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Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások

Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások

(11) 225.279
(54) HMv 5329 fajtanevû, közepes érésû, alacsony szemnedvességgel
betakarítható hibridek elõállítására alkalmas kukoricavonal (Zea
mays L.)
(11) 225.280
(54) HMv 5327 fajtanevû, magas növésû, alacsony szemnedvességgel
betakarítható kukoricahibridek elõállítására alkalmas beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
(11) 225.281
(54) HMv 5422 fajtanevû, alacsony szemnedvességgel betakarítható,
nagy termõképességû hibridek elõállítására alkalmas kukoricavonal (Zea mays L.)
(11) 225.282
(54) HMv 5325 fajtanevû, alacsony szemnedvességgel betakarítható
hibridek elõállítására alkalmas takarmánykukorica-vonal (Zea
mays L.)
(11) 225.283
(54) Boróka fajtanevû, étkezési és takarmányszója (Glycine max
/L./Merill)
(11) 225.284
(54) Eljárás hús- vagy más élelmiszeráru csomagolására és árucsomagolás
(11) 225.285
(54) Allergiaellenes készítmény és eljárás annak alkalmazására

(11) 225.298
(54) Új eljárás alfa-(2,4-diszulfo-fenil)-N-terc-butil-nitron és gyógyszerészetileg elfogadható sói elõállítására
(11) 225.299
(54) Italtartály
(11) 225.300
(54) Biszciklopentadienildién-komplexek és eljárás olefin polimerizálására
(11) 225.301
(54) Növényi génkonstrukciók és alkalmazásuk
(11) 225.302
(54) SF6 elválasztása szigetelõ gázokból, gázzal szigetelt vezetékekbõl
(11) 225.303
(54) Katalizátor-rendszer keresztkapcsolásos reakciók kivitelezésére

(11) 225.305
(54) Eljárás kisállatok gombás bõrbántalmainak megelõzésére és
gyógykezelésére szolgáló oltóanyag elõállítására és az oltóanyag

(11) 225.287
(54) Biológiailag lebontható szûrõ cigaretták részére

(11) 225.306
(54) Funkcionalizált polimerközeg analitok szétválasztására

(11) 225.288
(54) Eljárás és berendezés betakarított gabona csépléséhez

(11) 225.307
(54) Az NNT-1 neurotróf faktor

(11) 225.289
(54) Zárókupak és eljárás annak elõállítására
(11) 225.290
(54) Szerkezet raklapon lévõ termékek kondicionálására szolgáló berendezés tömítettségének biztosítására
(11) 225.291
(54) KALOREZ fajtanevû, fûszerpaprika-fajta (Capsicum annuum L.,
convar.longum/DC/Terpo)

(11) 225.293
(54) Javított biológiai lebonthatóságú üvegrost

(11) 225.297
(54) Bisz-staurosporin-származékok és ezeket tartalmazó gyógyászati
készítmények

(11) 225.304
(54) Berendezés és eljárás tisztítószerrúd préselésére

(11) 225.286
(54) Szûrõs cigaretta

(11) 225.292
(54) Többtengelyû csuklópánt kialakítás

(11) 225.294
(54) Oxazolinszármazékok oldalláncot hordozó taxánok szintéziséhez
és eljárás elõállításukra

(11) 225.308
(54) Eljárás farmakológiailag aktív hatóanyagok azonosítására sejtmentes in vitro transzkripció útján
(11) 225.309
(54) Elektromos vezetékek és kábelek gyártásában alkalmazható hõre
térhálósodó poliorganosziloxánkészítmények
(11) 225.310
(54) RUBIN fajtanevû, fûszerpaprika-fajta (Capsicum annuum L.,
convar. longum) /DC/Terpo
(11) 225.311
(54) Kármin fajtanevû, fûszerpaprika-fajta (Capsicum annuum L.,
convar. longum)
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(11) 225.312
(54) KALÓZ fajtanevû fûszerpaprika-fajta (Capsicum annuum L.,
Convar.longum /DC/ Terpo)
(11) 225.313
(54) KALDÓM fajtanevû fûszerpaprika-fajta (Capsicum annuum L.,
Convar.longum /DC/ Terpo)
(11) 225.314
(54) LIMIOX544 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 225.328
(54) N-Piperidino-5-(klór-fenil)-1-(2,4-diklór-fenil)-4-metil-pirazol-3-karboxamid alkalmazása dohányzás abbahagyásának megkönnyítésére szolgáló gyógyszerkészítmény elõállítására
(11) 225.329
(54) Cink- vagy kobalt-hialuronát asszociátumok alkalmazása antimikrobiális hatású gyógyászati készítmények elõállítására
(11) 225.330
(54) Lapátzár és eljárás lapátzár elõállítására

(11) 225.315
(54) LIMIX288 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
(11) 225.316
(54) Sebészeti eszközkészlet csontdarabok összeerõsítésére

(11) 225.331
(54) Léghûtõ rendszer
(11) 225.332
(54) Kromatográfiás tisztítórendszer

(11) 225.317
(54) Eszköz izomerõsítõ gyakorlatok végrehajtására

(11) 225.333
(54) Eljárás és berendezés jelek rögzítésére optikai felvételhordozó információs rétegén, és erre a célra alkalmas felvételhordozó

(11) 225.318
(54) Legalább három réteggel rendelkezõ szigetelõtömlõ

(11) 225.334
(54) Berendezés villamos hálózaton továbbított központi távvezérlõ
jelekben fellépõ csillapítás és a hálózaton fellépõ harmonikusok
kompenzálására, valamint a berendezéssel mûködtetett rendszer

(11) 225.319
(54) Kopásnak kitett fal és ehhez való kopásálló béléselem
(11) 225.320
(54) Húrtartó hangszerhez

(11) 225.335
(54) Világítóeszköz

(11) 225.321
(54) Asztali társasjáték, különösen asztali pörgettyûs teke
(11) 225.322
(54) Sík fenéklemezzel ellátott, kétszeresen elõfeszített, összetett tetõfödém-szerkezet nagy fesztávolságú ipari épületekhez

(11) 225.336
(54) Beolvadófólia és ilyen fóliával elõállított lámpa, valamint eljárás
molibdénfólia és árambevezetõ közötti összekötés elõállítására

(11) 225.323
(54) Porinhaláló eszköz

(11) 225.337
(54) Berendezés mozgó vasúti jármûvek keréktengelyei csapágyhõmérsékletének érintésmentes mérésére

(11) 225.324
(54) Kapcsolóelem építési részek összekapcsolására

(11) 225.338
(54) Berendezés és eljárás üvegpalack rétegvastagságának mérésére

(11) 225.325
(54) Tolóajtó falnyílás lezárására

(11) 225.339
(54) Egyirányú áramvezetésre alkalmas eszköz felületi érintkezési helyek észlelésére

(11) 225.326
(54) Integrinkötõ peptidek és alkalmazásuk
(11) 225.327
(54) Pirrolo[2,1-b][1,3]benzotiazepinek és alkalmazásuk antipszichotikus hatású gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 225.340
(54) Perindopril-(terc-butil)-amin-só új alfa-kristályformája, eljárás
ennek elõállítására, és ezt tartalmazó gyógyászati készítmények
A rovat 60 db közlést tartalmaz.

P34

