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Megtekinthetõvé vált szabadalmi leírások

(11) 226.587
(54) 2-Fenil-1-[4-(2-amino-etoxi)-benzil]-indol-származékok és ösztrogének kombinációját tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 226.671
(54) Eljárás poragglomerátumok elõállítására
(11) 226.672
(54) Docetaxel és rhuMAb HER2 kombinációja rák kezelésére

(11) 226.656
(54) Diagnosztikai készítmény
(11) 226.657
(54) Módosított ATF2-gént tartalmazó élesztõtörzsek és alkalmazásuk
(11) 226.658
(54) Immortalizált sejtvonalak vírusszaporításra

(11) 226.673
(54) Esszenciális zsírsavak és bioaktív diszulfidok alkalmazása
gyógyhatású és diétás készítmények elõállítására
(11) 226.674
(54) Izoindoloindolonszármazékok, eljárás elõállításukra és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 226.659
(54) Szén-monoxid-forrás átmenetifém-karbonil komplexek elõállítására
(11) 226.660
(54) Eljárás ellenõrzött nátriumtartalmú és szemcseméret-eloszlású
timföld-trihidrát elõállítására
(11) 226.661
(54) Eljárás zsírok/olajok enzimes hidrolízisére és a termékek komplex kinyerésére
(11) 226.662
(54) EZF-RB fúziós polipeptideket kódoló nukleinsavak és ezt tartalmazó expressziós vektorok
(11) 226.663
(54) Eljárás és extrudálószerszám extrudált termékek, fõleg mûanyag
fóliatömlõk gyártásához

(11) 226.675
(54) (+)-alfa-(2,3-Dimetoxi-fenil)-1-[2-(4-fluor-fenil)-etil]-4-piperidin-metanol alkalmazása depresszív és bipoláris kórképek kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény elõállítására
(11) 226.676
(54) Eljárás eritromicinszármazékok 10-helyzetû metilcsoportjának
az izomerizálására
(11) 226.677
(54) 5-Metil-izoxazol-4-karbonsav-(4-trifluor-metil)-anilidet és
N-(4-trifluor-metil-fenil)-2-ciano-3-hidroxi-krotonsav-amidot
tartalmazó kombinált készítmény
(11) 226.678
(54) Eljárás szilárduló olvadt fém hõkezelésére, plazmagenerátor az
eljárás megvalósításához, valamint elektród ilyen plazmagenerátorhoz

(11) 226.665
(54) Eljárás szkopin-észterek elõállítására

(11) 226.679
(54) Szúrásnak ellenálló anyag, szilárd szemcsékbõl álló bevonatot
hordozó anyag, valamint ezekbõl készített védõpárna és ruha

(11) 226.666
(54) Eljárás klór-dioxid-tartalmú, víztisztításra használható fertõtlenítõoldat elõállítására

(11) 226.680
(54) Új blokk-kopolimerek és eljárás azok elõállítására

(11) 226.667
(54) N-Metil-N-{(1S)-1-fenil-2-[(3S)-3-hidroxi-pirrolidin-1-il]etil}-2,2-difenil-acetamid hõstabil és tárolható kristályformája és
eljárás annak elõállítására és a vegyületet tartalmazó gyógyszerkészítmény
(11) 226.668
(54) Eljárás(11béta,16béta)-21-(3-karboxi-3-oxo-propoxi)-11-hidroxi-2’-metil-5’H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazol-3,20-dion elõállítására

(11) 226.681
(54) Méhen belüli fogamzásgátló eszköz
(11) 226.682
(54) Bevonóberendezés mozgó szövetnek bevonóanyaggal történõ bevonására
(11) 226.683
(54) Fluoxetin közbensõ termék és eljárás ennek elõállítására

(11) 226.669
(54) Folyékony összetételt tartalmazó adagolási forma

(11) 226.684
(54) Benzo-furán-származékok, eljárás ezek elõállítására, ezek alkalmazása és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 226.670
(54) Eljárás perorálisan alkalmazható, szabályozott hatóanyag-leadású szilárd gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 226.685
(54) Szénhidrátszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
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(11) 226.686
(54) Dexketoprofen-trometamol-tartalmú félszilárd gyógyászati készítmény
(11) 226.687
(54) N-(triazolil-metil)-piperazin-származékok mint neurokininreceptor-antagonisták és az ezeket tartalmazó gyógyszerek
(11) 226.688
(54) Szubsztituált 1,3-diaril-2-piridin-2-il-3-(piridin-2-il-amino)-propanol-származékok, eljárás az elõállításukra, alkalmazásuk és az
ezeket a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 226.689
(54) Dialkil-fumarátok alkalmazása autoimmun betegségek kezelésére szolgáló gyógyászati készítmények elõállítására
(11) 226.690
(54) Eljárás fluoxetin elõállítására

(11) 226.691
(54) N,N-dietil-8,8-dipropil-2-aza-spiro[4,5]dekán-2-propilamin-dimaleát és alkalmazása gyógyszer elõállítására
(11) 226.692
(54) Orális adagolású peptid gyógyászati készítmények
(11) 226.693
(54) Orális, késleltetett, azonnali hatóanyag-leadású készítmény és eljárás a készítmény elõállítására
(11) 226.694
(54) Ciklezonid tartalmú gyógyászati aeroszoltermékek
(11) 226.695
(54) Eljárás ekvilin izomerizálására
(11) 226.696
(54) Eljárás alkatrészek megmunkálására elektromágneses sugárzással
A rovat 41 db közlést tartalmaz.
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