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Megtekinthetõvé vált szabadalmi leírások

(11) 226.745
(54) Endotelinantagonistát és béta-receptorblokkolót tartalmazó kombinációs gyógyszerkészítmények
(11) 226.746
(54) Eljárás polimer elõállítására etilénes kettõs kötést tartalmazó monomer polimerizálásával
(11) 226.747
(54) Eljárás és berendezés tasakba csomagolt tárgyak felvitelére tárolókra
(11) 226.748
(54) Forgóállvány televíziókészülékekhez és hasonló megjelenítõkészülékekhez

(11) 226.762
(54) Nagy aktivitású izomerizációs katalizátor és eljárás
(11) 226.763
(54) Eljárás és készítmény tárgyak fotokróm úton történõ megjelõléséhez és/vagy azonosításához
(11) 226.764
(54) Eljárás fluorpolimerek és poliakrilátok keverékét tartalmazó réteggel ellátott fóliák elõállítására
(11) 226.765
(54) Hordozót és hordozóra felvitt záróréteget tartalmazó kompozit
anyag

(11) 226.749
(54) Fényáteresztõ elem

(11) 226.766
(54) (S)-Omeprazol káliumsójának kristályos hidrátja, eljárás elõállítására, alkalmazása és ezt tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 226.750
(54) Funkciós csoportokkal ellátott szilikonokat tartalmazó bevonatkészítmények

(11) 226.767
(54) Arilpiperidinopropanol- és aril-piperazinopropanol-származékok, és ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) 226.751
(54) Dexpantenoltartalmú kontaktlencse-ápoló készítmény

(11) 226.768
(54) Myelin bázikus fehérje peptidfragmentumai, az azokat tartalmazó
gyógyszerkészítmények és felhasználásuk a sclerosis multiplex
kezelésére

(11) 226.752
(54) Eljárás pirimidinszármazékok elõállítására
(11) 226.753
(54) Berendezés száras növények, fõleg kender betakarításához

(11) 226.769
(54) N-szubsztituált-2-ciano-pirrolidinek és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) 226.755
(54) Betegségek kezelésére alkalmas indolinonszármazékok, alkalmazásuk és a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) 226.770
(54) Eljárás egy N-szubsztituált 1,3-diaza-spiro[4.4]non-1-én-származék elõállítására fázistranszfer-katalizátor alkalmazásával

(11) 226.756
(54) A73 fajtanevû hímsteril cirok anyavonal (Sorghum bicolor)

(11) 226.771
(54) 2-Szulfonil-oxi-2-(2-klór-fenil)-ecetsav-metil-észterek, eljárás
elõállításukra és eljárás clopidogrel elõállítására ezen vegyületek
alkalmazásával

(11) 226.757
(54) Generátor, valamint ilyen generátorral ellátott berendezés villamos energia elõállítására
(11) 226.758
(54) Berendezés üreges testek mûanyagból, extruziós fúvásos eljárással történõ elõállításához
(11) 226.759
(54) Tû nélküli fecskendõ elõre megtöltött ampullában lévõ folyadék
injekciózására
(11) 226.760
(54) Kemény padlólap, padlóburkolat, valamint eljárás a padlólap elõállítására
(11) 226.761
(54) Finom cellás, vízzel hajtott kemény poliuretánhab

(11) 226.773
(54) Eljárás klopidogrel-hidrogén-szulfát 1. típusú polimorf módosulatának elõállítására
(11) 226.774
(54) Rapamicineket tartalmazó szilárd diszperzió formájú gyógyszerkészítmények
(11) 226.775
(54) Topiramát és származékainak alkalmazása elhízás kezelésére
vagy fogyás elõidézésére használható gyógyszerkészítmények
elõállítására
(11) 226.776
(54) Új indolszármazékok, ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati
készítmények és alkalmazásuk
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(11) 226.777
(54) Eljárás delta-9-tetrahidrokannabinol-észterek elõállítására
A rovat 31 db közlést tartalmaz.
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