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Szabadalmi oltalom megszûnése
és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt

FC4A

(21) P 00 03926
(54) Eljárás sebészeti eszközök tisztítására

(21) P 00 01993
(54) Fungicid hatású (trifluor-metil-alkil)-amino-triazol 0[1,5-a]pirimidin-származékok, elõállításuk és alkalmazásuk
(21) P 00 02188
(54) Különbözõ sebességgel olvasható két parcellából álló korong alakú információhordozó

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
(21) P 00 02461
(54) Triciklusos benzotiepin- vagy benzoxepinszármazékok és ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények
Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

FD9A

(11) T/72 981
(21) P 95 03054
(54) Oxibutinin-tartalmú, a hatóanyagot szabályozottan felszabadító
gyógyszerkészítmények
(11) T/73 673
(21) P 95 03605
(54) Nona- és dekapeptidek alkalmazása AIDS-elleni gyógyszer elõállítására és növekedés stimulálására
(11) T/73 763
(21) P 95 01931
(54) Endotelin receptor antagonisták, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra
(11) T/74 871
(21) P 95 03270
(54) Trombózis elleni hatású nipekotinsavszármazékok
(11) T/77 312
(21) P 95 01015
(54) Reumás és ízületi fájdalmak csillapítására alkalmas gyógyhatású
készítmény és elõállítása

(21) P 00 03287
(54) Kábelcsatorna és hozzá tartozó rászerelhetõ kiegészítõ
(21) P 00 03300
(54) Eljárás amlodipin-benzolszulfonát elõállítására
(21) P 00 03358
(54) A fényelhajlás jelenségét hasznosító biztonsági elemek és berendezés ilyen biztonsági elemek vizsgálatára
(21) P 00 03759
(54) Biztonsági elemek dokumentumokhoz és berendezések ilyen biztonsági elemekkel ellátott dokumentumok vizsgálatára, valamint
eljárások ezen biztonsági elemek és berendezések alkalmazására
(21) P 01 00044
(54) A humán Ha-ras gén egy szakaszával komplementer, módosított
antiszensz oligonukleotidok
(21) P 01 01372
(54) Triszubsztituált 1,3,5-triazin-származékok HIV-fertõzések kezelésére

(21) P 00 00297
(54) Felsõ megfogásos hordozóeszköz palackok számára
(21) P 00 00356
(54) Hibás vírusgenomokon alapuló rekombináns vektorok és alkalmazásuk vakcinák kialakítására

(21) P 01 01374
(54) Szervetlen nitritet és szerves savat tartalmazó helyi vírusellenes
készítmény
(21) P 01 01421
(54) Külsõ táplálású interfész-adapter

(21) P 00 01122
(54) Farnezil-transzferáz-gátló kinazolinonok
(21) P 00 01379
(54) Készítmény humán immundeficiencia vírus és más vírusfertõzések okozta betegségek antimikrobás megelõzésére és kezelésére
(21) P 00 01736
(54) Szövetszerû, teljesen biodegradálható és/vagy komposztálható
kompozitok és eljárás azok elõállítására
(21) P 00 01930
(54) Módosított TNFalfa-molekulák, ilyen módosított TNFalfa-molekulákat kódoló DNS, valamint ilyen módosított TNFalfa-molekulát és DNS-t tartalmazó vakcinák

(21) P 01 01452
(54) Profilozott ajtó, ablak és hasonló termékek
(21) P 01 01572
(54) Kötõanyag-alap étkezési készítményekhez és ennek elõállítása
(21) P 01 01587
(54) Antagonista vegyületek CD11/CD18 adhéziós receptor közvetítette betegségek kezelésére
(21) P 01 02012
(54) Gumiabroncs radiális köpenyváz vasalással
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(21) P 01 02436
(54) Reboxetin alkalmazása gyógyszer elõállítására idegi rendellenességek ellen

(21) P 02 00881
(54) Renin-inhibitorok, eljárás a vegyületek elõállítására, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 01 02464
(54) Gumiabroncs radiális köpenyváz vasalással

(21) P 02 01173
(54) Eljárás és berendezés csatornában vagy csõvezetékben áramló folyadék mennyiségmérésére alkalmazott mérõeszköz-átfolyási egyenletének helyszíni meghatározására

(21) P 01 02585
(54) Tienil-azolilalkoxietánamin-származékok, ezek elõállítása és
gyógyszerkénti alkalmazásuk
(21) P 01 02617
(54) Vakcinakészítésre alkalmas Pneumococcus kolinkötõ proteinszármazékok
(21) P 01 05136
(54) Amidszármazékok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények
(21) P 02 00026
(54) Eljárás terhelés által indukált asztma kezelésére

(21) P 02 01189
(54) Berendezés és eljárás folyadékkeringetõ rendszerekben áramló
folyadékok gáztalanítására
(21) P 02 01232
(54) Rendszer és eljárás tárgyak tisztítására, rendszer folyékony oldószer átszûrésére, és rendszer folyékony oldószer melegítésére
(21) P 02 01310
(54) Szelektív PDE10-inhibitorok terápiás alkalmazása
(21) P 02 01428
(54) Csiszolószerszámok elektronikai alkatrészek csiszolására

(21) P 02 00391
(54) Dipeptidil-peptidáz IV gátló anyagot tartalmazó gyógyszerkészítmény alkalmazása növekedés serkentésére

(21) P 02 01519
(54) Eljárás és berendezés tömörített adatelemek tárolására

(21) P 02 00405
(54) Pneumokokkusz-eredetû poliszacharid oltóanyagok intranazális
beadása

(21) P 02 01823
(54) Eljárás és berendezés digitális video felvételek editálásához, és az
eljárással készített felvételek

(21) P 02 00410
(54) Gyógyászati készítmények termékenység fokozására dipeptidilpeptidázt gátló anyagok alkalmazásával

(21) P 02 02031
(54) Sejtadhéziót és gyulladást gátló, immunmûködést elnyomó vegyületek, valamint ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 02 00495
(54) Eljárás étkezési rendellenességek kezelésére

(21) P 02 02187
(54) Eljárás és berendezés információnak forgó információhordozóra
való rögzítésére és/vagy onnan való visszajátszására

(21) P 02 00501
(54) N,N-dimetil-1-[1-(4klórfenil)ciklobutil]-3-metilbutilamin alkalmazása alvási apnoea kezelésére
(21) P 02 00519
(54) Angiotenzin átalakító enzim inhibitort és epoxi-szteroid aldoszteron antagonistát tartalmazó, szív- és érrendszeri betegségek kezelésére szolgáló kombinált készítmények és alkalmazásuk
(21) P 02 00549
(54) Apomorfint és szildenafilt tartalmazó készítmények és alkalmazásuk
(21) P 02 00731
(54) Pegilezett alfa-interferon alkalmazása krónikus mielocitás leukémia (CML) terápiában
(21) P 02 00736
(54) Bõrápoló szert tartalmazó, folyékony kompozíciók

(21) P 02 02214
(54) Adamantánszármazékok, elõállításuk és alkalmazásuk
(21) P 02 03207
(54) Eljárás szórt spektrumú modulációt alkalmazó kód osztásos, többszörös hozzáférésû távközlési rendszer létrehozására, ennek továbbfejlesztése, közös csomagcsatornás adatátviteli eljárás, valamint bázisállomás és kommunikációs rendszer
(21) P 02 03243
(54) Növekedésihormon-kiválasztást fokozó szert tartalmazó gyógyászati készletek
(21) P 03 00036
(54) Padló- vagy falburkoló lap, kerámiából, fából, mûanyagból, természetes vagy mûkõbõl, valamint padló- vagy falburkolat ezen
elemekbõl
(21) P 03 00048
(54) Transzdermális vagy transzmukozális dohányzásról leszoktató készítmények, melyek nikotintartalmú hatóanyag-kombinációt tartalmaznak és alkalmazásuk

(21) P 02 00743
(54) Eljárás egyszer használatos törlõlap gyártására
(21) P 02 00761
(54) Kemokinreceptoron kötõdõ heterociklusos vegyületek, és ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 00062
(54) Kapcsolási elrendezés és hordozóréteg ahhoz
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(21) P 03 00068
(54) Proteáz inhibitorok, elõállításuk, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 00701
(54) Zolpidem hemitartarát, eljárás az elõállítására és ezt tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 03 00077
(54) Eljárás a pantoténsav alkáli földfém sóinak elõállítására

(21) P 03 00846
(54) Imidazopirimidin- és triazolopirimidin-származékok, eljárás elõállításukra és ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 00121
(54) A hepatitis C vírus ellen hatásos makrociklusos peptidek, eljárás
az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 00153
(54) Eljárás hulladék polietiléntereftalát újrafeldolgozására

(21) P 03 00893
(54) Eljárás és berendezés gépkocsik légzsákszerelvényét befogadó
burkolat gyengítésére
(21) P 03 00929
(54) Fájdalomcsillapító és/vagy izomrelaxáns hatású gyógyászati készítmény

(21) P 03 00160
(54) Eljárás (+)-cisz-szertralin elõállítására

(21) P 03 00994
(54) Pirrolidinszármazékok, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk
gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 03 00293
(54) Vészkikapcsoló nyomógomb
(21) P 03 00307
(54) Biztonsági rács

(21) P 03 01075
(54) Új difeniléterszármazékok, alkalmazásuk gyógyszerkészítmény
elõállítására és eljárás a vegyületek elõállítására

(21) P 03 00335
(54) 8béta-hidrokarbil-szubsztituált ösztratriének mint szelektív hatású ösztrogének, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 01098
(54) Eljárás alacsony fûtõértékû gázok környezetbarát hasznosítására

(21) P 03 00476
(54) Forgórész villamos motorhoz, forgórészegység, valamint eljárás
és gépezet forgórészelemek gyártására

(21) P 03 02479
(54) NF-kappa B-gátló gyógyszerkészítmény, amely hatóanyagként
helyettesített benzoesavszármazékot tartalmaz

(21) P 03 00490
(54) Javított készítmények inhalálóeszközökben való alkalmazásra
(21) P 03 00502
(54) Kitozán anyag anionos abszorbens gélesítõ anyaggal
(21) P 03 00536
(54) Szigetelt építési panel, eljárás annak elõállítására, habosított polisztirol öntvénymagként történõ alkalmazása szigetelt építõpanelhez és eljárás építmény létrehozására
(21) P 03 00538
(54) Eljárás mûanyagok újrahasznosítására

(21) P 03 02800
(54) Szubsztituált dimetil-[1-(1-fenil-ciklohexil)-piperidin-3-il-metil]-aminok és felhasználásuk fájdalomcsillapító szerekként, eljárás a vegyületek elõállítására és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 03202
(54) Vizes mûanyag diszperziók, eljárás elõállításukra és felhasználásuk
(21) P 03 03305
(54) Száraz beágyazó- és öntõminta-keverék, ebbõl készült beágyazóés mintázóanyag és alkalmazása

(21) P 03 00542
(54) Dipeptidil-peptidáz IV inhibitorok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 03 00563
(54) Dipeptidil-peptidáz-IV inhibitorok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 03 00566
(54) Galantamin alkalmazása az Alzheimer-kórral összefüggõ neuropszichiátriai viselkedésformák terápiájában
(21) P 03 00652
(54) Önthetõ sütõkompozíció

(21) P 03 02136
(54) Endogén véralvadást aktiváló vegyületek és alkalmazásuk az endogén véralvadás feltárásában

(21) P 03 03308
(54) Peptid-deformiláz inhibitorok és alkalmazásuk bakteriális fertõzések kezelésére
(21) P 03 03372
(54) Vakcina
(21) P 03 03409
(54) Eljárás repedésálló tolózárlap javítására
(21) P 03 03528
(54) Tömlõdugattyú-hüvely kombináció, pumpa, lökésgátló és munkahenger
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(21) P 03 03532
(54) Dupla burok élelmiszer-ipari termékhez, továbbá eljárás annak
elõállítására
(21) P 03 03624
(54) NEP inhibitor hatású N-fenpropil-ciklopentil-csoporttal szubsztituált glutáramid származékok és ezeket tartalmazó gyógyászati
készítmények és eljárás a vegyületek elõállítására
(21) P 03 03736
(54) Lipidszintcsökkentõ új bifenilkarboxamidok, eljárás elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00626
(54) Eljárás nagy felületi finomságú – precíziós – öntvények, fõként
fém fogpótlások öntésére, valamint öntõforma az eljárás foganatosításához
(21) P 04 00627
(54) Lemezkazetta
(21) P 04 00674
(54) Fenekezõjellegû réteghorgászati eljárás és búvárúszó az eljáráshoz
(21) P 04 00918
(54) Pirazolin-származékok alkalmazása sejtburjánzásos betegségek
megelõzésére és/vagy kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 03 03740
(54) Szulfoxidokkal vagy szulfonokkal ojtott polimerek
(21) P 03 03757
(54) Javított antikorrozitív tulajdonságokkal rendelkezõ hidraulikus
folyadékok
(21) P 03 03808
(54) Kondenzált biciklusos vagy triciklusos aminosavak, eljárás az
elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 03825
(54) 1H-Benzimidazol- és 3h-imidazo-[4,5b]piridin-származékok, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 03880
(54) Fenil-heterociklil-éter-származékok mint szerotonin-újrafelvétel-inhibitorok, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 03934
(54) Cisztein-proteázok reverzibilis inhibitoraiként alkalmazható spiroheterociklusos nitrilek és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 03979
(54) Új paraffinkompozíció és alkalmazása üvegedényben vagy más
tartályban

(21) P 04 01092
(54) 6-Fenil-7-[(fluor-alkil)-amino]-5-halogén-triazolopirimidinek
mint fungicidek, elõállításuk és alkalmazásuk
(21) P 04 01151
(54) Tartóeszköz porszívó-tartozékokhoz
(21) P 04 01228
(54) Csatlakozócsonk porszívóhoz
(21) P 04 01333
(54) Spiropirazol vegyületek és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 01543
(54) Gyûjtõkarton keresztirányú fogantyúhevederrel
(21) P 04 01881
(54) Egyéni jármûirányító és kommunikációs rendszer
(21) P 04 02027
(54) Eljárás xantofill elõállítására
(21) P 04 02173
(54) Eljárások izomtömeg vagy -funkció szabályozására szolgáló vegyületek azonosítására

(21) P 03 04039
(54) Eljárás CETP-inhibitorok elõállítására
(21) P 04 00067
(54) Dementia és neurodegeneratív betegségek kezelése közepes dózisú LHRH-antagonistával
(21) P 04 00083
(54) Aeroszol formájú inzulin alkalmazása 2 típusú diabetes megelõzésére
(21) P 04 00206
(54) Metalloproteináz inhibitor hatású imidazolidin-dion-származékok, ezek alkalmazása gyógyszerkészítmények elõállítására és
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 00539
(54) Kettõs befecskendezésû elsütõszerkezettel ellátott szórófejsapka
(21) P 04 00622
(54) Biztonsági kiegészítõ megoldás öntöltõ és automata lõfegyverekhez

(21) P 05 00089
(54) Eljárás kockázatos hulladéknak minõsülõ gumiabroncsok, fáradt
olajok és használt sütõolaj egy rendszerben való összekapcsolt
hasznosítására
(21) P 05 00186
(54) Eljárás és mûködtetõ mechanizmus kétkerekû közlekedési eszköz
stabilitásának növelésére
(21) P 05 00201
(54) Policiklusos vegyületek mint potenciális alfa2-adrenoceptor antagonisták és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 05 00270
(54) Farmakológiai hatású peptidszármazékok, eljárás ezek elõállítására és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 05 00296
(54) Hibrid hajtású közúti jármû
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(21) P 05 00323
(54) Elektronikus jelenlét-ellenõrzõ elrendezés, különösen vízi jármûvekhez
(21) P 05 00377
(54) Belsõ égésû motor vegyes, 2 és 4 ütemû üzemmódú mûködése és
hajtása
(21) P 05 00395
(54) Eljárás és optikai eszközök információk biztonsági tárolására és a
tárolt információk felismerhetõvé tételére
(21) P 05 00408
(54) Eljárás szilárd, szemcsés tüzelõanyag, különösen pellet automatikus elégetésére, kazán az eljárás lefolytatására és égõfej a kazánhoz
(21) P 05 00438
(54) Egy opioidot szabályozott módon leadó, perorális beadásra alkalmas, fájdalomcsillapító hatású gyógyászati készítmény és eljárás
elõállítására
(21) P 05 00452
(54) Mûanyag idomok fröccsöntésére szolgáló berendezés
(21) P 05 00790
(54) Szigetelõpanel mélyen profilozott lapokkal, valamint eljárás és
berendezés a szigetelõpanelek elõállítására
(21) P 05 00870
(54) Nitrogéntartalmú heterociklusos melanokortin receptor ligandumok, az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 05 01071
(54) Kronoterápiás gyógyszerkészítmények
(21) P 06 00091
(54) Eljárás mezõgazdaságban hasznosítható termék elõállítására mederiszapból

(21) P 06 00511
(54) Propán-bután gázellátó berendezés
(21) P 06 00516
(54) Gyógyászati segédeszköz fõként érszûkület kezelésére
(21) P 06 00562
(54) Szerkezet zár, különösen gépjármû motorháztetõzár és csomagtérzár mûködésének szabályozására
(21) P 06 00569
(54) Eljárás dekoratív felület elõállítására
(21) P 06 00608
(54) Italosdoboz
(21) P 06 00633
(54) Eljárás közcélú üzenetek célszegmenshez történõ eljuttatására
(21) P 06 00637
(54) Termékek eltulajdonításának megakadályozására szolgáló biztosítóeszköz
(21) P 06 00648
(54) Antiretro-virális kezelési technika HIV/AIDS és HCV-fertõzések
esetén, egyenként és infekciókban is egyaránt
(21) P 06 00715
(54) Eljárás és berendezés lágyszárú növények tömörítés elõtti aprítására
(21) P 06 00835
(54) Szén-dioxid és szén-monoxid eltávolítása a beteg által érzéstelenítés alatt kilélegzett gázból
(21) P 06 00836
(54) NHE3 inhibitor hatású imidazolidin-származékok, eljárás az elõállításukra, alkalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 06 00126
(54) Instant csíráztatódoboz étkezési csíranövényekhez

(21) P 06 00890
(54) Árukiadó automata dobozolt vagy dobozszerû termékek számára,
különösen óvszerek árusítására

(21) P 06 00180
(54) Térelem összekötõ rendszer ívelt henger alakú, elágazó csomópont kötõelemekkel

(21) P 07 00551
(54) Háztartási zsiradékgyûjtõ
(21) P 97 00607
(54) Eljárás 5-klór-4-{3-[N-[2-(3,4-dimetoxi-fenil-etil]-N-metil-amino}-propil-amino}-3(2H)-piridazinon elõállítására és intermedierjei

(21) P 06 00251
(54) Villámgyors védelem
(21) P 06 00282
(54) Eljárás mûanyag elemek egymáshoz és/vagy betonhoz, és/vagy
fémhez ragasztással történõ rögzítésére és tömítésére
(21) P 06 00386
(54) Keverõpultos digitális videokamera
(21) P 06 00482
(54) Adalékanyag-kompozíció
(21) P 06 00485
(54) 38M Botond I. és 42M Botond II. gépjármû

(21) P 98 00651
(54) Elakadásjelzõ háromszög
(21) P 98 00687
(54) N-aril-piperidin-származékok, eljárás elõállításukra, és e vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 98 00688
(54) Gamma-ciklodextrin és retinol, ill. retinolszármazékok komplexei, eljárás ezek elõállítására és ezeket tartalmazó kozmetikai és
gyógyszerkészítmények

P431

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 12. szám II. kötet, 2008.12.29.
Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése
(21) P 98 02087
(54) Eljárás mánia és bipoláris rendellenesség kezelésére alkalmas
gyógyászati készítmények elõállítására
(21) P 99 00546
(54) Egészségügyi abszorbens termék szárnyakkal, amely megfelelõen össze tudja húzni a fehérnemût
(21) P 99 00604
(54) Glükagonszerû peptid-1 (7-37) analógjai, eljárás ezek elõállítására, és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 99 00869
(54) Többsarkú különbözeti megszakító

(21) P 02 00680
(54) PH1MD fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
(21) P 02 00801
(54) PR38K06 fajtanevû, egyszeres keresztezéses kukoricahibrid (Zea
mays L.)
(21) P 02 01268
(54) Burkolati elem
(21) P 02 01932
(54) Szekunder telep, hozzátartozó anód és eljárás ezek elõállítására

(21) P 99 00992
(54) Berendezés plazmagenerátor feszültségellátására

(21) P 02 01979
(54) Eljárás idõjárással szemben ellenálló porbevonatok elõállítására

(21) P 99 01366
(54) Nagy nedvességtartalmú friss és/vagy fagyasztott zöldségbõl
és/vagy gyümölcsbõl szárított és porított termék, fõként gesztenyeliszt, és eljárás, valamint berendezés e termékek elõállítására
(21) P 99 02055
(54) Herpes simplex vírus és más fertõzések okozta megbetegedések
kezelésére alkalmas gyógyászati készítmény
(21) P 99 02181
(54) Immunomoduláló hatással rendelkezõ acilezett N-(hidroxi-metil)-thalidomid prodrugok
(21) P 99 02421
(54) Nyálkahártya-viszkozitást optimalizáló és bélfunkciót stimuláló
hatású készítmények
(21) P 99 02550
(54) Eljárások neuropátiás fájdalom prosaposinszármazék peptidekkel történõ enyhítésére

(21) P 04 01372
(54) Nedvességeltávolító prés
(21) P 04 01563
(54) Új piperidinarboxamid-származékok, eljárás a vegyületek elõállítására és a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 04 01686
(54) Aktív hatóanyag tartalmú pirula, amelynek magja, valamint a
mag alakjától eltérõ alakú kérge van
(21) P 04 02036
(54) Protein tirozin-kináz inhibitorokkal bevont vagy impregnált vaszkuláris stent vagy graft és eljárás alkalmazására
(21) P 04 02326
(54) Gyógyszerkészítmény addikció megelõzésére fájdalom kezelésében
(21) P 04 02661
(54) Készítmény és dózisforma terápiás hatóanyagok szabályozott
leadására

(21) P 99 02597
(54) Energiaátalakító kompozíció
(21) P 99 02924
(54) Chlamydia psittacit tartalmazó macskaoltó anyagok és eljárás
elõállításukra
(21) P 99 03720
(54) Készítmény és eljárás káros gombák elleni védekezésre

(21) P 05 00097
(54) Nyújtott/szabályozott hatóanyag-leadású szilárd készítmény,
mint kisebb dózisveszteséget mutató új hatóanyag-adagoló rendszer
(21) P 05 00883
(54) Eljárás alkohollepárlási folyamat szabályozásához

A rovat 172 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

(21) P 01 02245
(54) Reteszelõ elrendezés panelek részére

(21) P 05 00900
(54) Hálózat, fõként egészségügyi intézmények betegtájékoztatására

FA9A

(21) P 00 01228
(54) Nyílásokkal ellátott, filmmel bevont tampon

(21) P 05 00970
(54) Eljárások rögzítõk gyártására
(21) P 05 01023
(54) Terápiás filmképzõ készítmény és a készítményt alkalmazó kezelési rendszer

(21) P 00 02742
(54) Mirtazapint és antipszichotikus szert tartalmazó új gyógyászati
kombinációk pszichózisos rendellenességek kezelésére vagy
megelõzésére

(21) P 06 00420
(54) Menekülõ-lecsúszó csõ tûzvész esetére lakó- és irodaházakba, intézményekbe, hivatalokba
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(21) P 06 00423
(54) Képújság DVD-n

(11) 211.101
(21) P 92 00837
(54) Eljárás 1-[3-merkapto-(2S)-metil-propionil]-L-prolin elõállítására

(21) P 06 00496
(54) EKG-PP monitorozó, aritmiaanalizáló és megjelenítõ világhálózat

(11) 212.099
(21) P 93 00660
(54) Betét folyadék és gáz közötti hõ- és anyagcseréhez, fõként keresztáramú nedves hûtõtoronyhoz

(21) P 06 00545
(54) Fehérjekötõhelyek szimpliciális felbontásával készített térbeli
adatbázis gyógyszermolekulák tervezésére és keresésére

(11) 212.578
(21) P 93 00880
(54) Eljárás etilén-diammónium-diklavulanátok elõállítására, valamint a klavulánsav nagy tisztaságú káliumsójának elõállítására
nyers klavulánsav tisztításával N,N’-szubsztituált etilén-diammónium-diklavulanáton keresztül

(21) P 06 00786
(54) Mérési eljárás zeolitok felületén kötött modifikálószerek felületi
homogenitásának vizsgálatára
(21) P 99 00893
(54) Szorító berendezés hordozó fenéklapjainak összehúzásához hordozó töltõ berendezésben
(21) P 99 02885
(54) Maláriaellenes vakcinakészítmények

(11) 212.754
(21) 189/91
(54) Víz- és/vagy olaj-átnemeresztõ tömítõmatrac
(11) 213.243
(21) 1434/91
(54) Dobozszerû modulokból álló, mágneses csatlakozófelületekkel
rendelkezõ elektrotechnikai és elektronikai szemléltetõeszköz
(11) 213.481
(21) P 92 01109
(54) Szórószerkezet folyadék szétoszlatására, különösen keresztáramú nedves hûtõtornyokhoz

A rovat 26 db közlést tartalmaz.

(11) 213.847
(21) 3895/91
(54) Kénvegyületeket tartalmazó vízkezelési eljárások
Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

MM4A

(11) 200.968
(21) 1882/89
(54) Eljárás magnézium-oxid elõállítására dolomitból
(11) 205.091
(21) 1841/89
(54) Eljárás uretáncsoporttal védett aminosav-N-karboxi-anhidridek
elõállítására
(11) 205.254
(21) 2018/90
(54) Eljárás haloperidolt a bõrön keresztül leadó, javított hatóanyag-leadású terápiás rendszer elõállítására

(11) 214.205
(54) Szûrõanyag

(21) P 95 00942

(11) 214.720
(21) P 96 02597
(54) Amlodipin enantiomerjeinek szétválasztása diasztereomer tartarátjaikon keresztül és ezen tartarátjaik
(11) 214.926
(21) 1441/91
(54) Enzimatikus eljárás és készlet béta-laktám antibiotikumok meghatározására

(11) 206.315
(21) 1389/90
(54) Eljárás amidino-tiokarbamid származékok elõállítására

(11) 215.483
(21) P 93 02756
(54) Eljárás és berendezés folyékony és/vagy ömleszthetõ anyagoknak
tápalapanyagokba történõ folyamatos bekeverésére

(11) 207.035
(21) 1751/89
(54) Eljárás N-metil-/3-fenil-3-/4-trifluor-metil-feenoxi/-propil/-amin elõállitására

(11) 215.635
(21) P 92 03091
(54) Eljárás részecskék közötti térhálósított aggregátumokat tartalmazó szemcsés, abszorbens polimer készítmények elõállítására

(11) 207.910
(21) 1625/89
(54) Kapcsolási elrendezés váltakozó áramú hálózatról táplált fogyasztók be- és kikapcsolására

(11) 215.709
(21) 1575/90
(54) Biocid és agrokémiai szuszpenziók

(11) 208.200
(21) 3718/90
(54) Eljárás digitális frekvenciabeadású rádió vevõkészülék hangolására

(11) 215.723
(21) P 92 02908
(54) Eljárás fémek és/vagy fémötvözetek elõállítására olvadékredukáló üstben, valamint ilyen eljáráshoz alkalmas üst

(11) 208.408
(21) 4029/91
(54) Berendezés tubusok elõállítására

(11) 215.797
(21) P 94 01207
(54) Eldobható tisztasági betét

(11) 208.448
(54) Tetõablak

(11) 216.088
(21) P 96 01131
(54) Fúvott mûanyag palack

(21) 2747/89

(11) 211.086
(21) P 94 01085
(54) Eljárás új lignán-analógok elõállítására

(11) 216.249
(21) P 93 00758
(54) Egydarabos kormánycsukló-szerelvény
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(11) 216.253
(21) P 96 00742
(54) Folyadékfúvóka jármûvekhez
(11) 216.374
(54) Erõátviteli lánc

(11) 219.877
(21) P 98 00713
(54) Berendezés és eljárás rátétes üvegfolyam szabályozott áramlási
sebességû adagolására

(21) P 93 03421
(11) 219.933
(21) P 96 02641
(54) Hajtáselrendezés vákuummegszakítókhoz, különösen hárompólusú kivitelben

(11) 216.406
(21) P 94 00012
(54) Többkamrás edény
(11) 216.720
(21) P 95 00999
(54) Hidrofil hordozót és C-vitamint tartalmazó kozmetikai és/vagy
dermatológiai készítmény és alkalmazása

(11) 219.977
(21) P 95 01926
(54) Fungicid hatású dihalogén-triazolo-pirimidin-származékok, eljárás elõállításukra, valamint a vegyületeket tartalmazó fungicid
készítmények és gombairtási eljárás

(11) 216.745
(21) 2646/89
(54) Polimer filmanyag, eljárás annak elõállítására, és eljárás a filmbõl
készített termékek elõállítására

(11) 220.090
(21) P 96 00646
(54) Meghatározott geometriai alakú granulátumok formájában lévõ
katalizátorok és katalizátorhordozók, és elõállítási eljárásuk

(11) 217.801
(21) P 95 01254
(54) Ceramidokra és vinil-pirrolidon-polimerekre alapozott készítmény a vázon kívüli, keratinos testrészek kezelésére és védelmére

(11) 220.097
(21) P 97 00658
(54) Etilén/vinil-alkohol kopolimer szálak és eljárás elõállításukra
(11) 220.307
(21) P 97 00791
(54) Peremes fogaskerék fogazott szíjhajtáshoz

(11) 217.876
(21) P 96 00923
(54) Fedél és eljárás az elõállítására

(11) 220.313
(21) P 95 02701
(54) Orvosi tapasz és eljárás elõállítására

(11) 217.963
(21) P 94 03252
(54) Eljárás ribonukleotid-reduktáz-inhibitorok elõállítására
(11) 218.288
(21) P 94 03244
(54) Bombezinantagonista polipeptidszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 218.823
(21) P 96 03307
(54) Eljárás nagy tisztaságú vízmentes etilén-klór-hidrin elõállítására
(11) 218.855
(21) 2617/90
(54) Plasztóelasztikus polipropilén kompozíciók és eljárás elõállításukra
(11) 219.045
(54) Vízmérõ óra

(11) 220.477
(21) P 98 00679
(54) Elakadásjelzõ háromszög
(11) 220.545
(21) P 96 02831
(54) Eljárás szennyezõanyagok eltávolítására vízbõl vagy nedves szilárd anyagokból
(11) 220.658
(21) P 00 01371
(54) Eljárás felületek átolvasztására töltéshordozó sugarakkal
(11) 220.683
(21) P 99 03630
(54) Eljárás kefe elõállítására

(21) P 95 01031

(11) 219.104
(21) P 95 02971
(54) Eljárás és frisslevegõ-armatúra friss levegõ szellõztetett térbe
való bevezetésére
(11) 219.178
(21) P 95 00731
(54) Gyors hatású, bõrpuhító és -regeneráló kenõcs

(11) 220.700
(21) P 96 00607
(54) Eljárás d4T elõállítására 5-metil-uridinbõl és a közbensõ termékek
(11) 220.743
(21) P 99 01406
(54) Hálóékszer és eljárás annak elõállítására
(11) 220.815
(21) P 99 01440
(54) Eljárás párhuzamos, összefûzött, spirálos kódolásra és dekódolásra, összetettkódszó-kódoló és dekódoló, kódoló és dekódolórendszer

(11) 219.578
(21) P 96 02295
(54) Gyûjtõkarton és kiterített lap ennek készítéséhez
(11) 219.798
(21) P 98 00711
(54) Berendezés rátétesüveg-folyam formálására, gyûrûházszerelvény
a berendezéshez, valamint eljárás a gyûrûházszerelvény csatlakozási zónájának hûtésére

(11) 220.832
(21) P 99 01431
(54) Dekódoló és eljárás végbites, rácsszerûen összefûzött, M szintû
kóddal kódolt információ dekódolására

(11) 219.818
(21) P 95 03456
(54) Elnyújtott hatóanyag-leadású hordozóanyag

(11) 220.927
(21) P 97 00834
(54) Behúzószerkezet információhordozó lemez be- és kihúzására információtechnológiai berendezésnél

(11) 219.876
(21) P 98 00712
(54) Berendezés és eljárás rátétes üvegfolyam kiadagolásához

(11) 220.959
(21) P 96 02979
(54) Többelemû abszorbens termék és eljárás annak elõállítására
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(11) 221.117
(21) P 94 00870
(54) Dermális terápiás rendszer olvasztható poli(met)akrilátkeverékbõl és eljárás az elõállítására
(11) 221.189
(21) P 94 02656
(54) Itrakonazol, szaperkonazol sztereoizomerjei, ciklodextrin komplexei és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények, valamint
eljárás ezek elõállítására
(11) 221.732
(21) P 96 02696
(54) Nikkelt, kobaltot és molibdént tartalmazó bevonattal ellátott katalizátorkészítmény, eljárás elõállítására és telítetlen aldehidek elõállítására való felhasználása
(11) 221.861
(21) P 95 02934
(54) Eljárás 6-fluor-2,7-dihalogén-kinolin elõállítására és az így elõállított vegyület alkalmazása
(11) 222.005
(21) P 99 02919
(54) Berendezés dobfék fékpofáinak beállítására és utánállítására
(11) 222.081
(54) Átjárózár

(11) 223.485
(21) P 01 01101
(54) Egészségügyi ágy
(11) 223.588
(21) P 98 01011
(54) Nemszövött kelme és abszorbens cikk
(11) 223.617
(21) P 00 01671
(54) Futómû függesztve ágyazott válaszfallal vagy hasonlóval ellátott
vezetõsín számára
(11) 223.631
(21) P 98 02607
(54) Eljárás halogént tartalmazó hulladék anyag kezelésére
(11) 223.758
(21) P 02 01093
(54) Csõvezeték viszkózus elegyek szállítására
(11) 223.876
(54) Siklócsapágy

(21) P 99 01521

(11) 224.006
(21) P 00 01179
(54) Lúgos akkumulátor

(21) P 00 01291

(11) 222.188
(21) P 92 01164
(54) Hidroxi-ecetsav-ligáz hatását gátló herbicideknek ellenálló búza
és eljárás annak kiválogatására

(11) 224.150
(21) P 97 00804
(54) Hõmérséklet-szabályozó eljárás és berendezés termikus fázisátalakulás vizsgálatára
(11) 224.165
(21) P 02 00250
(54) Szerkezet darabáru tárolására és szállítására

(11) 222.214
(21) P 99 00991
(54) Eljárás és berendezés munkadarabok, különösen finomlemezek
részleges felhevítésére

(11) 224.183
(21) P 00 01932
(54) Egyedi építõelemeket tartalmazó építõrendszer

(11) 222.272
(21) P 97 00788
(54) Reteszelhetõ pumpás adagoló

(11) 224.195
(21) P 98 00876
(54) Kalcium-karbonát-tartalmú folyékony savmegkötõ kompozíciók

(11) 222.625
(21) P 99 01932
(54) Eljárás hõszigetelõ építõanyag elõállítására

(11) 224.209
(21) P 01 01045
(54) Folyamatos eljárás propargil-klorid elõállítására

(11) 222.858
(21) P 00 01361
(54) Alumínium hengerblokk, eljárás ennek elõállítására és berendezés az eljárás végrehajtására

(11) 224.285
(21) P 01 01038
(54) Eljárás és készülék különálló szilárd anyagok sima elterítésére

(11) 223.007
(21) P 00 01421
(54) Szalag padlóburkolat és eljárás annak elõállítására

(11) 224.325
(21) P 99 00532
(54) Abszorbens termék, amely különbözõ merevségû tartományokkal ellátott szárnyakkal van kiképezve

(11) 223.033
(21) P 01 00986
(54) Hidropneumatikus szegecsbehúzó készülék vakszegecseléshez

(11) 224.542
(21) P 96 00893
(54) Kétlépéses eljárás falazatok víztaszító impregnálására

(11) 223.045
(21) P 95 02994
(54) Ösztrogén vagy progesztagén hormont tartalmazó tapasz

(11) 224.546
(54) Árusítópavilon

(21) P 02 01023

(11) 223.158
(54) Sínelrendezés

(21) P 01 00963

(11) 224.566
(21) P 02 01416
(54) Berendezés egy résznek egy extrudált profilon történõ rögzítésére

(11) 223.211
(54) Garázskapu

(21) P 00 01244

(11) 224.571
(21) P 00 01612
(54) Eljárás enantiomerek elválasztására, és enantiomertiszta reagensek

(11) 223.327
(21) P 98 00768
(54) Origináló szalagos záróelem

(11) 224.601
(21) P 02 00779
(54) Lánckötõ gépen elõállított nyitott vagy zárt védõcsõ, kábelekhez
vagy egyéb vezetékekhez

(11) 223.398
(21) P 00 03400
(54) Borotvapenge-egység és eljárás elõállítására

(11) 224.609
(21) P 02 00415
(54) Eljárás és készülék kétkamrás tubus elõállítására
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(11) 224.689
(21) P 92 01477
(54) Eljárás dementia tüneteit enyhítõ, N-(2,6-dimetil-fenil)-2-(2-oxo-1-pirrolidinil)-acetamidot vagy sóját tartalmazó
gyógyszerkészítmény elõállítására

(11) 226.375
(21) P 95 03457
(54) Metoprololt tartalmazó tabletta napi egyszeri adagolásra
A rovat 119 db közlést tartalmaz.

(11) 224.777
(21) P 99 00839
(54) Eljárás üvegtartályok gyártósoron történõ mozgatására
Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése lemondás miatt

(11) 224.789
(21) P 03 00446
(54) Televíziós programokat kezelõ rendszer

(11) 207.450
(21) 2978/90
(54) Eljárás növényi hatóanyagot tartalmazó, kardio-szedatív hatású
gyógyászati kompozíció elõállítására

(11) 224.944
(21) P 01 02919
(54) Eljárás villamos motor elõállítására és villamos motor

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

(11) 225.011
(21) P 02 00352
(54) Lemez alakú extrudált szelvény
(11) 225.108
(21) P 00 03405
(54) Szabályozott hatóanyag-leadású, szublingvális vagy bukkális
adagolású gyógyszerkészítmények
(11) 225.299
(54) Italtartály

MH4A

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

NF4A

(11) 201.206
(21) 1529/88
(54) JONAGORED elnevezésû almafajta

(21) P 01 01075
(11) 213.263
(21) P 95 03662
(54) Kalciumszappan elõállítása hulladék zsírsavelegybõl, valamint
táplálék-kiegészítõ készítmény

(11) 225.338
(21) P 99 00845
(54) Berendezés és eljárás üvegpalack rétegvastagságának mérésére
(11) 225.471
(21) P 01 01167
(54) Rétegelt összetett anyagok krómozott fémbõl álló díszítõréteggel,
és azok elõállítási eljárása és alkalmazása

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

(11) 225.674
(21) P 98 01949
(54) Hármas radiofarmakológiai komplexek
(11) 225.678
(21) P 03 00084
(54) Motorbenzin-oxigenát keverék gépjármûvek szikragyújtású motorjához, és eljárás ilyen keverék elõállítására

(11) 225.731
(21) P 02 01148
(54) Eljárás és berendezés természetes nedvek kivonására kitermelt favagy más növényi anyagokból, és az eljárás alkalmazása szárított
faáru és/vagy fanedvek elõállítására
(11) 225.746
(21) P 04 00709
(54) Univerzális készülék furatok kijelölésére bútorokhoz
(11) 225.777
(21) P 03 04041
(54) 4-Amino-kinolin-származékok elõállításánál köztitermékként
használható vegyületek és eljárás elõllításukra

(11) 225.890
(21) P 00 01029
(54) CELLU fajtanevû cirok (Sorghum bicolor /L./ Moench)
(11) 226.187
(21) P 03 00779
(54) Kiegészítõautomatika szikvízpalackozó berendezésekhez

(11) 219.858
(21) P 98 00099
(54) Takarmányadalék és/vagy itatóvízadalék-kompozíció, továbbá
eljárás ennek elõállítására
(11) 221.701
(21) P 98 00287
(54) V 16 fajtanevû, vörösborszõlõ-fajta (Vitis L.)

(11) 225.712
(21) P 99 00347
(54) Újratölthetõ nyomástartó tartály és eljárás annak elõállítására

(11) 225.788
(21) P 03 00570
(54) Cestrum sárga levélfodrosodás vírus promoterek

(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) 221.702
(21) P 98 00285
(54) A 214 fajtanevû, fehérborszõlõ-fajta (Vitis L.)
(21) P 00 01080
(54) Kozmetikai és bõrgyógyászati készítmény pszoriázisos bõr, fejbõr kezelésére, ápolására
(21) P 02 01877
(54) Halzselatint tartalmazó, gyorsan diszpergálódó dózis formák
(21) P 02 02987
(54) Kamra és dugattyú kombinációja, valamint a kombinációval ellátott pumpa, motor, lengéscsillapító és átalakító
(21) P 03 03528
(54) Tömlõdugattyú-hüvely kombináció, pumpa, lökésgátló és munkahenger
(21) P 06 00561
(54) Mikroszkópasztalra szerelhetõ, számítógép-vezérelt, pásztázó
sejtválogató mikropipetta
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(21) P 99 00497
(54) Szelepcsatlakozó

(21) P 04 02056
(54) Szelepcsatlakozó
A rovat 14 db közlést tartalmaz.
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