21) P 99 01355
(54) Aminosavak és származékaik alkalmazása röntgen kontrasztanyag-oldatok adalékanyagaiként, valamint gyógyszerek és diagnosztikumok elõállítására
(21) P 99 02574
(54) Inkontinencia kezelésére alkalmas, nitrogén-monoxid-szintetázszubsztrátokat és/vagy nitrogén-monoxid-donorokat tartalmazó
készítmények
A rovat 75 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

FA9A

(21) P 00 03729
(54) Orvosi lámpa
(21) P 00 04390
(54) Kartondoboz-felhajtogató berendezés

(21) P 05 00009
(54) Csípõbélbeni epesav-transzportot gátló benzotiazepinszármazékok felhasználása koleszterolémia csökkentésére
(21) P 05 00012
(54) A (3-{[4-terc-butil-benzil)-(piridin-3-szulfonil)-amino]-metil}fenoxi)-ecetsav metabolitjai és ezeket hatóanyagként tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 01 00896
(54) Eszpresszó kávéfõzõ gép
(21) P 01 01122
(54) Eljárás optikailag aktív 2-[6-(hidroxi-metil)-1,3-dioxán-4-il]ecetsav-származékok elõállítására

(21) P 05 00560
(54) Mikrobás enzimek új keverékei

(21) P 01 03134
(54) Eljárás ozanetánt kristályos formáinak elõállítására és ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 05 01018
(54) Királis rezoválási eljárás a taxánok szintézisénél alkalmazható
vegyületek elõállítására

(21) P 03 00790
(54) Szorítógyûrû transzformátor tekercsek leszorításához, valamint
eljárás és berendezés szorítógyûrû elõállítására
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(21) P 03 00996
(54) 4,5-Dihidro-tiazol-2-ilamin származékok, eljárás elõállításukra
és alkalmazásuk NO szintáz inhibitorokként és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények
(21) P 03 01773
(54) Apomorfinszármazékok és alkalmazásaik
(21) P 03 01828
(54) Apomorfin alkalmazása nemi mûködészavar meghatározott
apomorfin-plazmakoncentrációval történõ kezelésre szolgáló készítmények elõállítására
(21) P 03 02495
(54) Eljárások és berendezések mezõgazdasági termékek elemzésére
(21) P 03 02930
(54) Eljárás N-(szubsztituált fenil)-3-(alkil-, aril- és heteroaril-szulfonil)-2-hidroxi-2-(alkil- és halogén-alkil)-propionamid-származékok elõállítására

(21) P 05 01029
(54) Rendszer és eljárás orvosi eszközök mûködtetéséhez
(21) P 05 01068
(54) Golyó rács mátrix csatlakozással ellátott nyomtatott áramköri
kártyaszerelvény
A rovat 25 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

MM4A

(11) 199.253
(21) 246/87
(54) Eljárás dehidratált tejtermékkészítmények elõállítására
(11) 199.390
(54) Kémiai eljárás

(21) 167/89

(11) 200.854
(21) 299/87
(54) Eljárás és berendezés nagyaktivitású 60 Co rádioktív sugárforrások elõállítására VVER-440 energetikai reaktorban

(21) P 03 03292
(54) Csuklóforgatós bicepszkar
(21) P 03 03293
(54) Hasizomfejlesztõ gép

(11) 201.937
(21) 784/87
(54) Eljárás indolo-kinoxalin-származékok, és hatóanyagként e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények elõállítására

(21) P 04 00222
(54) PDE-4 inhibitort és H1 receptor antagonistát tartalmazó kombináció és ennek alkalmazása tüdõbetegségek kezelésére alkalmas
gyógyszerkészítmény elõállítására

(11) 202.172
(21) 418/89
(54) Eljárás 2-(4-izobutil-fenil)-propionsav tisztítására
(11) 202.204
(21) 23/89
(54) Eljárás 2-klór-5-metil-piridin elõállítására

(21) P 04 00314
(54) Gyógyszer-kombinációk rák kezelésére
(21) P 04 01338
(54) Optikai fej és multiplexelési eljárás reflexiós holografikus adattároláshoz
(21) P 04 01361
(54) Eljárás úthasználati díjak elszámolására és a díjfizetés ellenõrzésére, valamint felügyeleti rendszer az eljárás megvalósítására
(21) P 04 01465
(54) Repülõgépekhez fel- és leszállást biztonságossá tevõ berendezés

(11) 205.768
(21) 124/90
(54) Eljárás amfotericin-B tisztítására
(11) 208.355
(21) 139/90
(54) Csuklószerkezet fedél mûködtetésére
(11) 209.233
(21) 368/90
(54) Eljárás és berendezés növényvédõ szereket és/vagy növénytápláló anyagokat tartalmazó készítmények elõállítására, hordozóként
cellulóz felhasználásával
(11) 209.544
(21) 49/89
(54) Hordó termoplasztikus mûanyagból

(21) P 04 01697
(54) Eljárás akarbóz tiszítására
(21) P 04 01980
(54) Az utasszállító repülõgépek utasait a légikatasztrófákból kimentõ
mentõkonténerek
(21) P 04 02242
(54) 4-Oxo-butánsav-származékok gyulladás kezelésében történõ alkalmazása

(11) 209.964
(21) P 93 00030
(54) Szõrtelenítõ hideggyanta és eljárás elõállítására
(11) 210.742
(54) Égetõegység

(21) 154/91

(11) 211.354
(21) 119/91
(54) Eljárás folytonos anyagszalag szegélyének visszahajtására és lehegesztésére

(21) P 04 02531
(54) Speciális tûzoltó jármû nehezen megközelíthetõ tûzfészkek eloltására

(11) 211.814
(21) P 92 00114
(54) Keverõ levegõ és égõgáz keverésére ipari kemencék égõi számára

(21) P 04 02591
(54) Polimer bevonat orvosi eszközök számára

(11) 212.250
(21) P 93 00226
(54) Eljárás etilén szuszpenziós polimerizálására
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(11) 212.741
(21) P 95 02444
(54) Eljárás egyrészes könnyûfém kerék elõállítására alakítható alumínium anyagból
(11) 212.929
(21) P 92 02251
(54) Eljárás ribonukleáz dimerek elõállítására

(11) 217.423
(21) P 95 00090
(54) Eljárás 7-helyzetben hidroxicsoportot tartalmazó taxánok enzimes hidrolízissel történõ elõállítására, a hidrolízisre képes mikroorganizmusok és eljárás a kiválasztásukra
(11) 218.067
(21) P 96 01984
(54) Vákuumtípusú hõszigetelõ rendszer

(11) 213.331
(21) P 92 02822
(54) Többantennás mobil vevõkészülék méteres és deciméteres hullámsávra
(11) 214.084
(21) 73/91
(54) Uracilszármazék hatóanyagot tartalmazó herbicid készítmények
és eljárás a hatóanyagok, valamint a készítmények elõállítására
(11) 214.480
(21) P 94 00231
(54) Berendezés folyékony és gáz-halmazállapotú szénhidrogéneket
tartalmazó elegy termikus bontásához
(11) 214.677
(21) P 93 00108
(54) Eljárás piridinszármazékok elõállítására és kötõszöveti anyagcsere-rendelleneségek meghatározására
(11) 214.774
(21) P 96 02050
(54) Biológiailag lebontható poli(3-hidroxi-butirát)/poli(3-hidroxi-hexanoát)kopolimer filmek és ezeket tartalmazó abszorbens
cikkek
(11) 215.124
(21) P 93 02407
(54) Eljárás csontritkulás (osteoporosis) kezelésére szolgáló ösztrogént és difoszfonátot tartalmazó, szinergetikus hatású gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 215.988
(21) 196/89
(54) Hõközvetítõ egység egymástól elválasztottan haladó közegáramok közötti hõátvitelhez és ilyen egységekbõl felépített hõközvetítõ berendezés

(11) 218.227
(21) P 95 00239
(54) Nyomtatóegység rotációs nyomdagéphez
(11) 218.228
(21) P 95 00237
(54) Rotációs nyomdagép
(11) 218.355
(21) P 92 00070
(54) Hajlékony csomagolóanyag
(11) 218.369
(21) 118/91
(54) Eljárás infravörös lámpával történõ hevítésre
(11) 218.418
(21) P 95 02027
(54) Kis pórusú habok és blendek, valamint eljárás ezek elõállítására
(11) 218.601
(21) P 93 00054
(54) Eljárás M. gallisepticum fertõzöttség kimutatására és M. gallisepticum törzsek azonosítására, valamint eljárás M. gallisepticum 56
kD-os fehérjére specifikus monoklonális antitest elõállítására
(11) 218.901
(21) P 97 00198
(54) Univerzális biostabil környezetkímélõ hûtõ-kenõ folyadékkompozíció
(11) 218.966
(21) P 97 00315
(54) Eljárás katalizátorhordozók elõállítására és hordozós poliolefinkatalizátorok, valamint ezek alkalmazása poliolefinek elõállítására
(11) 218.988
(21) P 96 00159
(54) NOx-szegény, célszerûen rekuperatív gázégõ

(11) 216.012
(21) P 93 00106
(54) Szigetelõ, hangtompító elem
(11) 216.326
(21) P 93 00104
(54) Eljárás korineform baktériumok L-lizin-termelésének fokozására, ezek elõállítására és L-lizin fermentációs termelésére
(11) 216.328
(21) 985/88
(54) Eljárás és berendezés polimer lemezek nyomás alatti keresztirányú nyújtására

(11) 219.513
(21) P 96 00170
(54) Lépegetõ játékeszköz
(11) 219.636
(21) P 94 02350
(54) Új eljárás királis (5-amino-1,2-dihidro-2-metil-3-fenil-pirido[3,4-b]pirazin-7-il)-karbaminsav-etil-észterek elõállítására és
intermedierek
(11) 219.725
(21) P 97 00049
(54) Hengerzárbetét és laposkulcs a hengerzárbetéthez

(11) 216.471
(21) 67/90
(54) Felfogószerkezet felvevõ- és/vagy lejátszókészülékhez
(11) 216.513
(21) P 97 00127
(54) Üvegtárgyalakító berendezésegység és eljárás üreges üvegtárgy
üvegolvadékcseppbõl történõ kialakítására

(11) 219.854
(21) P 96 01988
(54) Kötõanyag-keverék lignocellulóz-tartalmú formatestek elõállításához

(11) 216.608
(21) P 93 00109
(54) Eljárás és létesítmény szilárd hulladék anyag tárolására

(11) 219.873
(21) P 97 00120
(54) Szennyvízelvezetõ rendszer, valamint eljárás a rendszer üzemeltetésére

(11) 216.820
(21) P 96 00174
(54) Laposkulcs hengerzárhoz, valamint profilelrendezés laposkulcsokhoz és ezekhez tartozó hengerzárakhoz

(11) 220.061
(21) P 92 00194
(54) Eljárás indolszármazékok és az e vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására
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(11) 220.602
(21) P 92 03404
(54) Eljárás 3-amino-piperidin-származékok elõállítására

(11) 223.235
(21) P 01 00481
(54) Hálózati jelelosztó rendszer és eljárás

(11) 220.646
(21) P 98 00057
(54) Melltartó merevítéssel

(11) 223.241
(21) P 01 00545
(54) Eljárás katonai gyakorlat résztvevõinek kézigránátokkal vagy aknákkal való veszélyeztetésének a szimulálására

(11) 220.996
(21) P 95 02024
(54) Strukturált kopolimerek, polimerkeverék és diszpergálási eljárás

(11) 223.325
(21) P 01 02124
(54) Eljárás 2-acetil-tio-3-fenil-propionsav és sói elõállítására

(11) 221.108
(21) P 99 01666
(54) Kormok és kormot tartalmazó készítmények
(11) 221.297
(21) P 94 02150
(54) 1,5-Benzodiazepin-származékok, ilyen vegyületeket tartalmazó
gyógyászati készítmények és eljárás ilyen vegyületek elõállítására
(11) 221.327
(21) P 00 00201
(54) GK Jászság fajtanevû, jó sütõipari minõségû õszibúza-fajta (Triticum aestivum L.)
(11) 221.555
(21) P 99 03057
(54) Mennyezetre nyíló, szekcionált kapu különösen alacsony csapómagasságokhoz
(11) 221.737
(21) P 97 00271
(54) Eljárás és berendezés darabos és/vagy szálas szerves anyagok, különösen mezõgazdasági vagy kommunális hulladékok és/vagy
melléktermékek hasznosítására
(11) 221.741
(21) P 96 02017
(54) Az epidermális növekedésifaktor-receptor család tirozin-kinázainak gátlására alkalmas biciklusos vegyületek, ilyen vegyületeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(11) 221.799
(21) P 01 05109
(54) Légzésgyakorló készülék a vitálkapacitás javítására

(11) 223.555
(21) P 02 00171
(54) Emelõszerkezet kétszárnyú összehajtható ajtó részére
(11) 223.601
(21) P 99 01115
(54) 5-HT-receptor-antagonista indolszármazékok
(11) 223.795
(21) P 01 02490
(54) Rögzítõszerkezet üveglapnak építmény felöli tartószerkezethez
való rögzítésére
(11) 223.827
(54) Gallérzáró ék

(21) P 01 00462

(11) 223.921
(21) P 01 01249
(54) Hálózati elosztórendszer és eljárás
(11) 224.118
(21) P 00 03051
(54) Eljárás és berendezés cementklinker elõállítására
(11) 224.540
(21) P 01 00290
(54) Többféle fogászati artikulátorokban vagy okklúdorokban alkalmazható fogászati modelleket rögzítõ készülék
(11) 225.265
(21) P 00 00208
(54) Eljárás szekunder alkoxi-1-alkénszármazékok elõállítására

(11) 222.232
(21) P 00 02435
(54) Fenékszelep folyékony vagy ömlesztett veszélyes árut szállító
tartályokhoz

A rovat 76 db közlést tartalmaz.

(11) 222.303
(21) P 00 00162
(54) Eljárás habosított építési anyagkeverék elõállítására

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

(11) 222.443
(21) P 01 04358
(54) Ütésgátló csomagolórészecske

NF4A

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

(11) 222.507
(21) P 00 02192
(54) Eljárás fal, álfal, álmennyezet és hasonló szerkezetek keretezésére használható, merev szakaszokból álló, kézzel hajlítható rúd készítésére, valamint az eljárással elõállított rúd
(11) 222.572
(21) P 96 02016
(54) Az epidermális növekedésifaktor-receptorcsalád tirozin-kinázainak gátlására alkalmas triciklusos vegyületek, ilyen vegyületeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(11) 222.724
(21) P 92 03403
(54) Eljárás 3-amino-2-fenil-piperidin elõállítására
(11) 222.834
(21) P 94 00246
(54) Módosított oligodezoxiribonukleotidszármazékok, eljárás elõállításukra és ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) 218.500
(21) P 95 03490
(54) CF4 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
(11) 223.604
(21) P 99 02017
(54) Aminosav- és hidroxisavszármazékokkal szubsztituált benzamidinszármazékok és antikoagulánsokként történõ alkalmazásuk
(21) P 00 00474
(54) Aril-etén-szulfonamid-származékok és e vegyületeket tartalmazó
gyógyászati készítmények
(21) P 99 04459
(54) Elektro-mechanikus üzemanyag-befecskendezés
A rovat 5 db közlést tartalmaz.
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