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Megtekinthetõvé vált szabadalmi leírások

(11) 226.518
(54) Eljárás nukleinsavak detektálására PCR-módszerrel

(11) 226.533
(54) Fecskendõ

(11) 226.519
(54) Mesterséges vér membránba zárt hemoglobinnal

(11) 226.534
(54) Eljárás és rendszer digitális rádiójelek OFDM-rendszerû többvivõs átvitelére, a rendszerben alkalmazható adóberendezés és vevõberendezés

(11) 226.520
(54) Vegyületek a tuberkulózis immunterápiájára és diagnosztizálására, valamint alkalmazásuk módszerei
(11) 226.521
(54) CDCH új kristálymódosulata, eljárás az elõállítására és az új kristálymódosulatot tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) 226.522
(54) Szubsztituált oxazolidinonok, eljárás elõállításukra, alkalmazásuk és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 226.523
(54) 7-(2-Oxa-5,8-diaza-biciklo[4.3.0]non-8-il)-kinolon-karbonsav
és -naftiridon-karbonsav-származékok alkalmazása Helicobacter pylori fertõzések, és az ezzel kapcsolatos gyomor-bél megbetegedések gyógyítására szolgáló gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 226.524
(54) Benzo-dioxol-, benzo-furán-, dihidrobenzo-furán- és benzo-dioxán-származékok és alkalmazásuk melatonerg gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 226.525
(54) Érösszehúzó hatású dihidro-benzopirán-származékok, az ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra
(11) 226.526
(54) Fenil-etil-amin-származékok, ezek alkalmazása gyógszerkészítmények elõállítására, és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 226.535
(54) Tachykinin NK3 receptor antagonista hatású kinolinszármazékok, e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények, és
alkalmazásuk
(11) 226.536
(54) Eljárás szolgáltatások szabályozott igénybevételének megkönnyítésére
(11) 226.537
(54) Érzelmiállapot-detektáló berendezés és eljárás
(11) 226.538
(54) Villamos üvegolvasztó kemence
(11) 226.539
(54) Antennaelrendezés geostacionárius mûhold által kibocsátott jelek
vételére
(11) 226.540
(54) Dugattyúszerkezet kiadagolókészülékekhez, ilyen dugattyúszerkezettel ellátott kiadagolókészülék, valamint tartály a benne tárolt
termék kiadagolásához
(11) 226.541
(54) Berendezés gumiapríték pirolizálására és a kapott termékek szétválasztására
(11) 226.542
(54) Hamisítás elleni eljárás

(11) 226.527
(54) Készítmények nátha kezelésére
(11) 226.528
(54) Ciklofoszfamid filmtabletták

(11) 226.543
(54) Sterilizáló tesztberendezéshez való teszteszköz és tekervényes járattal rendelkezõ eszköz

(11) 226.529
(54) Eljárás szubsztituált piperidinek elõállítására

(11) 226.544
(54) Vérvételi eszköz, lancetta és lancettatároló

(11) 226.530
(54) Gyógyászati és/vagy kozmetikai készítmény és eljárás annak elõállítására

(11) 226.545
(54) Magelem

(11) 226.531
(54) Berendezés tésztafélék tárolására

(11) 226.546
(54) Hõcsatornás tetõcserép és a belõle épített napenergia-hasznosító
rendszer

(11) 226.532
(54) Adapter kettõs tubusos rendszerû adagolókhoz, adagoló és eljárás
az elõállítására

(11) 226.547
(54) Lábtartó
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(11) 226.548
(54) Univerzálisan alkalmazható vérplazma
(11) 226.550
(54) Eljárás baktériumokban termeltetett rekombináns fehérjék sejtbõl
való kijuttatására a flagellumspecifikus exportapparátus segítségével
(11) 226.551
(54) Berendezés melegen hengerelt termékek nemesítésére
(11) 226.552
(54) Berendezés anyagok hõkezelésére és eljárás a berendezés mûködtetésére
(11) 226.553
(54) Eljárás nyomáskiegyenlítõ nyílással ellátott tartály elõállítására
és az eljárással elõállított tartály
(11) 226.554
(54) Humán MP52 csontmorfogenetikus faktort tartalmazó liofilizált
készítmény

(11) 226.555
(54) Opioid antagonistát és NMDA-receptor komplex modulátort tartalmazó gyógyászati készítmény alkohol- és drogfüggõség kezelésére
(11) 226.556
(54) Gélesedõ gyógyászati készítmények
(11) 226.557
(54) Zselatinmentes, gyorsan diszpergálódó dózisformák
(11) 226.558
(54) Immunoterápiás alkalmazású imidek/amidok, ezek alkalmazása a
TNFalfa koncentrációjának csökkentésében
(11) 226.559
(54) Eljárás piperidinszármazékok elõállítására

A rovat 41 db közlést tartalmaz.
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