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Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások

(11) 225.135
(54) AROMAS fajtanevû, nappalperiódus iránt közömbös szamócafajta (Fragaria L.)

(11) 225.150
(54) Új eljárás a 2-metoxi-4-(t-butilamino-karbonil)-benzolszulfoklorid elõállítására

(11) 225.136
(54) L 269 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 225.151
(54) A levobupivakain arcsebészeti alkalmazása

(11) 225.137
(54) L 238 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 225.152
(54) Dibenzo-[b,f][1,4]tiazepin-származékot tartalmazó gyógyászati
készítmények

(11) 225.138
(54) LIMIVX77 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
(11) 225.139
(54) LGR270 fajtanevû, beltenyésztett napraforgóvonal (Helianthus
annuus L.)
(11) 225.140
(54) LG126B fajtanevû, beltenyésztett napraforgóvonal (Helianthus
annuus L.)
(11) 225.141
(54) LIMMNI1 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
(11) 225.142
(54) 8874R fajtanevû, beltenyésztett napraforgóvonal (Helianthus
annuus L.)
(11) 225.143
(54) Erõ- és alakzáró kapcsolat két szerkezeti elem között, különösen
különbözõ anyagú szerkezetek között
(11) 225.144
(54) Eljárás és berendezés nagy nedvességtartalmú tészták feldolgozására
(11) 225.145
(54) Ingerlõ aminosav-antagonista hatású indol-2,3-dion-3oxim-származékok, elõállításuk és alkalmazásuk
(11) 225.146
(54) Eljárás halogénezett 4-amino-pikolinsavak szelektív elektrokémiai redukálására
(11) 225.147
(54) Urátoxidázt tartalmazó stabil folyadékkészítmény, és liofilizált
készítmény annak elõállítására
(11) 225.148
(54) 5-Amino-levulinsav-észterek fotokemoterápiában vagy diagnosztizálásban fotoszenzibilizáló szerként történõ alkalmazásra,
valamint ezeket tartalmazó termékek és készletek, és in vitro
diagnosztikai eljárás ezek alkalmazásával
(11) 225.149
(54) Dobeszilátsók alkalmazása magzati retardáció vagy diszkordancia kezelésére, vagy megelõzésére használható gyógyszerek elõállításara

(11) 225.153
(54) 1-(2,6-Difluor-benzil)-1H-1,2,3-triazolil-4-karboxamid kristálymódosulatai, alkalmazásuk, és az azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 225.154
(54) Angiogenezist gátló hatású tiadiazolil-piridazin-származékok,
eljárás elõállításukra, és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 225.155
(54) (-)-cisz-2-(2-Klór-fenil)-5,7-dihidroxi-8-[4R-(3S-hidroxi-1-metil)-piperidinil]-4H-1-benzopirán-4-on-hidroklorid etanolos szolvátja, eljárás elõállítására és ezt tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 225.156
(54) Triciklusos 1-benzil-pirazol-3-karbonsav-származékok, a vegyületek elõállítása, alkalmazásuk, és ezeket tartalmazó gyógyászati
készítmények
(11) 225.157
(54) 1,3-Dihidro-2H-indol-2-on-származékok, eljárás a vegyületek
elõállítására és a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) 225.158
(54) PDE IV-gátló hatású 2-(ciano-imino)-imidazol-származékok, alkalmazásuk, eljárás elõállításukra, és az azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 225.159
(54) Gombaellenes hatású 2,4,4-triszubsztituált 1,3-dioxolán-származékok, eljárás ezek elõállítására és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 225.160
(54) Lipofilvegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények önemulgeáló formában
(11) 225.161
(54) Halogénszubsztituált tetraciklusos tetrahidrofuránszármazékok, eljárás elõállításukra, alkalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
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(11) 225.162
(54) 1-(Aril-szulfonil- vagy aril-tiokarbonil)-piridazin-származékok,
eljárás elõállításukra, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
és alkalmazásuk
(11) 225.163
(54) Eljárás gyûrûszubsztituált 2-amino-1,2,3,4-tetrahidronaftalinok
és 3-amino-kromán közbensõ termékek elõállítására

(11) 225.174
(54) Berendezés és eljárás legalább kétrétegû termékek elõállítására
tissue-anyagból és/vagy tissue-jellegû anyagból, valamint dombornyomó henger
(11) 225.175
(54) Etetõvályú és eljárás üvegolvadék-adagok betáplálására
(11) 225.176
(54) Kicsapató-csõnyaláb nedves elektrofilterhez

(11) 225.164
(54) Glikopeptid antibiotikumszármazékok, eljárás elõállításukra, és
az ezeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 225.177
(54) Javított nedvesilleszkedésû abszorbens cikk

(11) 225.165
(54) Járõrellenõrzõ berendezés

(11) 225.178
(54) Lemez alkalmazása, fõleg vákuumformázott lemez alkalmazása

(11) 225.166
(54) Jelfeldolgozó berendezés energiafogyasztás csökkentésére szolgáló eszközzel

(11) 225.179
(54) Nagy felületû, nagy szakítószilárdságú talajrögzítõ hálók, ezek
elõállítására szolgáló eljárás és berendezés, valamint alkalmazásuk

(11) 225.167
(54) Eljárás és berendezés elsõsorban templomi orgona mûködtetésére

(11) 225.180
(54) Facsarókészülék

(11) 225.168
(54) Hangfalelrendezés házimozirendszerekhez

(11) 225.181
(54) Eljárás szigetelõ ásványgyapot-csõhéjidom elõállítására

(11) 225.169
(54) Polinukleotid-vakcinakészítmény, elsõsorban szarvasmarhák
légzõszervi kórképei ellen
(11) 225.170
(54) Noninvazív vakcinálás a bõrön át

(11) 225.182
(54) Eljárás és készülék gyógyszerkészítmények aeroszolosítására
(11) 225.183
(54) Vasalat és eljárás a vasalat elõállítására
(11) 225.184
(54) Ablak, ajtó vagy hasonló nyílászáró motoros hajtóegységgel hajtórúd-elrendezéshez

(11) 225.171
(54) Módosított ubiquitin-szabályozó rendszer

(11) 225.185
(54) Applikátor reflexoterápiás kezeléshez

(11) 225.172
(54) Redukciós katalizátorkészítmény, ennek alkalmazása, továbbá
eljárás aldehidek és aldehidszármazékok elõállítására
(11) 225.173
(54) Készülék és eljárás nyomás alatt álló folyadék adagolásához, valamint szerelvény és nyomópatron a készülékhez

(11) 225.186
(54) Porinhaláló eszköz és eljárás
(11) 225.187
(54) Raktárrendszer
A rovat 53 db közlést tartalmaz.
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