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Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése

Szabadalmi oltalom megszûnése
és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt

FC4A

(21) P 07 00083
(54) Tposer mozgást segítõ szék, szexuális segédeszköz
(21) P 07 00144
(54) Egyszer használatos váladékeltávolító eszköz, különösen fültisztításra

(21) P 00 01981
(54) Áttételes takarékos villamosgenerátor
(21) P 01 05368
(54) Eljárás mobil kommunikációs végkészülék hatástalanítására,
amely végkészüléknek van hívási és kereskedelmi-fizetési funkciója és egy vagy több kártya információs adatot tárol, valamint
mobil kommunikációs hálózat és mobil kommunikációs végkészülék

(21) P 07 00306
(54) Eljárás száz százalékos gyümölcstartalmú gyümölcslevek és pulpok tartósítására
(21) P 07 00310
(54) Új méhészeti gyógyászati készítmény

A rovat 2 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

(21) P 07 00501
(54) Energia tárolására is alkalmas hidrogéngázt égetõ csúcserõmû
elektrolízissel vízbõl nyomás alatt hidrogént és oxigént fejlesztõ
berendezéssel
FA9A

(21) P 99 02216
(54) Biológiailag lebontható keményítõalapú kompozíció

(21) P 07 00626
(54) Berendezés és eljárás tárgy háromdimenziós digitalizálására

(21) P 03 02126
(54) Szubsztituált antranilamidok és gyógyszerként való alkalmazásuk

(21) P 07 00560
(54) Egyszerû eljárás nukleotid polimorfizmus kimutatására

(21) P 03 02647
(54) Eljárás 5-(4-fluor-fenil)-1-[2-((2R,4R)-4-hidroxi-6-oxo-tetrahidropirán-2-il)-etil]-2-izopropil-4-fenil-1H-pirrol-3-karbonsav-fenil-amid és közbensõ termékei elõállítására

(21) P 07 00308
(54) Pengeelrendezés borotva részét képezõ pengetokban

A rovat 17 db közlést tartalmaz.

(21) P 04 00048
(54) Ciklikus N-(aril-karbonil)-aminok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

NF4A

(11) 224.661
(21) P 01 00455
(54) Szerkezeti elrendezés többrétegû homlokzati vasbeton panelok
burkolóhéjának rögzítésére és teherviselõvé tételére, elsõsorban
meglevõ panelépületek felújításához

(21) P 05 00285
(54) Eljárások levofloxacin tisztítására
(21) P 07 00055
(54) Védõszerkezet állványokhoz, elsõsorban építõipari célra
(21) P 06 00945
(54) Hõszigetelõ lapok felületek, fõleg falak belsõ oldali hõszigeteléséhez, valamint eljárás felületek, fõleg falak belsõ oldali hõszigetelésének kialakítására
(21) P 06 00934
(54) Eljárás hálóval merevített építõelem elõállítására, valamint az eljárással elõállított építõelem
(21) P 06 00947
(54) Eljárás biomolekuláknak koncentrációmeghatározás és/vagy
-vizsgálat céljából való ideiglenes elkülönítésére

(11) 226.105
(21) P 01 01005
(54) Szteroid aromatáz gátlót tartalmazó gyógyszer emlõrák megelõzésére és/vagy kezelésére
(21) P 06 00175
(54) Hidrofób, az olajat a víztõl elválasztó olajfelszívó és megkötõ adszorbens anyag, valamint eljárások annak elõállítására és alkalmazására
(21) P 06 00818
(54) Intim gél, elõnyösen ivarszervek, intim rések és húgyutak fertõzésének megelõzésére, és/vagy megszüntetésére

A rovat 4 db közlést tartalmaz.

P381
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Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése

Szabadalmi oltalom megszûnését megállapító
határozat visszavonása

RH9A

(11) 226.647
(21) P 98 00392
(54) Hüvelykúpkészítmények emlõs állatok kezelésére
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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