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Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése

Szabadalmi oltalom megszûnése
és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt

(21) P 01 01405
(54) Berendezés és eljárás digitális videojel-sorozat dekódolására fiktív fejrészbeszúrást alkalmazó digitális videorendszerben

FC4A

(11) T/76 286
(21) P 99 00343
(54) Tachykinin NK3 receptor antagonista kinolinszármazékok alkalmazása

(21) P 01 01490
(54) Hatóanyagként cukoralkoholokat tartalmazó megfázás elleni szerek

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

(21) P 01 01504
(54) Új ciklobutaindolkarboxamid-vegyületek, eljárás elõállításukra
és ilyeneket tartalmazó gyógyszerkészítmények

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(21) P 01 01543
(54) Nõi szexuális zavarok kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények

FD9A

(11) T/71 482
(21) P 93 01164
(54) 4,1-Benzoxazepin-származékok, eljárás elõállításukra és ezeket
tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) T/75 244
(21) P 95 01206
(54) Azithromicint tartalmazó gyógyszerkészítmény
(11) T/76 340
(21) P 96 02928
(54) Béta-laktamázt gátló penemet béta-laktám antibiotikummal kombinált gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk bakteriális fertõzések kezelésénél
(11) T/77 530
(21) P 96 03076
(54) Azitromicint tartalmazó, szabályozott hatóanyag-felszabadítású
dózisformák
(21) P 00 00175
(54) Eljárás bevonóanyagok stabilizálására
(21) P 00 01621
(54) Villamos csatlakozó rendszer, kontaktus és villamos összeköttetés áthallásmentes villamos csatlakozáshoz
(21) P 00 01976
(54) Vírusellenes hatású proteáz inhibitorok, valamint ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 00 02814
(54) Eljárás és rendszer rádiótávközlõ-hálózat vezérlésére, és rádióhálózat-vezérlõ
(21) P 00 03116
(54) Béta-amiloid-peptid-kötõ fehérjék és az õket kódoló polinukleotidok
(21) P 00 03254
(54) Folyadékáramlási berendezés
(21) P 00 03971
(54) Kompakt Epstein-Barr-vírusreplikonok

(21) P 01 01625
(54) Új hidroxiindolok, foszfodiészteráz 4 inhibitoraként történõ alkalmazásuk és eljárás a vegyületek elõállítására
(21) P 01 01677
(54) Eljárás és berendezés egy vagy több digitális audio- és/vagy videoprogram rögzítésére és lejátszására
(21) P 01 01678
(54) Új benzimidazolok és benzoxazolok és a vegyületeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények
(21) P 01 01689
(54) Anti-gp39-ellenanyagok alkalmazása lupusz és ezzel asszociált
vesebetegség kezelésére és/vagy visszafejlesztésére
(21) P 01 01747
(54) A Vi-antigént konstitutíven expresszáló legyengített Salmonella-mutánsok
(21) P 01 01817
(54) 15 tagú laktám ketolidok és ezeket tartalmazó antibakteriális hatású gyógyszerkészítmények
(21) P 01 02090
(54) Új édesítõkészítmény
(21) P 02 00480
(54) Enzimek új osztálya triacil-glicerin termelésére szolgáló bioszintetikus folyamatban és ezeket az enzimeket kódoló rekombináns
DNS molekulák
(21) P 02 00713
(54) Immunglobulin E nagy affinitású receptorához történõ kötõdését
gátló antitestekkel szembeni anti-idiotípusos antitestek
(21) P 02 00714
(54) Gyógyhatású vegyületek, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
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(21) P 02 00741
(54) Eljárás gyógyszer minõségû gabapentin elõállítására

(21) P 02 01341
(54) Makrolid antibiotikum új kristályos formája, eljárás az elõállítására és ezt tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 00746
(54) Új intermedier prosztaglandinok szintéziséhez és eljárás az elõállítására
(21) P 02 00760
(54) Vegyületek és eljárások tüdõrák diagnózisára és gyógyítására
(21) P 02 00778
(54) Ribózzal helyettesített aromás amidok, eljárás azok elõállítására
és gyógyszerkészítménykénti alkalmazásuk és intermedierjeik
(21) P 02 00799
(54) Génterápiában és terápiás szûrésre használható eNOS mutációk
(21) P 02 00868
(54) Új 8a- és 9a-15-tagú laktámszármazékok, eljárás az elõállításukra, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 02 00910
(54) Dokumentált foci
(21) P 02 00929
(54) Tiazolidindionszármazék és alkalmazása antidiabetikumként és
eljárás az elõállítására
(21) P 02 00931
(54) Polimorf 5-[4-{2-[N-metil-N-(2-piridil)-amino]-etoxi}-benzil]-2,4-dioxo-tiazolidin-maleinsav-só, eljárás az elõállítására és
gyógyászati alkalmazása
(21) P 02 00937
(54) Tiazolidindionszármazék és alkalmazása antidiabetikumként és
eljárás az elõállítására
(21) P 02 00940
(54) Glikopeptid antibiotikum alkalmazása Streptococcus pneumoniae-fertõzések kezelésére és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 01443
(54) 1-Trifluormetil-4-hidroxi-7-piperidinil-amino-metil-krománszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 02 01644
(54) A hatóanyag javított megtartására alkalmazható liposzómakészítmény
(21) P 02 02465
(54) Eljárás és berendezés információjel rögzítéséhez adathordozó információs rétegén
(21) P 02 02987
(54) Kamra és dugattyú kombinációja, valamint a kombinációval ellátott pumpa, motor, lengéscsillapító és átalakító
(21) P 03 00297
(54) A CSA operon izolálása és jellemzése, és az alkalmazására szolgáló eljárások
(21) P 03 00306
(54) Cikliposztinok, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk
(21) P 03 00387
(54) Glikopeptid és annak elõállítása
(21) P 03 00465
(54) A paratiroid hormon és a paratiroid hormonnal rokon fehérje receptorainak modulátorai
(21) P 03 00565
(54) PDE 5 inhibitor hatású 8-kinolin-xantin- és 8-izo-kinolin-xantin-származékok, alkalmazásuk, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 00706
(54) Eljárás alumínium vagy alumíniumötvözet munkadarab feldolgozására

(21) P 02 00946
(54) TNF-alfa (TNFalfa) jelátviteli útvonal gátlószereként mûködõ
TRAF2-variánsok

(21) P 03 00905
(54) Poliszacharidot tartalmazó vízmentes izzadsággátló készítmény

(21) P 02 01124
(54) Savas hústermékek továbbfejlesztése

(21) P 03 00908
(54) 3-Nitrogén-6,7-dioxigén-szteroidok és alkalmazásuk és ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 01195
(54) Új vegyületek, eljárás elõállításukra, felhasználásuk pigmentként
és kozmetikai készítményekként

(21) P 03 00920
(54) Szubsztituált benzidszármazékok és gyógyszerként történõ felhasználásuk

(21) P 02 01256
(54) Új eljárás (3As)-5,5-dioxo-2,3,3a4-tetrahidro-1H-pirrolo[2,1-c][1,2,4]benzotiazin elõállításra

(21) P 03 00927
(54) Új pirimidinszármazékok és ezeket tartalmazó defekációt elõsegítõ gyógyszerkészítmények

(21) P 02 01288
(54) Docetaxelt tartalmazó új gyógyszerkészítmény

(21) P 03 00952
(54) Hiperpolarizált gáz alkalmazása tüdõbõl felvett oxigén regionális
változásainak MRI módszerrel történõ detektálására

(21) P 02 01291
(54) PPAR-receptor ligandumokként alkalmazható diarilsavszármazékok és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 03 01049
(54) Mosakodószappan és eljárás elõállítására
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(21) P 03 01118
(54) Univerzális korcsolya és görkorcsolya

(21) P 04 00099
(54) Adagolókészülék krém alakú vagy egy felületre bekenéssel felhordható massza adagolására

(21) P 03 01174
(54) Eljárás és berendezés extrudált mûanyag fóliatömlõk hûtésére

(21) P 04 00677
(54) Kombinált eljárás és berendezés klórbenzolokkal szennyezett talaj és/vagy talajvíz tisztítására

(21) P 03 02006
(54) Krém- és dezodoradagoló
(21) P 03 02071
(54) Lyukfúró fúró

(21) P 04 00765
(54) Eljárás fizetõs kártyákkal lebonyolított regisztrációs rendszer
üzemeltetésére

(21) P 03 03579
(54) Eljárás a lipid-II és származékai elõállítására

(21) P 04 00843
(54) Szén-dioxid bontó-széncsõ-általános vegyületbontó

(21) P 03 03645
(54) Gamma-interferon-polipeptid változatai

(21) P 04 01366
(54) GABA analógot tartalmazó folyékony gyógyszerkészítmény és
eljárás az elõállítására

(21) P 03 03725
(54) Eljárás adhézióképzõdés gátlására

(21) P 04 01542
(54) Follisztatin alkalmazása izomtömeg növelésére

(21) P 03 03754
(54) Gyökfogó vegyületek alkalmazása NO-függõ mikrokeringési zavarok kezelésére és megelõzésére szolgáló gyógyszerkészítmény
elõállítására
(21) P 03 03795
(54) Aromatáz inhibitorok alkalmazása a fogamzás elõsegítésének fokozására alkalmas gyógyszerkészítmény elõállítására
(21) P 03 03817
(54) Közepes lánchosszúságú zsírsavak, gliceridek és analógok mint
neutrofil túlélési és aktivitási faktorok, és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények
(21) P 03 03924
(54) Core-glikozilált HCV-burokproteinek

(21) P 04 01561
(54) Anti-oszteopontin ellenanyag és használata
(21) P 04 02250
(54) VLA-1 elleni antitestek
(21) P 05 00217
(54) Tartós hatású, módosított hatóanyag-leadású mátrix készítmények
(21) P 05 00259
(54) Új N-(transz-4-izopropil-ciklohexil-karbonil)-D-fenil-alanin forma, eljárás elõállítására és alkalmazása
(21) P 05 00363
(54) Hõálló szilikon-poliuretán és eljárás annak elõállítására

(21) P 03 03927
(54) Anti-angiogén ágensek és TNF-alfa alkalmazása kombinációs
kezelésre

(21) P 05 00375
(54) Biztonsági zárbetét

(21) P 03 03986
(54) Golyós kiszerelésû formában alkalmazható kétfázisú izzadásgátló és/vagy szagtalanító kompozíciók

(21) P 05 00411
(54) Többfunkciós szerkezeti elemek és elõállításuk

(21) P 03 03998
(54) Új ftalazinon-származékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 05 00861
(54) Nagy abszorpcióképességû, ultrakönnyû kisállatalom és eljárás
ennek elõállítására

(21) P 03 04003
(54) Aromatáz inhibitor alkalmazása meddõség kezelésére alkalmas
gyógyszerkészítmény elõállítására

(21) P 05 00862
(54) Eljárás szúnyoglárvairtó készítmények hordozóanyagának és
szúnyoglárvairtó készítmények gyártására és szúnyoglárvairtó
készítmények hordozójául szolgáló szúnyoglárvairtó készítménykompozíció

(21) P 04 00012
(54) Tisztító törlõkendõk
(21) P 04 00070
(54) 17alfa-helyzetben ciklusos észtercsoportot tartalmazó androsztán-17béta-karbotiosav-észter-származékok mint gyulladásgátló
szerek, eljárás a vegyületek elõállítására és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 05 01028
(54) Rendszer és berendezés terítõk és egyéb dekoráció, például drapériák vagy hasonló elemek rögzítésére asztalokon
(21) P 06 00163
(54) Dekoratív lumineszcens fuga- és hézagkitöltés
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(21) P 06 00232
(54) C-aril-glükozidok aminosav-komplexei diabetes kezelésére

(21) P 07 00270
(54) Eljárás szálakkal borított textil vagy mûanyag felületek elõállítására, és annak alkalmazására

(21) P 06 00276
(54) Gabona szemtermésekbõl készített vörös színû takarmány alapanyag

(21) P 07 00275
(54) Termoelektromos modul

(21) P 06 00283
(54) Javított tulajdonságú tejtermék

(21) P 07 00294
(54) Eljárás és berendezés bizonyos élettani szempontból elõnyös ásványi anyag és só összetételû ivóvíz elõállítására

(21) P 06 00315
(54) Forgódugattyús motor

(21) P 07 00327
(54) Mercédesz masszírozó tégely

(21) P 06 00321
(54) Eljárás vezeték nélküli helyi hálózatokhoz tartozó jeltovábbító
részegységek optimális helyének kiválasztására, valamint eszközcsoport a jeltovábbító részegységek optimális helymegválasztásának megkönnyítésére
(21) P 06 00487
(54) Többkomponensû baktérium vivõanyag és eljárás baktérium és
spóra hatóanyag tartalmú szúnyoglárva-irtó granulátumkészítmény elõállítására

(21) P 07 00360
(54) Több szinten járható labirintus variálható alaprajzzal
(21) P 07 00382
(54) Söprû kapcsolva lapáttal
(21) P 07 00430
(54) Szemüveg

(21) P 06 00634
(54) Eljárás energetikai célú biomassza növények kezelésére

(21) P 07 00468
(54) Élelmiszer, húsevés

(21) P 06 00699
(54) Eljárás Miscanthus szaporítóanyag elõállítására

(21) P 07 00481
(54) Biztonsági lakat fokozott védelemmel

(21) P 06 00712
(54) Háromlépcsõs parlagfûirtási módszer

(21) P 07 00503
(54) Reklámhordozó eszköz

(21) P 06 00801
(54) Arató-cséplõ gépek (kombájnok) módosítása a gabonaszemekkel
a magtartályba kerülõ szennyezõdések eltávolítására, különösen
gyommagvak eltávolítására

(21) P 07 00573
(54) Falazóelem
(21) P 07 00621
(54) Kálium-diszulfittal (borkénnel) kezelt körömmycosis

(21) P 06 00886
(54) Eljárás használt növényolajok alkilészterek elõállítására

(21) P 07 00634
(54) Eljárás volfrámizzólámpák gyártása során a volfrámdrót spirál kialakításánál alkalmazott fémmagdrót gazdaságos és környezetbarát eltávolítására

(21) P 06 00904
(54) Mérõrúd terepi vizsgálatokhoz
(21) P 06 00927
(54) Mezõgazdasági célra alkalmazható, elõkezelt alginit és eljárás ennek alkalmazására
(21) P 07 00026
(54) Új típusú pattintós szaloncukor és díszrögzítõk

(21) P 08 00193
(54) Lég-vagy gázfegyver lövedék, valamint eljárás annak elõállítására
(21) P 98 02090
(54) Eljárás (S)-3-(amino-metil)-5-metil-hexánsav elõállítására

(21) P 07 00064
(54) Antimikrobiális hatású ciklodextrinszármazékok
(21) P 07 00146
(54) Vírusellenes gyógyszerkészítmények és eljárások azok elõállítására
(21) P 07 00175
(54) Táplálékkiegészítõ készítmény

(21) P 07 00328
(54) Italkészítmény

(21) P 99 01403
(54) Új benzotiofén-, benzofurán- és indolszármazékok, eljárás elõállításukra, valamint ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 99 02404
(54) 5-(2-(4-(1,2-Benzizotiazol-3-il)-1-piperazinil)-etil)-6-klór-1,3dihidro-2-(2H)-indol-2-on (ziprazidon) mezilát-dihidrát sói, a vegyületek elõállítása és dopamin D2 antagonistaként történõ alkalmazása
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(21) P 99 02496
(54) Eljárás PVC-részecskék elõállítására

(21) P 04 01116
(54) Stabil folyékony peszticid készítmények

(21) P 99 03682
(54) Ömlesztett tárgyak befogadására és tárolására szolgáló doboz

(21) P 04 02574
(54) Eljárás gyümölcslevek kíméletes koncentrálására kombinált
membránszeparációs mûveletekkel

(21) P 06 00274
(54) Kézi borotvakészülék
(21) P 08 00579
(54) Nagymértéban szelektív norepinefrin újrafelvétel inhibitorok és
alkalmazásuk
A rovat 132 db közlést tartalmaz.

(21) P 05 00942
(54) Csereszabatos, szinkronmozgó védõházas süllyesztõrendszerû
felvonó
(21) P 05 01015
(54) Rögzítõszerkezet jármûben szállított fekvõbetegek kezelõszemélyzete számára
(21) P 05 01075
(54) Kettõsmozgású teleszkóporsós emelõberendezés

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

FA9A

(21) P 00 01961
(54) Szubsztituált dimer vegyületek, eljárás elõállításukra, és ezeket
tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 01 01800
(54) Új, szubsztituált gyûrûs vegyületek, eljárás ezek elõállítására és
ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 02 02102
(54) Tetvek és tetûpeték irtása terpénes kezeléssel

(21) P 05 01105
(54) Kávéfõzõ gép
(21) P 06 00091
(54) Eljárás mezõgazdaságban hasznosítható termék elõállítására
mederiszapból
(21) P 06 00346
(54) Szerkezet zár, különösen gépjármû sebességváltójának mûködtetésére
(21) P 06 00683
(54) Damaszkuszi kovácsvíz-elõállító berendezés

(21) P 02 02826
(54) Új készítmény

(21) P 06 00693
(54) Tehergépjármûvek és pótkocsis felépítmények burkolata

(21) P 02 03964
(54) Eljárás gázok kellemetlen szagának megszüntetésére

(21) P 07 00157
(54) Statinok aktivitását szinergizáló, orálisan beadott kisméretû peptidek

(21) P 02 04098
(54) Polimerizálható poliol(allil-karbonát) kompozíciók
(21) P 03 00357
(54) Eljárás paraziták irtására állatokban, az eljárásban alkalmazott új
hatóanyagok és ilyeneket tartalmazó készítmények
(21) P 03 00621
(54) Eljárás javított térfogatsûrûség-stabilitású és szabadon folyási képességû töltõanyagok elõállítására
(21) P 03 02628
(54) Eljárás karbamoil-fluorid fluorozószerként történõ alkalmazására
(21) P 04 00038
(54) N-{5-[{4-[(4-Metil-piperazino)-metil]-benzoil}-amino]-2-metil-fenil}-N-[4-(3-piridil)-2-pirimidinil]-aminból és egy kemoterápiás hatóanyagból álló kombináció

(21) P 07 00214
(54) Gépjármûvekben elhelyezhetõ figyelmeztetõ berendezés megkülönböztetett jármûvek érkezésének, jelenlétének elõrejelzésére,
gépjármûvek szórakoztatóberendezéseinek egyidejû némításával
(21) P 07 00215
(54) Tárgykeresõ berendezés rádiófrekvenciás jeladóval ellátható tárgyak felkutatásához
(21) P 07 00546
(54) Folyadékot tartalmazó csõvezetékben áramló anyag mennyiségének szabályozására szolgáló eljárás és eszköz
(21) P 07 00609
(54) Szerelõsín és erõsítõ szerkezet és eljárás betonszerkezet építéséhez

(21) P 04 00613
(54) Eljárás és berendezés uszodai vízforgató rendszerek energiatakarékos üzemeltetésére

(21) P 97 02242
(54) Inzulinszerû hatással rendelkezõ inozit-glikánok

(21) P 04 00754
(54) Injektálható galenusi készítmény fotodinamikus diagnosztikában
vagy terápiában való felhasználásra és eljárás annak elõállítására

(21) P 98 01167
(54) Triaromás vegyületek, azokat tartalmazó kompozíciók és alkalmazásuk
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(21) P 98 01387
(54) Antibakteriális cefalosporinszármazékok

(11) 218.299
(21) P 96 03053
(54) Szubsztituált aromás tiokarbonsavamidok, elõállításuk és herbicidként történõ alkalmazásuk

A rovat 30 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(11) 218.424
(21) P 96 01070
(54) Eljárás kúpképzõdés csökkentésére szénhidrogént termelõ kutak
esetén
(11) 218.747
(21) P 92 03302
(54) Szárnyas egészségügyi betét és eljárás elõállítására

MM4A

(11) 206.788
(21) 1309/91
(54) Kisnyomású kisülési lámpa

(11) 219.329
(21) P 97 00784
(54) Üvegalapú pH-elektród

(11) 207.484
(21) 1349/91
(54) Eljárás parafadugó elõállítására és új típusú parafadugó
(11) 208.252
(21) 2255/90
(54) Eljárás avermektin-származékot tartalmazó parazitaellenes hatású oldatkészítmény elõállítására
(11) 208.279
(21) 2139/90
(54) Változtatható optikai hatású felületminta
(11) 209.004
(21) 2419/90
(54) Eljárás épületpanelek legalább két szomszédos lapjának folyamatos bevonására
(11) 209.430
(21) 1157/91
(54) Univerzálisan alkalmazható visszaépíthetõ rétegelválasztó készülék
(11) 213.147
(21) P 92 01390
(54) Ellenzõ fürdõkád vagy zuhanytálca számára, amely több elemi
táblából áll
(11) 214.489
(21) P 96 02630
(54) Deformálható lemezanyag fõleg tetõablakok takarólemezéhez,
valamint eljárás ilyen lemezanyag gyártására
(11) 215.012
(21) P 96 01043
(54) Berendezés egyedi objektumok szennyvizének gyûjtésére és közösségi csatornarendszerbe juttatására
(11) 215.150
(21) P 93 03107
(54) Eljárás rostos kationos poliszacharidok és eldobható abszorbens
cikkek elõállítására
(11) 215.868
(21) 3345/90
(54) Eljárás nagy, centralizált érzékelõrendszer leolvasási értékeinek
Kalman-féle szûréssel történõ kalibrálására és készülék érzékelõrendszer kalibrálására, valamint szükség szerint változó értékek
elõrejelzésére
(11) 216.216
(21) P 94 01144
(54) Mikroprocesszoros biztonsági rendszer, fõleg vasúti közlekedés
területén való alkalmazásra

(11) 219.342
(21) P 94 03067
(54) Hatóanyagként klodronátot tartalmazó orális gyógyszerkészítmény, és eljárás elõállítására
(11) 219.825
(21) P 96 03033
(54) Kaucsuk-korom kompozíció, eljárás elõállítására, és a kompozíció alkalmazásai
(11) 220.021
(21) P 98 01589
(54) Szennyvíztisztító berendezés
(11) 220.201
(21) P 99 01040
(54) Lábtartó fényvisszaverõ elemekkel
(11) 220.341
(21) P 97 00724
(54) Eljárás szubsztituált pirimidinszármazékok elõállítására
(11) 220.424
(21) P 97 00743
(54) Eljárás és berendezés folyékony tüzelõanyag hõerõgépek vagy tüzelõberendezések, fõleg belsõ égésû motorok égésterébe történõ
adagolására
(11) 220.468
(21) P 92 02776
(54) Fázisszabályozó áramkör és eljárás
(11) 220.598
(21) P 92 01458
(54) Eljárás piperidinil-alkil-származékok, enantiomerjeik és e vegyületeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 221.084
(21) P 97 00695
(54) Irányítóberendezés közúti közlekedéshez
(11) 221.752
(21) P 96 02924
(54) Kompozíció, amely donor szövet vagy szerv iránti T-sejt-tolerancia kiváltására szolgál
(11) 221.931
(21) P 98 00639
(54) Láncszerû tartószerkezet tömlõk, kábelek és hasonlók rögzített és
mozgatható csatlakozópont közötti vezetésére

(11) 217.403
(21) P 95 03303
(54) Reluktanciamotor, különösen mosóautomata hajtásához

(11) 221.947
(21) P 99 01172
(54) Készítmény és eljárás elemi kén vizes heterogén diszperz rendszerekbõl történõ eltávolítására

(11) 217.865
(21) P 95 01113
(54) Szelepelrendezés

(11) 222.195
(54) Próbaruhadarab
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(11) 222.532
(21) P 00 03619
(54) Szûrõelem szinterezéssel összekapcsolt mûanyag részekbõl

(11) 224.926
(21) P 05 00578
(54) Borotvaegység biztonsági borotvarendszerhez

(11) 223.301
(21) P 00 01601
(54) Javított eljárás két és három vegyértékû fémek N,N’-dialkil-ditiokarbamátjainak üzemi méretû elõállítására

(11) 225.067
(21) P 99 00651
(54) Hõstabil antisztatizáló szer és ezt tartalmazó antisztatikus készítmény

(11) 223.448
(21) P 99 03618
(54) Eljárás és berendezés szívósan rugalmas anyagoknak mint mûanyagoknak és mechanikus igénybevétel hatására szálakra bomló
anyagoktól, mint papírtól való szétválasztására

(11) 225.177
(21) P 01 02691
(54) Javított nedvesilleszkedésû abszorbens cikk

(11) 223.467
(21) P 95 02978
(54) CCK antagonista vagy agonista hatású 1,5-benzodiazepin-származékok, e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények,
eljárás elõállításukra és alkalmazásuk
(11) 223.468
(21) P 98 00964
(54) O- és S-tartalmú 6 tagú benzo-kondenzált heterociklusos vegyületek, eljárás ezek elõállítására, és ezeket tartalmazó gyógyászati
készítmények
(11) 223.527
(21) P 92 01462
(54) Piperazinszármazékok, eljárás elõállításukra és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények
(11) 223.593
(21) 2610/90
(54) Agelenopsis aperta pókok mérgébõl izolált poliaminok, ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények, és eljárás a vegyületek izolálására és elõállítására és a vegyületeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 223.785
(21) P 02 01132
(54) Eljárás és berendezés hangosfilmre felvett, sérült vagy megkopott
hanganyag hibáinak javítására

(11) 225.244
(21) P 98 00729
(54) Antiszensz oligonukleotidok alkalmazása vaszkuláris graft kezelésére, az ezt tartalmazó készítmények, és eljárás egy véna ex vivo
graftként való alkalmazására
(11) 225.262
(21) P 01 01353
(54) Biztonsági borotvarendszer és gyûrûs rögzítõtag
(11) 225.547
(21) P 98 02836
(54) Excentrikus összezáró szerkezet
(11) 225.548
(54) Fogkefe

(21) P 02 00857

(11) 225.735
(21) P 03 02214
(54) Szénsavazó berendezés, valamint eljárás víz szénsavazására
(11) 225.782
(21) 2616/90
(54) Olefinek polimerizációjában alkalmazható katalizátorkomponensek, katalizátorok, elõállításukhoz alkalmazható adduktok
(11) 225.840
(21) P 03 00852
(54) Készülék nagyméretû berendezések több, egytengelyû furatának
helyszíni szabályozásához és/vagy felfúrásához

(11) 224.003
(21) P 01 02047
(54) Készülék és eljárás egy lapos termékdarab szállításához

(11) 226.127
(21) P 00 01629
(54) Növényvédelmi kezelési eljárás és az ehhez alkalmazható, rézkelátot tartalmazó készítmény

(11) 224.363
(21) P 01 01414
(54) Interlabiális abszorbens eszköz helyén tartására szolgáló anyaggal

(11) 226.223
(21) P 02 00884
(54) Befecskendezõeszköz fecskendõszerû tartályokhoz

(11) 224.511
(21) P 03 00533
(54) Többutas szelep egészségügyi szerelvényekhez

(11) 226.304
(21) P 04 00803
(54) Kuplungtengely gépjármûvek tengelykapcsoló berendezésének
gyors cseréjére

(11) 224.602
(21) P 02 00823
(54) Eljárás vízvezetékcsövek felújítására, vízvezetékcsõ és berendezés vízvezetékcsõ elõállítására

(11) 226.529
(21) P 92 03761
(54) Eljárás szubsztituált piperidinek elõállítására

(11) 224.683
(21) P 03 01345
(54) Üzemanyag-befecskendezõ szerkezet belsõ égésû motorhoz

(11) 226.623
(21) P 02 02439
(54) Eljárás és berendezés jelek rögzítésére optikai adathordozó rögzítési felületén

(11) 224.826
(21) P 01 00284
(54) Aktivált protein-C készítmények

A rovat 62 db közlést tartalmaz.

(11) 224.837
(21) P 00 01564
(54) Eljárás megnövelt gumifázis térfogati frakciót tartalmazó elasztomermódosított polimerkészítmények elõállítására
(11) 224.917
(21) P 94 03052
(54) Eljárás sárgafolt-elfajulás kezelésére alkalmas, L-deprenilt tartalmazó gyógyszerkészítmény elõállítására

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése
(11) 226.877
(21) P 03 00646
(54) Hõszigetelt falazóelem
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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