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Megtekinthetõvé vált szabadalmi leírások

(11) 226.175
(54) Humán OB fehérjeszuszpenzió, eljárás elõállítására és alkalmazása gyógyszerkészítmény elõállítására

(11) 226.191
(54) Olvadóbetét-szerelvény széles áramtartományban használható
olvadóbiztosítóhoz, valamint ilyen olvadóbiztosító

(11) 226.176
(54) Ergonómiailag kedvezõ alakú festékeskanna

(11) 226.192
(54) Salmonella-vakcina

(11) 226.177
(54) Eljárás rádioaktív hulladékok transzmutálására

(11) 226.193
(54) PV-ZMGT32(NK603) kukoricanövény, illetve készítmények és
eljárások annak detektálására

(11) 226.178
(54) Tûzjelzõ készülék

(11) 226.194
(54) Humán szolubilis LDL-receptorra specifikus monoklonális ellenanyagok, elõállításuk és alkalmazásuk

(11) 226.179
(54) Csatlakozószerelvény elektromotor tekercsei számára

(11) 226.195
(54) Javított immortalizált humán bõrsejtvonalak és szérrummentes
tápközeg elõállításukra

(11) 226.180
(54) Mérõátalakító töltésiszint-érzékelõkhöz
(11) 226.181
(54) Elektromágneses érzékelõrendszerek adóantennáit meghajtó
eszköz

(11) 226.196
(54) Eljárás és öntõberendezés üreges öntvény elõállítására

(11) 226.182
(54) Eljárás és berendezés vasúti vontatójármûvek biztonságos vonatbefolyásolására

(11) 226.197
(54) Eljárás a végvágási veszteségek csökkentésére bugák hengerlésekor, valamint buga az eljárás megvalósítására, továbbá vaktuskó a
buga elõállítására

(11) 226.183
(54) Szemészeti lencse és érzékelõrendszer szemfolyadék összetevõjének méréséhez

(11) 226.198
(54) Aril-alkil-piridazinon vegyületek, eljárás elõállításukra, és ilyen
vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 226.184
(54) Kétirányú digitális adatátvitelt szolgáltató nyilvános hálózatelrendezés földrajzilag szétszórt végpontok folyamatosan felügyelt
sokcélú telemechanikai és kommunikációs összekötésére

(11) 226.199
(54) Perfluoralkil-tartalmú fémkomplexek, eljárás elõállításukra és az
NMR-diagnosztikában való alkalmazásuk

(11) 226.185
(54) Villamos dugaszolócsatlakozó

(11) 226.200
(54) Eljárás magas vérnyomás elleni tripeptideket tartalmazó készítmény elõállítására

(11) 226.186
(54) Feszített maszkkeretszerelvény katódsugárcsõhöz

(11) 226.201
(54) Porc- és csontnövekedést serkentõ anyagok

(11) 226.187
(54) Kiegészítõautomatika szikvízpalackozó berendezésekhez

(11) 226.202
(54) Fordított fázisú HPLC-vizsgálat plazminogén aktivátorokhoz

(11) 226.188
(54) Eljárás fafelületek módosítására villamos kisüléssel, légköri nyomáson

(11) 226.203
(54) HIV-pozitív betegek kemoterápiájának meghatározására szolgáló módszer humán HIV-törzsek fenotípusos gyógyszerérzékenységére alapozva

(11) 226.189
(54) Feszített maszkkeretszerelvény katódsugárcsõhöz, és katódsugárcsõ
(11) 226.190
(54) Kiegyenlítõ áramkör közvetlen csatlakoztatású villamos fogyasztásmérõkhöz

(11) 226.204
(54) Eritropoietin- és vaspreparátum alkalmazása kombinációs gyógyszerkészítmény elõállítására
(11) 226.205
(54) Szövetregenerálódás modulátorai
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(11) 226.206
(54) Optikailag aktív piperidino-alkil-4H-1,2,4-oxadiazin-származék,
annak alkalmazása vaszkuláris betegségek kezelésére, valamint
ilyen származékot hatóanyagként tartalmazó gyógyászati készítmény
(11) 226.207
(54) Endoparaziták elleni készítmény
(11) 226.208
(54) Nebivololszármazékok alkalmazása antiatherogén hatású gyógyászati készítmények elõállítására
(11) 226.209
(54) Eljárás purinok elõállítására

(11) 226.219
(54) Élõ, legyengített, Pasteurellaceae családba tartozó, RTX-termelõ
baktériumok
(11) 226.220
(54) Gliasejt-eredetû csonkított neurotróf faktorok
(11) 226.221
(54) Õrlési eljárás finoman õrölt gyógyszerek elõállítására
(11) 226.222
(54) Artikulátor- és okkludorszerkezet kivehetõ fogsorok készítéséhez
(11) 226.223
(54) Befecskendezõeszköz fecskendõszerû tartályokhoz

(11) 226.210
(54) Kondenzált tiazolo-benzo-heterociklusos származékok, eljárás
elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 226.211
(54) Tárcsafék

(11) 226.224
(54) Biztonsági bekötõheveder
(11) 226.225
(54) Falra szerelhetõ tárolóeszköz borotva, borotvapatronok vagy más
cikkek tárolására

(11) 226.212
(54) Növénytranszformációs módszerek
(11) 226.213
(54) Palládium-, arany-, alkáli- és lantanoidalapú katalizátor, és eljárás
vinil-acetát elõállítására
(11) 226.214
(54) LTB Adjuvánst tartalmazó vakcinák

(11) 226.226
(54) Eljárás rétegelt csomagolóanyag rovátkolására, és csomagolóeszköz
(11) 226.227
(54) Tárolóeszköz
(11) 226.228
(54) Építõelem külsõ és belsõ falszerkezet építésére, eljárás az építõelem elõállítására, valamint az építõelem alkalmazása

(11) 226.215
(54) Mikrooganizmusok alkalmazása o-demetilezésre
(11) 226.216
(54) Villamos tárcsamotor/generátor univerzális öntött vagy nyomtatott armatúra-tekercseléssel
(11) 226.217
(54) A szarvasmarhafélék laktációjával összefüggõ fehérje (CD14)
B-sejt-aktiválásban való alkalmazása
(11) 226.218
(54) Poliuretándiszperziók elegyét tartalmazó vizes bevonókompozíciók és azok alkalmazása

(11) 226.229
(54) Csiszolókorong-egység
(11) 226.230
(54) Többrétegû címke, valamint eljárás és berendezés az elõállítására
(11) 226.231
(54) Csévélõeszköz rugalmas kötözõanyag feltekeréséhez és kisimításához
A rovat 57 db közlést tartalmaz.
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