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Szabadalmi oltalom megszûnése
és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

FD9A

(21) P 02 00425
(54) Szórófej adagoló eszközhöz csatlakozó elemmel

(21) P 00 00991
(54) Fagyasztható, alacsony energiatartalmú, kanalazható dresszingek
és elõállításuk

(21) P 02 00468
(54) Rezorcinszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 00 01160
(54) Lúgos akkumulátor spirális elektródacsoporttal

(21) P 02 00475
(54) Perfluor-alkil-amidok, azok elõállítása, és diagnosztikai alkalmazása

(21) P 00 01246
(54) Benzo[3,4]ciklobuta[1,2-c]pirrol-származékok, eljárás azok elõállítására és ilyen származékokat tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 00526
(54) Eljárás folyamat végrehajtásához javasolt lépésekre vonatkozó
információ szétosztására

(21) P 00 01551
(54) Javított eljárás tiazolidin-dionok elõállítására, tiazolidin-dionok
és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 00666
(54) Többrétegû termoplasztikus szerkezet, eljárás ennek elõállítására, az ebbõl kapott termékek és ezek alkalmazása

(21) P 00 02320
(54) Eljárás gének helyspecifikus integrálására emlõs sejtekbe homológ rekombinációval és az eljárás végrehajtására alkalmas vektorok

(21) P 02 00684
(54) Rezorcinszármazékot tartalmazó készítmény a bõrszín halványítására és a humán bõr pigmentációjának csökkentésére
(21) P 02 01082
(54) Eljárás elektronikusan rögzített információállomány rendezésére,
továbbá rendszer felhasználó által meghatározott objektum keresésére elektronikus adattároló közegen rögzített információ-állományban

(21) P 00 03324
(54) Töltelékes élelmiszer, valamint eljárás annak elõállítására
(21) P 01 00849
(54) Eljárás és berendezés kamrai aritmiák megszüntetésére több ponton történõ kétfázisú ingerléssel
(21) P 01 00861
(54) Személyi higiéniai termék fokozott illatkibocsátással

(21) P 02 01088
(54) Új alfa-aminosav-szulfonil-vegyületek, eljárás elõállításukra és
ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 02 01180
(54) Eljárás vészjelzõ jeleinek feldolgozására, valamint vészjelzõ

(21) P 01 01830
(54) Karboxaldehidek tisztítása

(21) P 02 01556
(54) Vezérlõszerkezet megszakítóhoz

(21) P 01 01838
(54) Villamos motor és eljárás villamos motor elõállítására

(21) P 02 02203
(54) Melanokortin receptor ligandumok, azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

(21) P 01 02053
(54) Villany- vagy gázfûtésû vízmelegítõ bojler
(21) P 01 02543
(54) Szexuális rendellenességek kezelésére alkalmas, cGMP PDE inhibitor hatású pirazolopiramidinon-származékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 02365
(54) Kosárszerû árucikkhordozó, hajtógatólap a kosárszerû árucikkhordozó, illetve annak belsõ válaszfalalakzatának kialakításához,
valamint eljárás a kosárszerû árucikkhordozó kialakítására

(21) P 02 00406
(54) Eljárás poliszacharidok reduktív aminálására

(21) P 02 04529
(54) Eljárás kettõs átviteli módú mobil állomás értesítésére vonalkapcsolat üzenetrõl és mobil állomás

(21) P 02 00411
(54) Új eljárás 4,4-dimetil-3béta-hidroxipregna-8,14-dién-21-karbonsavészterek elõállítására, valamint köztitermékeik

(21) P 03 00117
(54) Interleukin-6 antagonisták alkalmazása aromatáz magas szintjével jellemzett betegségek kezelésére
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(21) P 03 00130
(54) Vesesejt L-DOPA-transzfere blokkolóit tartalmazó, Parkinsonkór kezelését szolgáló készítmények
(21) P 03 00199
(54) Allil-funkciós monomerekbõl álló polimerizálható készítmények

(21) P 03 01217
(54) Anyagok és módszerek kénsav biológiai úton történõ elõállítására
(21) P 03 02417
(54) Befecskendezõszelep

(21) P 03 00221
(54) Oltiprazt tartalmazó készítmények, eljárás az elõállításukra, valamint oltipraz alkalmazása májfibrozis és májcirrózis megelõzésére és kezelésére alkalmas gyógyászati készítmények elõállítására

(21) P 03 03340
(54) Eljárások gyulladásos vagy autoimmun rendellenességek megelõzésére vagy kezelésére integrin alfa-v-béta-3 antagonisták más
profilaktikusan vagy terápiásan hatásos ágensekkel kombinált
beadásával

(21) P 03 00264
(54) Linezolid intravénás oldatot tartalmazó tartály

(21) P 03 03447
(54) Kötöttpályás tehervagon

(21) P 03 00296
(54) Vészkikapcsoló nyomógomb

(21) P 03 03450
(54) Eljárás metoprololt tartalmazó mikrorészecskék elõállítására és
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 00327
(54) Percyquinnin, eljárás elõállítására és gyógyászati alkalmazása
(21) P 03 00370
(54) Antimikrobiális hatású 2-hidroxi-mutilin-karbamát-származékok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 00402
(54) [Kinolil-(4-piperidinilidén)-metil]-benzamid-származékok fájdalom kezelésére és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 00418
(54) Eljárás klaritromicin (II) típusú kristálymódosulatainak az elõállítására
(21) P 03 00421
(54) Kezelési eljárás ligand-immunogén konjugátumok felhasználásával
(21) P 03 00472
(54) Topikális helyi érzéstelenítõ alkalmazáshoz való intradermális
penetrációs anyagok
(21) P 03 00569
(54) Pirano[2,3-c]imidazo[1,2-a]piridin-származékok, gasztrointesztinális rendellenességek kezelésére és a vegyületeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények
(21) P 03 00646
(54) Hõszigetelt falazóelem

(21) P 03 03472
(54) Eljárások pantotenát fokozott termelésére
(21) P 03 03511
(54) HAS-hatóanyag-konjugátumok, eljárás az elõállításukra és alkalmazásuk
(21) P 03 03516
(54) Elõre gyártott film élelmiszer-ipari termékek csomagolására, valamint eljárás annak elõállítására
(21) P 03 03528
(54) Tömlõdugattyú-hüvely kombináció, pumpa, lökésgátló és munkahenger
(21) P 03 03628
(54) Ketosavakból és aminosavakból képzett gyomornedválló sók, valamint azok alkalmazása gyógyszerkészítmények elõállítására
(21) P 03 03629
(54) Forgócsukló ipari robotokhoz
(21) P 03 03634
(54) Vegyületek alfa-2B vagy 2B/2C adrenerg receptorra szelektív
agonista aktivitással, valamint alkalmazásuk
(21) P 03 03638
(54) Eljárás oltóanyag elõállítására

(21) P 03 00660
(54) Települési szilárd hulladékok mechanikai-biológiai szárazstabilizálása

(21) P 03 03640
(54) Indolokarbazol-glikozidok elõálllítása és elkülönítése

(21) P 03 00807
(54) Egészségre többlethatást biztosító élelmiszer és ennek elõállítására szolgáló takarmánykiegészítõ és takarmánykészítmény

(21) P 03 03643
(54) Szteroid vegyületek, ezek felhasználása meiosis szabályozására
alkalmas gyógyszerkészítmény elõállítására és eljárás ezen vegyületek elõállítására

(21) P 03 01003
(54) Kazeinbõl származó peptidek és terápiás alkalmazásuk
(21) P 03 01070
(54) Hajlékony lemezes borítás kábelkötés körüli zárás létrehozására,
kábelzárás kábelkötéshez, továbbá eljárás és készlet kábelkötést
befoglaló kábelzárás kialakítására

(21) P 03 03646
(54) ABCG2-féltranszporter fehérje expresszióján alapuló szkrínelõ
rendszer
(21) P 03 03648
(54) Kartondoboz és kivágás
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(21) P 03 03811
(54) Eljárás 1,3-helyettesített indének és aril-kondenzált azapoliciklusos vegyületek elõállítására
(21) P 03 03961
(54) Gombaellenes szert tartalmazó topikális készítmény

(21) P 05 00305
(54) Eljárás többszörösen ívelt oldalfelületû hangsugárzó dobozok,
üreges tárgyak, építészetben látványos sarokburkolatok elõállítására
(21) P 05 00322
(54) Eljárás különleges élvezeti értékû pezsgõ elõállítására

(21) P 04 00031
(54) Poliklonális immunglobulinok alkalmazása

(21) P 05 00390
(54) Plexi, autóbusz, troli vészkapcsolójának védelme

(21) P 04 00039
(54) Eljárás HCV-polimeráz inhibitor meghatározására
(21) P 04 00229
(54) Triaza-spiro[5.5]undekán-származékok és hatóanyagként ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 00269
(54) Élõ testre rögzíthetõ, többérzékelõs, folyamatos üzemû, többfunkciós, vezeték nélküli, kombinált, automatikus, állapotjelzõ
táv-pánikriasztó rendszer
(21) P 04 00507
(54) Berendezéscsoport és eljárás villamosárammal történõ hõenergia
tárolására
(21) P 04 00516
(54) Mobil mérõrendszer propán-bután gáztartályok nyomáspróbáinak egyedi vagy sorozatban történõ helyszíni akusztikus emissziós vizsgálatára, a hasznos gáztöltet leürítése nélkül
(21) P 04 00535
(54) Hûtött térben kényszeráramoltatott, külsõ környezeti levegõvel
közvetlenül való, kiegészítõ hûtés
(21) P 04 00635
(54) Mobiltelefon-kiegészítõ biztonsági szerkezet
(21) P 04 01309
(54) Paraquatot és/vagy diquatot, egy alginátot és hánytatót és/vagy
hashajtót tartalmazó készítmény

(21) P 05 01065
(54) Összekötõ idom kábelcsatorna rendszerhez, reteszelõszerkezet,
elem és eljárás egy összekötõ idom és egy kábelcsatorna-darab
össze- és szétkapcsolására
(21) P 05 01154
(54) Növényi granulátummal kevert PVC-termék
(21) P 06 00190
(54) Kaptár a kis kaptárbogárral való fertõzöttség megszüntetésére, és
eljárás a méhek kirajzásának megakadályozására forgó fészekkeretes kaptár alkalmazásával
(21) P 06 00199
(54) Berendezés reklám, különösen közúti reklám szolgáltatására
(21) P 06 00204
(54) Eljárás és zsalu oszlopok készítésére vagy javítására
(21) P 06 00218
(54) Érzékelõ elrendezés evezõs, illetve havon vagy jégen lebonyolított sportversenyek idõ, távolság, és pozíció eredményeinek méréséhez
(21) P 06 00259
(54) Berendezés termékek bemutatására
(21) P 06 00288
(54) Többcélú kommunális és erdészeti munkagép

(21) P 04 01391
(54) Eljárás kisdózisú, egyenletes hatóanyag-eloszlású és hatáserõsségû gyógyszerkészítmény elõállítására és a gyógyszerkészítmény

(21) P 06 00594
(54) Biometrikus személyazonosító eljárás

(21) P 05 00025
(54) Tisztított lasofoxifene és eljárás racém lasofoxifene tisztítására
átkristályosítással

(21) P 06 00794
(54) Rugós, alátámasztásos, ollós szerkezetû, lassújáratú, személy- és
teheremelõ rendszer

(21) P 05 00135
(54) Emelõberendezés szegmens anyával, orsós és teleszkóp-orsós alkalmazással, ékszíjhajtással

(21) P 06 00795
(54) Kisméretû utánfutó személygépkocsikhoz

(21) P 05 00280
(54) IKOROMB-egységgel szervezett oktatási segédeszköz térszerkezet-építõ és modellezõ készségek fejlesztésére

(21) P 06 00837
(54) Eljárás orvosi diagnosztikai berendezések képinformációjából
képzett mozgóképhatású nyomtatott kép-együttes elõállítására

(21) P 05 00281
(54) Tartós égésû kandalló automata huzatszabályozással

(21) P 06 00857
(54) Járófülke merevített hajlékony fallal

(21) P 05 00291
(54) Rögzítõk, eljárások rögzítõk gyártására és rögzítõk alkalmazása
termékekben

(21) P 06 00928
(54) Eljárás és egyszerû csõrátét mûanyag hulladék méretének minimalizálására
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vegyületeket tartalmazó gyógyászati kompozíciók, valamint
ilyen vegyületek alkalmazása betegségállapotok kezelésére

(21) P 07 00042
(54) Eljárás és reagenskészlet multidrog-rezisztencia aktivitás értékelésére
(21) P 07 00044
(54) Konzervált belsõ mag lipopoliszacharid epitópok, mint több fajban alkalmazható potenciális vakcinák
(21) P 07 00078
(54) Simaizomsejt-proliferáció kezelésére és megelõzésére szolgáló
eljárások és készítmények
(21) P 07 00109
(54) Segédeszköz önmûködõen csukódó nyílászáró szerkezetek, különösen felvonóajtók biztonságos záródási folyamatának felügyeletére
(21) P 07 00139
(54) Alakformált csomagolóanyag puffasztott szemes takarmányból

(21) P 07 00471
(54) Mágneses térerõ elosztó készülék gáz, illetve folyadékok mágneses kezelésére
(21) P 07 00492
(54) Lézeres lõszimulátor, különösen vadászat gyakorlásához, vetélkedõkhöz és játékokhoz
(21) P 07 00499
(54) Továbbítható játékelemet tartalmazó ügyességi társasjáték
(21) P 07 00521
(54) 4 db körbõl álló földgömb
(21) P 07 00536
(54) Légmatrac

(21) P 07 00194
(54) Áramkör frekvenciaalapú kommunikáció és vezérlés céljára, célszerûen megválasztott felületek segítségével

(21) P 07 00552
(54) Készítmény és eljárás gyulladás gátlására
(21) P 07 00570
(54) Gyógyászati lámpa, gyógyászati lámpa lámpaházához csatlakoztatható polarizációs szûrõ és szûrõkészlet, valamint ezekbõl álló
gyógyászati lámpakészlet

(21) P 07 00206
(54) Szél- és napenergiát felhasználó lengõlapos áramfejlesztõmû
(21) P 07 00234
(54) Kivilágított tárolóeszköz

(21) P 07 00578
(54) Gömbháromszögbõl álló gömbtartály

(21) P 07 00262
(54) A sarangolt hengeres fa választékok (papírfa, rostfa, tûzifa)
mennyiségének meghatározása fotoanalitikai módszerrel
(21) P 07 00266
(54) Oldalról beemelõs, konténeres telepítésû parkolóberendezés

(21) P 07 00587
(54) Visszajelzõ teniszütõ
(21) P 07 00597
(54) Csuklócsavarásos bicepszgép

(21) P 07 00292
(54) Kerékpár-meghajtó készlet
(21) P 07 00302
(54) Hidrogéngáz üzemû turbina, fõleg zárt termodinamikai körfolyamatban való alkalmazásra
(21) P 07 00314
(54) Ágy porckorong és izombántalmak kezelésére

(21) P 07 00602
(54) Hordozható készülék, amelynek az érszûkületbõl, fáradtságból,
megerõltetésbõl adódó lábfájdalomnak csökkentése, megszüntetése a célja
(21) P 07 00631
(54) Zuhanyfej
(21) P 98 00518
(54) Heterogyûrûs-karbonil-aminosav-(hidroxi-etil-amino)-szulfonamid retrovírus proteáz inhibitorok

(21) P 07 00334
(54) Selyemlabda
(21) P 07 00387
(54) Forgólapátos belsõ égésû motor

(21) P 98 01562
(54) Aminosav-(hidroxi-etil-amino)-szulfonamid-származék retrovírus proteáz inhibitorok

(21) P 07 00414
(54) Panel acélszerkezet

(21) P 98 01756
(54) Abszorbens cikkek csecsemõknek

(21) P 07 00432
(54) Lipidcseppecskék jelzésére szolgáló vegyületek, lipidcseppecskék jelzésére szolgáló kompozíciók, valamint eljárás sejtek
és/vagy sejtalkotók megjelenítésére

(21) P 98 01826
(54) HER-2/neu-fehérje intracelluláris doménje, és alkalmazása malignitások megelõzésére és kezelésére

(21) P 07 00433
(54) Celluláris vezikuláris rendszerek, különösen lipidcseppecskék kialakulását és/vagy mûködését befolyásoló vegyületek, az ilyen

(21) P 98 02647
(54) Biszaminosav-(hidroxi-etil-amino)-szulfonamid retrovírus proteáz inhibitorok
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(21) P 99 00530
(54) Integrált termelési rendszer és feldolgozási eljárás növényi alapanyagú, biológiai körfolyamatban kinyerhetõ dízel üzemanyag
elõállítására adalékanyagok felhasználása nélkül

(21) P 00 02459
(54) Optikailag aktív szulfoxidszármazékok sói, az ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 99 00718
(54) Eljárás kristályosításra a szemcseméret-eloszlás szabályozásával

(21) P 00 02537
(54) Reakcióedény, továbbá eljárás és berendezés különbözõ hõmérsékleten végbemenõ szakaszokból álló kémiai vagy biokémiai
reakciók végzésére

(21) P 99 02554
(54) Szubsztituált 3-aril-3-karboxialkil-glutárimidek, eljárás elõállításukra, valamint alkalmazásuk 3-aril-3-hidroxialkilpiperidinek
elõállítására

(21) P 00 03127
(54) Helyettesített heterogyûrûs vegyületek, eljárás elõállításukra, valamint ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 00 03546
(54) Kompozíciók taxánok orális adagolására embereknek

(21) P 99 02733
(54) Címkével ellátott, többször felhasználható mûanyag rekesz
(21) P 99 02795
(54) Címke, az adott címkével ellátott tárolóeszköz, és eljárás ezen tároló eszköz mosására
(21) P 99 02935
(54) Eljárás oxazolidinonok elõállítására
(21) P 99 03112
(54) Címke, ilyen címkével ellátott tartály, valamint eljárás ilyen tartályról a címke eltávolítására
(21) P 05 00044
(54) Eljárás oxazolidinonok elõállítására
(21) P 08 00692
(54) Stabilizált folyékony polipeptid tartalmú gyógyszerkészítmények

A rovat 140 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

(21) P 00 03621
(54) Eljárás klavulánsav fémsók elõállítására
(21) P 01 00765
(54) Halitosis kezelésére szolgáló készítmény
(21) P 01 01493
(54) Nitroglicerint és vízmentes laktózt tartalmazó tûzálló, nem robbanékony szilárdanyag-keverékek
(21) P 01 01503
(54) Heterocikloalkil- és heteroaril-benzociklobután vegyületek, eljárás elõállításukra és ilyeneket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 01 01603
(54) Ciklikus amino-guanidin szubsztituenseket tartalmazó cefalosporinok, eljárás elõállításukra, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények, valamint intermedierek
(21) P 01 01740
(54) Fruktózt felhalmozó transzgénikus haszonnövények és eljárás
ezek termesztésére

FA9A

(21) P 00 00838
(54) Szteroid-glikozidot tartalmazó extraktum, eljárás izolálására és
szintetikus elõállítására, valamint ezt tartalmazó étvágycsökkentõ
gyógyszerkészítmények
(21) P 00 01352
(54) Gyulladásgátló helyettesített benzopiránszármazékok, eljárás
elõállításukra és azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 00 01389
(54) Pirazolo-pirimidinon-származékok, eljárás elõállításukra, alkalmazásuk, az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 00 01685
(54) Antibakteriális hatású szubsztituált 7-(acil-amino)-3-[(metil-hidrazono)-metil]-cefalosporinok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények, valamint intermediereik és eljárás elõállításukra
(21) P 00 02126
(54) Nem szteroid, vegyes gesztagén és androgén hatású, (hetero) ciklusos csoporttal szubsztituált acil-anilidek, eljárás elõállításukra
és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 05460
(54) Hemiaszterlin analógok és eljárás elõállításukra
(21) P 02 00260
(54) Új, foszfort tartalmazó prodrugok, azok elõállítása és alkalmazása
(21) P 02 00838
(54) Befecskendezhetõ naltrexonosmikrogömb készítmények és alkalmazásuk heroin és alkohol fogyasztásának csökkentésére
(21) P 02 01329
(54) Biszfoszfonsavak alkalmazása angiogenezis kezelésére
(21) P 02 01393
(54) Xenon alkalmazása a neurointoxikációk kezelésére
(21) P 02 01518
(54) Eljárás tetrafluor-halogén-benzolok elõállítására
(21) P 02 01708
(54) Nukleozid analógok alkalmazása leukémia kezelésére
(21) P 02 01872
(54) Szteroidvegyületek és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
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(21) P 03 00343
(54) Eljárás 5-cianoftalid elõállítására

(21) P 06 00670
(54) Komplex oxigénes testsúlycsökkentõ, egészségmegõrzõ és gyógyászati terápia technikai-technológia rendszere

(21) P 03 00836
(54) Taxánokat tartalmazó, szájon át beadható gyógyszerkészítmények és ezek alkalmazása

(21) P 06 00812
(54) Képalkotó eszköz, reklámtábla

(21) P 03 01330
(54) 2-Aminokarbonil-9H-purin-származékok

(21) P 07 00119
(54) Tõkesúlyos, lamellás billenõkeretes óriásplakát tartószerkezet

(21) P 03 01612
(54) Új podofillotoxin-karbamát és tiokarbamát vegyületek, eljárás a
vegyületek elõállítására, és a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 07 00166
(54) Testhajlatbetét

(21) P 03 01954
(54) Orto-szubsztituált antranilsav-amidok és felhasználásuk gyógyszerként
(21) P 03 02451
(54) (Tio)karbamoil-ciklohexán származékok, eljárás elõállításukra és
ezeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 03466
(54) Eljárás és adagolási forma tumorok tegafur, uracil, folinsav, paclitaxel és carboplatin beadásával való kezelésére
(21) P 03 03616
(54) Terápiás hatóanyag fokozott intracelluláris bejuttatására szolgáló
liposzómakészítmény
(21) P 04 00384
(54) Benzamidinszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 04 01535
(54) Szomatosztatin antagonisták és alkalmazásuk

(21) P 07 00355
(54) Indukciós hullámerõmû
(21) P 07 00357
(54) Ház elektromos berendezésekhez
(21) P 07 00415
(54) Háztartási hálózatról üzemeltetett motor és eljárás az elõállítására
(21) P 07 00416
(54) Kompromisszum II
(21) P 07 00533
(54) Nagyfeszültségû állóhullám-generátor és eljárás az ionoszféra és
a földfelszín közti ellenállás csökkentésére, csapadék és elektromos áram létrehozására
(21) P 07 00613
(54) Forgalomelosztó mûtárgy közúti csomópontokba kapcsolódó útpályák forgalmi torlódásoktól való mentesítésének elõsegítésére

(21) P 04 02199
(54) Elektromágneses ragtapasz

(21) P 07 00735
(54) Pálcás-lamellás zagysûrítõ különösen élõvízi iszapok víztelenítésére

(21) P 04 02485
(54) A clopidogrel hidrogénszulfát polimorf módosulatai
(21) P 05 00980
(54) Szerkezet folyadék kiszivattyúzására egy csomagolásból vagy
egy tartályból
(21) P 05 01139
(54) Optikailag aktív karbaminsav-származék, eljárás elõállítására és
felhasználása mint gyógyszeripari intermedier
(21) P 06 00165
(54) Kül- és beltéri freccsenõ víz ellen védett háztartási villanykapcsoló, kapcsolószerkezetet takaró kapcsolófedéllel
(21) P 06 00325
(54) Energiaátalakító áramkör

(21) P 07 00217
(54) Viselkedésrögzítõ, viselkedéselemzõ és összehasonlító rendszer
terrorveszély elhárítás céljára

(21) P 08 00272
(54) Felszedõ eszköz
(21) P 98 01021
(54) Ciklosporintartalmú lágykapszula készítmények
(21) P 98 01043
(54) Spirál alakú élelmiszer-ipari termék, valamint berendezés és eljárás az elõállítására
(21) P 98 02828
(54) Belélegezhetõ vivõanyag szabályozott hatóanyag-leadású gyógyszerkészítményekhez
(21) P 99 01637
(54) Tömített megfigyelõelem kénvisszanyerõ egységhez

(21) P 06 00554
(54) Fûzõkapocsos tûzõgép
A rovat 57 db közlést tartalmaz.
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Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

MM4A

(11) 207.868
(21) 935/91
(54) Eljárás oleandomicin-oximok és hatóanyagként ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények elõállítására
(11) 208.237
(21) 906/91
(54) Aklonifent és egy helyettesített karbamidot tartalmazó herbicid
készítmények és eljárás gyomok irtására
(11) 210.313
(21) 956/91
(54) Eljárás trifluor-metil-merkaptán- és acil-tio-származékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 210.395
(21) 1784/90
(54) Vágányaláverõ gép keresztirányban és függõlegesen állítható aláverõ aggregátokkal
(11) 210.446
(21) P 92 01026
(54) Készítmény kutya és macska fürösztéséhez
(11) 210.776
(21) P 93 00929
(54) Pályaszerkezet közúti és vasúti forgalom egyidejû biztosításához,
valamint sín, különösen a pályaszerkezethez

(11) 217.646
(21) P 92 00937
(54) Javított katalitikus eljárás policiklusos aromás szénhidrogének
szelektív alkilezésére
(11) 218.582
(21) P 97 00665
(54) Dugó tartályhoz és eljárás elõállítására
(11) 218.594
(21) P 95 01726
(54) Eljárás és berendezés monokarbonsavak szénhidrátokból, szénhidrátszármazékokból vagy primer alkoholokból történõ elõállítására
(11) 218.717
(21) 2807/90
(54) Nukleinsavtermelést fokozó növényi eredetû génfragmentek, és
eljárás elõállításukra
(11) 219.209
(21) P 97 00655
(54) Eljárás nagy zsugorodású kõolajat tartalmazó, intenzív vízbeáramlású kõolajtelepek oldottgáz- és intermedier-komponensei
kihozatalának növelésére
(11) 219.240
(21) P 93 03357
(54) Lipidrendszert és heparint tartalmazó gyógyászati készítmény, és
eljárás elõállítására

(11) 212.643
(21) P 94 00607
(54) Erõsített poliolefin termoplasztikus kompozíció
(11) 213.767
(54) Bevásárlókocsi

(11) 217.370
(21) P 92 03583
(54) Tõzegbõl származó, bioaktív termékek, hatóanyagként ezeket tartalmazó gyógyászati és kozmetikai készítmények, valamint eljárás e gyógyászati készítmények elõállítására

(11) 219.476
(21) P 94 02914
(54) Eljárás valamely 2’-halo-metilidénszármazékot és S-fázisú vagy
M-fázisú, specifikus daganatellenes szert tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 94 02228

(11) 213.771
(21) 967/91
(54) Összecsukható biztonsági rácsozat
(11) 214.771
(21) P 95 02414
(54) Mûködtetõszerkezet ablak- vagy ajtószerkezetek szárnyának nyitásához vagy zárásához
(11) 215.129
(21) P 96 02663
(54) Daganatellenes hatású, trinukleáris kationos platinakomplexek,
eljárás elõállításukra és ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) 219.853
(21) P 97 00555
(54) Eljárás aszimmetrikus 4,6-bisz-(aril-oxi)-pirimidin-vegyületek
elõállítására
(11) 220.420
(21) P 94 02575
(54) Gram-pozitív baktériumok hibrid sejtfelszíni fehérjéje, eljárás és
készlet fertõzés kimutatására
(11) 220.527
(21) P 99 00490
(54) Változtatható polarizációjú mikrohullámú antennaelrendezés
közvetlenül szerelt rádió adó-vevõ berendezéssel

(11) 215.455
(21) P 94 02539
(54) Eljárás korom elõállítására és kormot tartalmazó mûanyag készítmények

(11) 221.116
(54) Csomagológép

(11) 216.257
(54) Sorjázókés

(11) 221.215
(21) P 98 00487
(54) Ujjra húzható nézõeszköz és nézõeszközrendszer

(21) P 94 00761

(11) 216.478
(21) P 95 00674
(54) Fémmintázattal díszített természetes vagy mesterséges kõelem,
elsõsorban építészeti burkolóelem, valamint az elõállítására szolgáló eljárás
(11) 216.528
(21) P 93 00569
(54) Sebészeti katéter, és eljárás a sebészeti katéter elõállítására
(11) 216.930
(21) P 93 00861
(54) Teljesítményszabályozó

(21) P 98 00973

(11) 221.614
(21) P 98 01152
(54) Nemszteroid analgetikumok átlátszó, gyors hatóanyag-kibocsátású készítményei és eljárás elõállításukra
(11) 221.886
(21) P 98 00710
(54) Kerámia izzítógyertya
(11) 222.356
(21) P 00 02363
(54) Megterhelt állapotban is jó illeszkedésû és javított visszanedvesítésû, fokozott kényelmet biztosító abszorbens cikk
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(11) 222.410
(21) P 00 01033
(54) Mûködtetõberendezés hordozható tûzoltó készülékhez

(11) 225.607
(21) P 00 01715
(54) Berendezés és eljárás felületkezelésre

(11) 222.523
(21) P 94 02799
(54) Sejtszaporodást gátló kinazolinszármazékok, eljárás ezek elõállítására és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 225.634
(21) P 03 00411
(54) Eljárás és eszközkészlet vásárlási sorozat és ahhoz tartozó információsorozat megvalósítására

(11) 222.890
(21) P 95 02653
(54) Fegyvercsõszerkezet és az abból kialakított lõfegyver

(11) 225.723
(21) P 01 01145
(54) Eljárás mûanyag tárgyak felületének bevonására

(11) 222.945
(21) P 98 01399
(54) Sín, fõleg vasúti sínpályákhoz

(11) 225.746
(21) P 04 00709
(54) Univerzális készülék furatok kijelölésére bútorokhoz

(11) 223.009
(21) P 99 02907
(54) Borotválkozási rendszer tökéletesített védõelem-struktúrával

(11) 225.786
(54) Kávéõrlõ

(11) 223.017
(21) P 00 00860
(54) Cellás, vezeték nélküli kommunikációs rendszer és eljárás ilyen
rendszerben lévõ állomások közötti adatátvitelre

(11) 225.796
(21) P 04 00671
(54) Eljárás síkpala fedésû tetõk felújítására, valamint tetõfedõ lap az
eljárás foganatosításához

(11) 223.038
(21) P 01 01471
(54) Berendezés váltók, keresztezõdések mozgó részeinek átállítására
(11) 223.996
(21) P 01 01796
(54) Villamos motor, és eljárás az elõállítására

(11) 224.691
(21) P 98 01370
(54) Stabil fehérje: foszfolipid készítmények és eljárás azok elõállítására
(21) P 01 01835

(11) 226.013
(21) P 03 02359
(54) Kapcsolóegység áramköri megszakítót mûködtetõ szerkezethez
és áramköri megszakító
(11) 226.099
(21) P 01 01211
(54) Eljárás és készítmény talajstabilizálásra, vagy talajanyagú elõre
gyártott építõelemek készítésére
(11) 226.105
(21) P 01 01005
(54) Szteroid aromatáz gátlót tartalmazó gyógyszer emlõrák megelõzésére és/vagy kezelésére

(11) 224.862
(21) P 02 00844
(54) Eljárás rövid fõzési idejû rizs elõállítására
(11) 225.047
(21) P 93 02733
(54) Heterociklusos piperidinszármazékok, az ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények, és eljárás azok elõállítására

(11) 226.249
(21) P 03 00026
(54) Tûzálló üveglemezek és elõállításuk, valamint az ahhoz alkalmazott vízüvegoldat
(11) 226.253
(21) P 03 00119
(54) Eljárás fa szárítására

(11) 225.082
(21) P 98 00726
(54) Eljárás és berendezések biztonsági dokumentumok vizsgálatára
(11) 225.113
(21) P 93 00947
(54) Eljárás hidroxilezett doxazosinszármazékokat tartalmazó érrendszeri betegségek kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmények
elõállítására
(11) 225.410
(21) P 98 00294
(54) N-{2-hidroxi-3-[(szulfonil- vagy szulfenil-alkanoil)-amino]-propil}-(heterokondenzált benzol)-szulfonamid-származékok, alkalmazásuk gyógyászati készítmények elõállítására és az ezeket a
vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) 225.426
(21) P 99 02152
(54) Eljárás kettõs szálú plazmid DNS tisztítására

(11) 225.878
(21) P 05 00288
(54) Méhen belüli fogamzásgátló eszköz
(11) 225.996
(21) P 03 00478
(54) Turbótöltõ beépített kipufogógáz-visszakeringetõ szeleppel

(11) 224.283
(21) P 01 02368
(54) Alultelítettségnél javított elosztótulajdonságokkal rendelkezõ folyadékkezelõ elem, és ezt tartalmazó abszorbens cikk

(11) 224.775
(54) Villamos motor

(21) P 01 02261

(11) 226.266
(21) P 02 00368
(54) Javított tulajdonságokkal rendelkezõ, illetéktelen hozzáférést kimutató nyomtatvány, valamint eljárás laminátumok szétválasztásának kimutatására
(11) 226.373
(21) P 04 00679
(54) Az autó vezetõülésére rögzíthetõ mechanikus autólopásgátló készülék
(11) 226.419
(54) Humán bikunin

(21) P 99 02698

(11) 226.499
(21) P 01 00972
(54) Koextrudált, felduzzadó, háromoldalúan burkolt tûzvédelmi szalag és eljárás annak elõállítására

(11) 225.478
(21) P 99 01804
(54) Új, helyettesített 1-(etoxi-metil)-piperazin-származékok
A rovat 67 db közlést tartalmaz.
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Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése lemondás miatt

MH4A

(11) 225.758
(21) P 03 00424
(54) Kétalkotós pirotechnikai töltettel mûködõ, tû nélküli fecskendõ

(11) 209.503
(21) P 92 03246
(54) Eljárás mûanyag szigetelõfólia elõállítására

(21) P 00 01379
(54) Készítmény humán immundeficiencia vírus és más vírusfertõzések okozta betegségek antimikrobás megelõzésére és kezelésére

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

(11) 223.872
(21) P 00 04443
(54) Eljárás béléscsõ behúzásának elõsegítésére

NF4A

(11) 209.211
(21) P 93 00637
(54) Hematológiai diagnosztikai mérõoldat véralakelemek mûszeres
meghatározására
(11) 213.263
(21) P 95 03662
(54) Kalciumszappan elõállítása hulladék zsírsavelegybõl, valamint
táplálék-kiegészítõ készítmény

(21) P 04 02563
(54) Eljárás dekorációs anyag elõállítására, valamint dekorációs anyag
(21) P 99 00497
(54) Szelepcsatlakozó
(21) P 04 02056
(54) Szelepcsatlakozó
A rovat 8 db közlést tartalmaz.
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