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Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások

(11) 225.341
(54) bisz(N-szubsztituált)-staurosporin-származékok, alkalmazásuk
és ilyeneket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 225.342
(54) K-252a-származékok és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények és az új vegyületek

(11) 225.357
(54) Feszültségátalakító
(11) 225.358
(54) Kapcsolóberendezés vontatójármû, különösen traktor és utánfutó
között
(11) 225.359
(54) Eljárás injektálható készítmény elkészítésére, és szerkezet az eljárás megvalósítására különösen gyógyászati készítményekhez

(11) 225.343
(54) Táblaszerkezet
(11) 225.344
(54) Tartály, nyomásszabályozó szerkezettel, folyadék kiadagolására,
és nyomásszabályozó szerkezet, valamint eljárás a tartály elõállítására
(11) 225.346
(54) Eljárás polipeptid hasítására

(11) 225.360
(54) Eljárás nedves szmektites agyag sokkszerû szárítására
(11) 225.361
(54) Szililterminális polimerek nagy szilárdanyag-tartalmú diszperziói, ezek elõállítása, illetve alkalmazása
(11) 225.362
(54) Új alkalikus proteáz változatok, és ezeket tartalmazó mosó- és
tisztítószerek

(11) 225.347
(54) Eljárás négy szénatomos szénhidrogénelegy elválasztására
(11) 225.348
(54) Kötõanyag-kombinációt tartalmazó alapozófesték

(11) 225.363
(54) Eritropoietint és vaskészítményt tartalmazó kombinációs gyógyszerkészítmények

(11) 225.349
(54) Kompaktfénycsõ-lámpa

(11) 225.364
(54) Ütõfejelrendezés

(11) 225.350
(54) Készülék föld felé irányuló hibaáramok elemzéséhez és kapcsolókészülék
(11) 225.351
(54) Berendezés tengely- és csapágyhõmérsékletek mérésére a hõn
futó tengelyek vagy csapágyak, vagy túlmelegedett fékek helyének meghatározására
(11) 225.352
(54) Berendezés diffrakciós struktúrával rendelkezõ hitelesítõjegyek
értékelésére

(11) 225.365
(54) Fluidizációs tüzelõrendszer gõzfejlesztéssel
(11) 225.366
(54) Eljárás automatikus tüzelésre, és tüzelõberendezés
(11) 225.367
(54) Vízinjektálásos légkompresszor-elrendezés
(11) 225.368
(54) Folyadékszûrõ belsõ égésû jármûmotorokhoz

(11) 225.353
(54) Eljárás fotolitográfiai folyamat exponálási és hívási szakaszának
roncsolásmentes nyomon követésére

(11) 225.369
(54) Eljárás sörteáru elõállítására, és az eljárással elõállított sörteáru

(11) 225.354
(54) Ionoptikai rendszer és eljárás

(11) 225.370
(54) Felszíni elszívó úszómedencéhez

(11) 225.355
(54) Berendezés mozgatható vasúti váltórészek helyzeteinek érzékelésére, valamint eljárás a mozgatható váltórészek helyzeteit meghatározó érzékelõk jeleinek kiértékelésére

(11) 225.371
(54) Nemszõtt kelme mûanyagsajtoláshoz, eljárás elõállítására, és sajtolt termék ennek alkalmazásával

(11) 225.356
(54) Félaktív lengéscsillapító

(11) 225.372
(54) Térelrendezés, kupolaszerû szerkezet, valamint eljárás a tér klímaszabályozására
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(11) 225.373
(54) Eljárás és berendezés a globális felmelegedés megelõzésére, a
hulladék és/vagy tüzelõanyagok égetésekor keletkezõ veszélyes
gázok kibocsátásának megakadályozásával

(11) 225.376
(54) Eljárás korróziónak ellenálló acél és öntöttvasak elõállítására, új
vas-karbon ötvözet alkalmazásával

(11) 225.374
(54) Eljárás etilén/alfa-olefin interpolimerkészítmény elõállítására

(11) 225.377
(54) Szubsztituált szulfonil-ciánamidok, alkalmazásuk, és az azokat
tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 225.375
(54) Reaktív szilárd hordozók, elõállításuk és alkalmazásuk

A rovat 36 db közlést tartalmaz.
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