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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 01 01972
(54) Eljárás alacsony forráspontú fémeknek ötvözeteikbõl történõ raffináló, újrahasznosító elõállítására
(21) P 04 01133
(54) Új típusú motorcsalád közlekedési eszközök továbbítására

(21) P 00 04416
(54) Eljárás talajmûvelõ gépek vonóerõigényének csökkentésére, valamint talajmûvelõ gép
(21) P 00 04704
(54) Dihidrofuro[3,4-b]kinolin-1-on-származékok, eljárás ezek elõállítására és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 00 04750
(54) Eljárás és elrendezés vezérelt adatátvitelre memória és perifériaegység között

(11) T/72 639
(21) P 05 00355
(54) Szubsztituált tiazolidin-dion-származékok

(21) P 01 00085
(54) Bifenilamidinszármazékok és ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

A rovat 3 db közlést tartalmaz.

(21) P 01 00191
(54) Eljárás poliamid folytonos extrakciójára
Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

FD9A

(11) T/75 075
(21) P 96 01200
(54) Fruktán felhalmozására képes transzgenikus haszonnövények és
eljárás elõállításukra
(21) P 00 00343
(54) 1,3-Propándiol-származékok alkalmazása szervátültetés után fellépõ kilökõdés megakadályozására

(21) P 01 00488
(54) Tieno-pirimidinek, eljárás az elõállításukra és a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 01 00558
(54) S-Oxid- és S,S-dioxid-tetrahidrotiopirán-fenil-oxazolidinonszármazékok, e vegyületek alkalmazása gyógyászati készítmények elõállítására, valamint eljárás e vegyületek gátló hatásának
meghatározására humán-monoamin-oxidázzal szemben

(21) P 00 01059
(54) Gyógyhatású vegyületek
(21) P 00 01098
(54) Xa faktort gátló hatású heterociklusos vegyületek
(21) P 00 01301
(54) Eljárás audioközpontú információk tárolására egy több szintû tartalomjegyzék-mechanizmussal (TOC), egy Mester-TOC-vel és
al-TOC-kel különbözõ audioalakzatok számára, továbbá egy készülék az ilyen mechanizmus használatára és egy egységes tároló
közeg az ilyen mechanizmushoz
(21) P 00 02445
(54) Eljárás metoprolol elõállítására

(21) P 01 00570
(54) TNF és PDE-IV inhibitor heterociklusos vegyületek N-oxidjai és
ezek gyógyászati alklamazása
(21) P 01 04267
(54) 1,4-Diaril-2-fluor-3-hidroxi-1-butén-származékok és alkalmazásuk 1,4-diaril-2-fluor-1,3-butadién- és 1,4-diaril-2-fluor-2-buténszármazékok elõállítására
(21) P 01 04357
(54) Eljárás porlakkok megkötésének elõidézésére

(21) P 00 03737
(54) Új eljárás omeprazol elõállítására
(21) P 00 04238
(54) Farnezil-transzferáz inhibitor hatású imidazolszármazékok és eljárás elõállításukra, valamint a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 00 04291
(54) Kötõanyag keramikus formázáshoz

(21) P 01 00236
(54) Eljárás és elrendezés vezérelt adatátvitelre memória és perifériaegység között

(21) P 01 04388
(54) Béta-agonistákból és további antidiabetikus szerekbõl álló kombinációk
(21) P 01 04733
(54) Kétkomponensû vérzéscsillapítási készítmény
(21) P 01 04736
(54) Túlnyomásos tartályt tároló rendszer, eljárás ilyen tartály tárolására, becsomagolt tartály, becsomagolt, szabályozottan adagoló
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inhalálókészülék, gyógyszeripari termék és eljárás ilyen termék
minõségének javítására
(21) P 01 04815
(54) Vizes detergenskészítmény és eljárás elõállítására

(21) P 02 03928
(54) Eljárás, berendezés és számítógép-program adatérvénytelenítéshez és adattovábbításhoz számítógép hálózatokban
(21) P 02 03983
(54) Asztal- vagy munkapadbevonat

(21) P 01 05201
(54) Férfiklimax kezelése ösztrogén agonistákat/antagonistákat és
tesztoszteront tartalmazó gyógyászati készítmények alkalmazásával

(21) P 02 04032
(54) Berendezés granulátum szárítására és hõkezelésére inert gázárammal

(21) P 01 05205
(54) Metformint és egy hidroxilaminszármazékot tartalmazó, gyógyászati készítmény

(21) P 02 04038
(54) Alkoxilezett oligoaminok zsírsavas sóinak alkalmazása ásványolajtermékek kenõképességének javítására

(21) P 01 05228
(54) Berendezés és eljárás folyadékok visszaszállítására

(21) P 02 04194
(54) Eljárás füstgázokban lévõ klórtartalmú szerves vegyületek lebontására, a lebontáshoz felhasznált katalizátorok és eljárás a katalizátorok kezelésére

(21) P 01 05236
(54) Eljárások víz szûrésére, valamint szûrõberendezés
(21) P 02 00130
(54) p38 Kináz hatású inhibitor szubsztituált pirazolszármazékok, valamint ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 02 00570
(54) Elágazó láncú aminosav-függõ amino-transzferáz inhibitorok és a
retinopathia diabetica kezelésére történõ felhasználásuk
(21) P 02 00813
(54) Motorház és pólusedény, különösen ablakemelõ-motor és tolótetõmotor számára
(21) P 02 00901
(54) Akne helyi kezelésére alkalmas, nyújtott hatóanyag-leadású tapasz
(21) P 02 03181
(54) Az erekciós problémákat befolyásoló peptidek, ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 02 03219
(54) Bütykös lemez padlókba vagy falakba beépített fûtõ- vagy hûtõberendezésekhez való vezetékek lefektetéséhez
(21) P 02 03283
(54) Polimerizációs katalizátor-rendszerek, és eljárások alkil-lítium
kokatalizátorok alkalmazására
(21) P 02 03565
(54) Adalékanyagokkal, különösen mosószer-adalékanyagokkal, például parfümökkel töltött, kapszulázott, porózus hordozót tartalmazó kibocsátó rendszer
(21) P 02 03692
(54) (S)-2-etoxi-3-{4-[2-(4-/metánszulfonil-oxi/-fenil)-etoxi]-fenil}-propán-karbonsav kis részecskeméretû formái, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 02 03812
(54) Eljárás ciklusos aminosavak sztereoszelektív elõállítására
(21) P 02 03914
(54) Nagy mértékben rendezett nukleinsavalapú struktúrák

(21) P 02 04245
(54) Új N-aza-biciklo-amid-származékok, eljárás az elõállításukra,
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 03 00159
(54) Eljárás oldott ultrafinom aranyszemcséket tartalmazó víz elõállítására és berendezés az eljárás végrehajtására
(21) P 03 01710
(54) Alzheimer-kór diagnosztizálására szolgáló radioaktív izotóppal
jelzett gyógyszerkészítmények
(21) P 03 01765
(54) Eljárás 4-(17alfa-szubtituált-3-oxoösztra-4,9-dién-11béta-il)-benzaldehid-(1E vagy 1Z)-oximok elõállítására
(21) P 03 01870
(54) Imdazol és benzimidazol kaszpáz inhibitorok és alkalmazásaik
(21) P 03 01892
(54) Szexuális zavarok kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények és
elõállításuk
(21) P 03 02076
(54) Titánt tartalmazó, nagy mûködõképességû víz, valamint eljárás és
berendezés ennek elõállítására
(21) P 03 02097
(54) Görgõsor szállítószalag-rendszerhez
(21) P 03 02103
(54) Fertõzõ ágensek detektálása antigén mimetikumok alkalmazásával
(21) P 03 02270
(54) Eljárás postai küldemények bérmentesítõ jelölésekkel történõ
ellátására
(21) P 03 02347
(54) Viaszmintás öntõforma és eljárás annak elõállítására
(21) P 03 02436
(54) Antidepresszáns gyógyszerek által kiváltott szexuális rendellenességek kezelése apomorfinnal
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(21) P 03 02453
(54) Átszûrõ szerkezet

(21) P 04 02112
(54) Eljárás kristályos imipenem elõállítására

(21) P 03 03015
(54) Vezérlõkapcsolás és eljárás vezérlõjel elõállítására fokozatmentesen állítható körülhurkolásos hajtómû vezérléséhez

(21) P 04 02153
(54) Trisz-tetraprolin gátlása a szív károsodás elleni védelmében
(21) P 04 02160
(54) T-sejt-epitópok a karboxipeptidáz-G2-ben

(21) P 03 03043
(54) Orrgyógyászatilag aktív vegyületek
(21) P 03 03047
(54) Védõelem

(21) P 04 02196
(54) Kemény felület kezelésére szolgáló eljárás, az eljárásban alkalmazott készítmények és polimerek

(21) P 03 03224
(54) Proteinhidrolízissel elõállítható aminósav-keverék, eljárás az elõállításukra és a belõlük kialakítható készítmény

(21) P 04 02216
(54) Pirrolo[2,3-d]pirimidinek, elõállításuk, alkalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03283
(54) Új piridinilcsoporttal szubsztituált pirazolopiridin-származékok,
elõállításuk és alkalmazásuk szív- és keringési betegségek kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmény elõállítására

(21) P 04 02232
(54) Nehezen éghetõ formamasszák
(21) P 04 02333
(54) Módosított anti-TNF-alfa ellenanyag

(21) P 03 03500
(54) Eljárás szexuális rendellenességek kezelésére bombezin-antagonisták segítségével

(21) P 04 02347
(54) Hordozható digitális elektronikus készülék egyéni tanuláshoz

(21) P 03 03888
(54) FKBP-nukleinsavak és -polipeptidek prosztatarák diagnosztizálására és gyógykezelésére alkalmas expressziós analízise

(21) P 04 02412
(54) Komple-tent-sátorrendszer, mely fény, illetve helymeghatározó
jeladóval is el van látva

(21) P 03 03899
(54) SMARC-nukleinsavak és -polipeptidek prosztatarák diagnosztizálására és gyógykezelésére hasznos expressziós analízise

(21) P 04 02462
(54) Óra mechanikus és elektronikus szerkezettel, közös tokban

(21) P 04 00548
(54) Belsõ szemnyomást csökkentõ hatóanyag-kombinációk alkalmazása glaukoma kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények elõállítására
(21) P 04 00550
(54) Alacsony fényû porbevonatok
(21) P 04 00573
(54) Berendezés és eljárás folyadék, például víz tisztításához

(21) P 04 02480
(54) Ökológikus, magas építésbiológiai igényeknek megfelelõ falkonstrukció lakó- és közösségi épületekhez
(21) P 04 02486
(54) Nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek, mint peroxiszóma
proliferátorral aktivált receptor agonisták, az ezeket tartalmazó
gyógyászati készítmények és alkalmazásuk
(21) P 04 02576
(54) 5-HT antagonista tulajdonságú, gyógyászatilag hasznosítható kinolonvegyületek

(21) P 04 00653
(54) Benzil(idén)-laktám-származékok és 5HT1-receptor ligandumokként való alkalmazásuk, és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 02580
(54) 5-HT-antagonista tulajdonságú kinolinvegyületek és alkalmazásuk gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 04 00967
(54) Szubsztituált 2-anilino-benzimidazol-származékok, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 05 00056
(54) Hónaljban használatos termék és csomagolóeszköz kombinációja

(21) P 04 01853
(54) Gyógyászati készítmény, ami egy adenozin A1/A2 agonistát és
nátrium-hidrogén csere inhibitort tartalmaz

(21) P 05 00145
(54) O-(3-piperidino-2-hidroxi-1-propil)-nikotinsav-amidoxim alkalmazása szájüregi elváltozások kezelésére alkalmas gyógyászati
készítmény elõállítására

(21) P 04 01964
(54) Csavart, hurkolt védõhüvely

(21) P 05 00218
(54) Rugalmas betét

(21) P 04 01999
(54) Rögzítõbilincs

(21) P 05 00494
(54) Védõburkolat kisméretû hordozható elektronikus készülékekhez
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(21) P 05 00543
(54) Piridonszármazékok mint aP2 inhibitorok és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 06 00237
(54) Paroxetin-mezilátot tartalmazó gyógyszertabletta

(21) P 02 03946
(54) Többszörös tárolókapacitású tárolófülke és szünetmentes tápellátású rakodókocsi elõnyösen automata parkolóházakhoz és raktárakhoz
(21) P 03 00947
(54) Portálfutómû alacsonypadlós jármûvek számára

(21) P 06 00527
(54) Gaba-receptorok ligandumaiként alkalmazható helyettesített triazolo-piridazin-származékok, eljárás elõállításukra, valamint az
ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 01179
(54) Módosított VIII-as faktor

(21) P 06 00587
(54) Lövedékes töltények, durranótöltények és hajtótöltethüvelyek

(21) P 03 02702
(54) Eljárás kettõsfalú két szórt monolit ferrocementkéreggel együtt
dolgozó közbensõ réteggel rendelkezõ, teherhordó, szendvicsszerkezetû épületek és egyéb építmények építésére

(21) P 97 02034
(54) Leukocitaadhéziót gátló és VLA-4-antagonista vegyületek valamint e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 03 02863
(54) Téglatest formából gyökerezõ elõre gyártható elemekbõl összeállítható vázszerkezet

(21) P 97 02035
(54) Leukocitaadhéziót gátló és VLA-4-antagonista vegyületek, valamint e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 04 01416
(54) Öntisztuló égetõfejjel ellátott pelletégetõ berendezés

(21) P 97 02036
(54) Leukocitaadhéziót gátló és VLA-4-antagonista vegyületek valamint e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 99 01196
(54) Eljárás és berendezés csomagolás térfogatának és/vagy méretének kalibrálására
(21) P 99 03863
(54) Metalloproteináz-inhibitorok
(11) T/77 591
(21) P 03 00011
(54) Szulfonil-karbamid-származékot tartalmazó szinergetikus hatású, szelektív herbicid készítmény és alkalmazása

(21) P 04 02325
(54) Eljárás cisz-fuzionált 3,3a,8,12b-tetrahidro-2H-dibenzo [3,4:6,7]
ciklohepta [1,2-b]furán-származékok elõállítására
(21) P 04 02620
(54) Sebészeti protézisegység csigolyákhoz
(21) P 05 00407
(54) Antiluxációs gyûrû csípõendoprotézisek ficamos szövõdményeinek kezelésére
(21) P 05 00531
(54) Eljárás és berendezés lentikuláris lencserendszerbõl és információhordozóból álló optikai termék elõállítására, valamint ilyen
termék
(21) P 05 00536
(54) Eljárás élelmiszer-ipari folyamatok ellenõrzésére

A rovat 101 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

(21) P 05 00632
(54) Útszakaszokon kifejtett sebességek meghatározása rendszámfelismerõ szoftverrel ellátott kamerák segítségével, a gyorshajtók
kiszûrése céljából
FA9A

(21) P 00 01004
(54) Hajtórendszer függõleges tengelyû mosógéphez

(21) P 05 00657
(54) Eljárás vasalapú, erõsen irányított nano-kristályos vagy amorf
szerkezetû, lágymágneses vékonyrétegek elõállítására

(21) P 00 04977
(54) Foglalat gázkisülési lámpákhoz gyújtóberendezéssel

(21) P 99 00235
(54) Eljárás keresztkapcsolódási reakciók elvégzésére

(21) P 01 05333
(54) Eljárás és berendezés metanol gyártására biomasszából

A rovat 19 db közlést tartalmaz.

(21) P 02 00387
(54) Készülék gázoknak folyadékokkal való érintkeztetésére

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(21) P 02 00566
(54) Víznek oxigénnel és ózonnal való intenzív telítésére szolgáló
készülék

MM4A

(11) 203.637
(21) 6759/88
(54) Táptalaj és eljárás rovarirtó nematódák folyékony tenyészetben
történõ elõállítására
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(11) 204.785
(21) 5374/87
(54) Eljárás halogén piridinátok katalizált alkilezésére

(11) 216.673
(21) P 95 02416
(54) Adathordozó merevlemezegység

(11) 205.106
(21) 6220/89
(54) Eljárás 1H-azol-1-il-(metil-) helyettesített kinolin-, kinazolin- és
kinoxalin-származékok és hatóanyagként e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények elõállítására

(11) 217.007
(21) P 94 02056
(54) Eljárás és mérõszerkezet elõtét-bolygómûves tengelyek nedvesen
járó, lamellás fékjeinek kopásmérésére

(11) 206.356
(21) 7041/90
(54) Eljárás a 8-klór-1-metil-6-fenil-4H-1,2,4-triazolo/4,3-a//1,4/
benzodiazepin új, hidrát-kristályformájának elõállítására

(11) 217.157
(21) P 94 01386
(54) Eljárás és adatfeldolgozó rendszer elektronikus könyvtárban lévõ
többszörös dokumentumverziók létrehozására és karbantartására
(11) 217.308
(21) P 94 03231
(54) Eljárás vízzáró falak létrehozására talajban

(11) 206.853
(21) 6144/89
(54) Szállítható szerkezeti elem tartály alakjában
(11) 209.783
(21) 2262/89
(54) Eljárás 17-ciano-androsztén-17-(halogén-alkil-szilil)-éterek elõállítására
(11) 210.103
(21) 7638/90
(54) Eljárás bitumenalapú hézagkitöltõ, ragasztó, tömítõ és alapozó
készítmény elõállítására
(11) 210.266
(21) P 92 03643
(54) Eljárás és berendezés fém munkadarabok tisztítására
(11) 210.278
(21) 3549/91
(54) Õrlõgép szemes termények és hasonló anyagok energiatakarékos
õrlésére
(11) 210.408
(21) P 93 03126
(54) Biológiailag lebontható láncfûrész-kenõolaj kompozíció

(11) 217.405
(21) P 97 01248
(54) Számítógéprendszer
(11) 217.437
(21) P 95 03131
(54) Adhéziós receptor antagonista oxazolidinonszármazékok, az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra
(11) 217.726
(21) P 96 03097
(54) Eljárás és berendezés ûrlapok, különösen titkos szavazólapok feldolgozására, valamint készülék a beolvasás ellenõrzésére
(11) 217.803
(54) Új citokin

(21) P 93 01330

(11) 218.078
(21) P 96 01855
(54) Ernyõ, különösen állóernyõ
(11) 218.216
(21) P 94 03210
(54) Stabil, liofilizált tiotepakészítmény

(11) 214.163
(21) P 92 03746
(54) Portáltípusú futómû hajtásházra integrált felfüggesztéssel

(11) 218.645
(21) P 98 02703
(54) Elektromos készülék különféle betegségek kezelésére akupunktúrás pontok bõrfelületi stimulálásával

(11) 214.194
(21) P 94 03302
(54) Eljárás N-diklór-acetil-1-oxa-4-aza-spiro[4,5]dekán elõállítására
(11) 214.399
(21) 6895/89
(54) Görgõszabályozó berendezés folytonosan változtatható módosítású sebességváltóhoz
(11) 214.776
(21) 7029/90
(54) Polistirol gyantahab és eljárások ennek elõállítására

(11) 219.313
(21) P 94 01302
(54) Javított minõségû szuperédes kukorica; transzformációs eljárás és
ennek eszközei; termesztési eljárás
(11) 219.478
(21) P 94 03255
(54) Eljárás AZT és származékainak elõállítására
(11) 219.940
(21) P 95 02232
(54) Eljárás és dikrográf optikailag aktív anyag cirkuláris dikroizmusának, optikai forgatásának és abszorpciójának mérésére

(11) 215.426
(21) P 95 03393
(54) Szerszám hordozótesttel és vágótesttel
(11) 215.473
(21) 3519/91
(54) Eljárás alfa-olefinek térfajlagos polimerizálására szolgáló szilárd
katalizátor elõállítására, és alfa-olefinek polimerizálása ezek alkalmazásával

(11) 220.328
(54) Fonókészülék

(21) P 96 02257

(11) 220.367
(21) P 97 02123
(54) Eljárás cellulóz formatestek elõállítására és cellulóz filamentbõl
készült fonal

(11) 215.813
(21) P 93 03367
(54) Eljárás öblösüveggyártó kemence véggázának nátrium-oxid-tartalma csökkentésére, és javított öblösüveggyártó kemencék

(11) 220.438
(21) P 97 02193
(54) Kompaktdiszk (CD)-tartó berendezés

(11) 216.637
(21) P 93 02427
(54) Eljárás neuroleptikus hatású perhidro-1H-pirido[1,2-a]pirazinszármazékok elõállítására

(11) 220.697
(21) P 95 03318
(54) Arthropodicid hatóanyagok, eljárás elõállításukra és ezeket a hatóanyagokat tartalmazó készítmények
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(11) 220.723
(21) P 97 02025
(54) Eszköz monitoron kijelzett képi információ tárolására, és hordozólap az eszközhöz

(11) 223.138
(21) P 93 02428
(54) Új eljárás racém alkil-4,6,7,8,9,9a-hexahidro-2H,3H-pirido[1,2-a]pirazin-1-on-7-karbonsavészterek elõállítására

(11) 220.879
(21) P 96 01302
(54) Sertés hasnyálmirigy karboxipeptidáz B-t kódoló DNS-szekvenciák

(11) 223.242
(21) P 99 04159
(54) Eljárás és berendezés direkt szekvenciás szórt spektrumú távközlési jelek visszaállítására

(11) 220.946
(21) P 99 00788
(54) Eljárás és berendezés szemcsés anyag adagjainak tartály rekeszeibe való betöltésére

(11) 223.302
(21) P 99 01361
(54) Szinterezett elektród, és eljárás annak elõállítására

(11) 221.024
(21) P 96 03027
(54) Eljárás száraztésztatermékek gyártására, valamint adapter ilyen
eljárás megvalósítására
(11) 221.358
(21) P 99 00053
(54) Felfüggesztõ rendszer lemezmeghajtóhoz
(11) 221.476
(21) P 94 01391
(54) Helyettesített szalicilsavszármazékok, azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás ezek elõállítására
(11) 221.925
(21) P 95 01154
(54) Üreges szálakat tartalmazó elrendezés, gázöblítéses szerelvény és
ilyet tartalmazó rendszer, valamint eljárás a szálak felületének
üzemeltetés közbeni tisztán tartására
(11) 222.231
(21) P 99 04509
(54) Folytonos szalagból vágott, szemcsés anyagot tartalmazó, réteges
szerkezet és eljárás annak elõállítására
(11) 222.395
(21) P 99 04135
(54) Eljárás kígyóvonal alakú hõcserélõ, különösen hûtõkörök kondenzátorának készítésére, valamint az eljárással készített kígyóvonal alakú hõcserélõ

(11) 223.735
(21) P 01 04789
(54) Anyagkeverék tükrözésgátló réteg kialakítására, és eljárás ilyen
anyagkeverék elõállítására, eljárás tükrözésgátló réteg kialakítására, valamint tükrözésgátló bevonat
(11) 223.736
(21) P 01 04788
(54) Anyagkeverék tükrözésgátló réteg kialakítására, és eljárás ilyen
anyagkeverék elõállítására, eljárás tükrözésgátló réteg kialakítására, valamint tükrözésgátló bevonat
(11) 223.882
(21) P 01 05188
(54) Fegyverhasználatot dokumentáló segédeszköz
(11) 223.910
(21) P 01 02651
(54) Eljárás információadat továbbítására küldõtõl fogadóhoz átkódolón keresztül, eljárás információadat átkódolására, eljárás átkódolt információadat fogadására, küldõ, fogadó és átkódoló
(11) 223.989
(21) P 01 05162
(54) Eljárás mágneses fej elõállítására
(11) 224.231
(21) P 02 03701
(54) Szerelvénycsoport csuklópánttal, valamint ajtó, ablak és hasonló

(11) 222.486
(21) P 92 03666
(54) Leukotriénantagonista szubsztituált fenil-fenol-származékok, eljárás elõállításukra és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 224.251
(21) P 01 04692
(54) Siklóelemek réteges összetett szerkezeti anyaga és eljárás annak
elõállítására

(11) 222.516
(21) P 00 04290
(54) Eljárás és berendezés szétválasztható rögzítõ apa komponensének
elõállítására, apakomponens, és az azt tartalmazó szétválasztható
rögzítõ

(11) 224.785
(21) P 03 00034
(54) Eljárás televíziós mûsorszórással továbbított vagy televíziós vevõkészülék dekóderébe integrált interaktív alkalmazások látogatottságának mérésére

(11) 222.632
(54) Villamos lámpa

(21) P 99 01363

(11) 225.401
(21) P 01 04488
(54) Eljárás interaktív polimerekbõl kialakított bevonattal rendelkezõ
szál vagy szálak csoportjának elõállítására

(11) 222.900
(21) P 99 04415
(54) Gyógyszeradagoló berendezés
(11) 222.956
(21) P 02 04375
(54) Berendezés áramló közeg legalább egy paraméterének meghatározására

(11) 225.638
(21) P 03 03882
(54) Törpe légfúvó és villamos motor

A rovat 65 db közlést tartalmaz.

(11) 222.968
(21) P 00 04643
(54) Tehervagon kombinált rakományszállításhoz, fõként tehergépjármûvek szállításához
(11) 222.986
(21) P 99 02079
(54) A mátrix metalloproteinázok mûködését gátló aromás ketosavak
és azok származékai

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

NF4A

(11) 207.941
(21) 3238/88
(54) Gyorsan oldódó gyógyszerészeti dózisegység és eljárás ennek
elõállítására
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(11) 218.522
(21) P 95 02706
(54) Eljárás tagolt felületû támasztóelem felületi kialakítására és tagolt
felületû támasztóelem szövés nélküli textília gyártásához, valamint eljárás és berendezés szövés nélküli textília gyártására

(11) 224.784
(21) P 00 02881
(54) Eljárás és berendezés digitális sztereokép létrehozására és megjelenítésére
A rovat 4 db közlést tartalmaz.

(11) 218.618
(21) P 94 02609
(54) Nemszövött anyag
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