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Megtekinthetõvé vált szabadalmi leírások

(11) 226.260
(54) Eljárás N epszilon (gamma-glutamil)-lizin izodipeptid és N-epszilon(gamma-glutamil)-lizin-izopeptid-kötést tartalmazó peptidek, fehérjék koncentrációjának meghatározására és az eljárás
megvalósítására szolgáló kit
(11) 226.293
(54) Módosított tandem peptid, ezt tartalmazó immunogén gyógyászati készítmény és vakcina az LHRH hormontermelés ellen, és eljárás a sertéshús minõségének javítására

(11) 226.306
(54) Eljárás szántóföldi növények kártevõ rovarok elleni védelmére és
ebben alkalmazott készítmény
(11) 226.307
(54) Betegségasszociált fehérje
(11) 226.308
(54) Cölöpökkel alátámasztott födémek kombinált megerõsítése
(11) 226.309
(54) Eljárás partfal építésére folyómederben

(11) 226.294
(54) PEG/karbamát-oxidáz konjugátumok és alkalmazásuk
(11) 226.295
(54) Eljárás veszélyes hulladékok és szennyezett talajok ártalmatlanítására
(11) 226.296
(54) Parazitaellenes hatású para-herkvamid-származékok
(11) 226.297
(54) Nodulisporinsav-származékok és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 226.298
(54) 6-béta-Hidroxi-6-alfa, 17-alfa-dimetil-pregn-4-én-3,20-dion gyógyászati alkalmazása, és hatóanyagként ezt tartalmazó gyógyászati
készítmény
(11) 226.299
(54) Eljárás medrogeszton elõállítására, az eljárás új köztitermékei és
eljárás elõállításukra
(11) 226.300
(54) Ciklusos aminosavszármazékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények, valamint eljárás elõállításukra

(11) 226.310
(54) Eljárás és berendezés kormok gyártására
(11) 226.311
(54) Leeresztõszerelvény szekrényes öblítõtartályhoz
(11) 226.312
(54) Kezelt fedõlappal ellátott pelenka
(11) 226.314
(54) Jármûre szerelhetõ mûanyag betonkeverõ dob és eljárás annak
elõállítására
(11) 226.315
(54) Állványszerkezet, különösen hordozható gyorsállványokhoz
(11) 226.316
(54) Mûkõbõl készült padlóburkoló elem, valamint padlóburkolóelem-készlet
(11) 226.317
(54) Karusszeles berendezés mûanyag termékek sajtolással történõ
gyártásához
(11) 226.318
(54) Biztosítókészülék köteles leeresztõszerkezethez

(11) 226.301
(54) Nagy cukortartalmú, kis keményítõtartalmú Pisum növények
(11) 226.302
(54) Mutáns 5-enol-piruvil-sikimát-3-foszfát-szintetázt tartalmazó
transzgenikus növények és eljárás elõállításukra

(11) 226.319
(54) Nigella sativa kivonatot tartalmazó rákellenes gyógyszerkészítmény és a kivonat aktív komponensének alkalmazása gyógyszer
elõállítására

(11) 226.303
(54) Öntõberendezés, különösen gépjármûvek hengerfejeinek öntésére, valamint eljárás homokmagok helyzetbeállítására

(11) 226.320
(54) Kifejtõeszköz optikai szálas kábelekhez, valamint alkatrészkészlet, illetve elválasztólap a kifejtõeszközhöz

(11) 226.304
(54) Kuplungtengely gépjármûvek tengelykapcsoló berendezésének
gyors cseréjére

(11) 226.321
(54) Körasztalos berendezés mûanyag darabok sajtológyártásához

(11) 226.305
(54) Rugótartó keretszerkezet légrugós futómûhöz

(11) 226.323
(54) Berendezés szappanoldatnak adagolóberendezésbe történõ töltésére
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(11) 226.324
(54) Eljárás és berendezés hõenergia mechanikai munkává alakítására

(11) 226.325
(54) Hidrolízist elõsegítõ hidrofób taxánszármazékok, ezeket tartalmazó készítmények és a készítmények alkalmazása

(11) 226.326
(54) Benzotiofénvegyületek, elõállításuk köztitermékei, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(11) 226.327
(54) Eljárás (1S,4R)- vagy (1R,4S)-4-(2-amino-6-klór-9H-purin-9-il)
-2-ciklopentén-1-metanol elõállítására
A rovat 34 db közlést tartalmaz.
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