
Ideiglenes szabadalmi oltalom

megszûnése elutasítás miatt FC4A

(21) P 01 05392
(54) Megerõsített vakcinák

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában FD9A

(11) T/77 352 (21) P 97 01965
(54) Spiro[aza-bicikloalkán-oxazolidin]-2’-on-származékok, eljárás

elõállításukra és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) T/77 777 (21) P 98 00694
(54) Szilárd vivõrendszerek molekulák kontrollált kibocsátására és el-

járások a vivõrendszerek elõállítására

(21) P 00 00218
(54) Eljárások javított tulajdonságú magok elõállítására

(21) P 00 02853
(54) 6,7-helyzetben aszimmetrikusan diszubsztituált kinoxalinkar-

bonsav-származékok, és ezeket a vegyületeket tartalmazó gyógy-
szerkészítmények

(21) P 00 03290
(54) Új poli(monoperoxi-karbonát)-ok

(21) P 00 03329
(54) Polikarbonát gyantakompozíció

(21) P 00 03501
(54) Eljárás glufozinát és intermedierjei elõállítására

(21) P 00 03726
(54) Eljárás és berendezés cefre kezelésére

(21) P 00 04582
(54) Új sztereoszelektív eljárások gabapentin-analógok elõállítására

(21) P 01 01854
(54) Fumársavszármazékok alkalmazása a transzplantációs gyógyá-

szatban

(21) P 01 03079
(54) Vegyes eredetû kinázproteinek aktivitásának módosítása

(21) P 01 03196
(54) Eljárás biosztatin (TT-232) triacetát és analógjai elõállítására

(21) P 01 04750
(54) OPG fúziósfehérje összetételek és eljárások

(21) P 02 02197
(54) Angiogenezis gátló borrelidinszármazékok és azokat tartalmazó

gyógyszerkészítmények

(21) P 02 02327
(54) Készítmények citokin szekréció serkentésére és immunválasz

kiváltására

(21) P 02 02396
(54) Törések kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmények

(21) P 02 02447
(54) Antibakteriális hatású, heterobiciklusos-szubsztituált feniloxazo-

lidinon vegyületek és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 02449
(54) PD-1, a B7-4 receptora, és alkalmazásai

(21) P 02 02514
(54) Antibakteriális szerek

(21) P 02 02625
(54) Angiogenezis célszerkezeteihez kötõdõ antitest-színezék-konju-

gátumok tumorok körvonalainak intraoperatív meghatározására

(21) P 02 02725
(54) Piruvát-dehidrogenáz aktivitást fokozó szubsztituált N-fe-

nil-2-hidroxi-2-metil-3,3,3-trifluor-propánamid-származékok,
eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyek

(21) P 02 02736
(54) Szubsztituált aromás gyûrût tartalmazó vegyületek, eljárás elõál-

lításukra, ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
és ezek alkalmazása

(21) P 02 02786
(54) Ektoparaziticid hatású, spinosinalapú készítmény, elõállítása és

alkalmazása

(21) P 02 02790
(54) Blokkolt poliizocianát térhálósítók és ezek alkalmazása bevona-

tok elõállítására

(21) P 02 02825
(54) Kedvenc állatok orális kezelése ektoparaziticid spinozinokkal

(21) P 02 02895
(54) Eljárás késleltetett hatóanyag-leadású komplexek elõállítására

(21) P 02 02900
(54) Kézi vészjelzõ
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(21) P 02 02915
(54) Eljárás egymással kapcsolódó mikroteres testek antibiotikummal

való bevonására, valamint az így rétegzett testek, és ezek alkalma-
zása

(21) P 02 02916
(54) Eljárás egymással kapcsolódó mikroteres testek antibiotikum be-

vonására, az így rétegzett testek, valamint ezek alkalmazása

(21) P 02 02988
(54) Szubsztituált 3-fenil-5-alkoxi-1,3,4-oxadiazol-2-on-származé-

kok és lipán inhibitorként történõ alkalmazásuk, eljárás az elõállí-
tásukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 03078
(54) Az allendronát-nátrium új hidrátformái, eljárás azok elõállítására

és ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 02 03327
(54) Berendezés és eljárás mélyedés létrehozására egy munkadarab-

ban, valamint munkadarab

(21) P 02 03613
(54) Injektálható opioid részleges agonista vagy opioid antagonista

mikroszemcse-készítmények és felhasználásuk a narkotikumfo-
gyasztás csökkentésére

(21) P 03 00777
(54) Tiazolidindion-származék tartarátsója

(21) P 03 00778
(54) Tiazolidindion-származék tartarátsója

(21) P 03 00813
(54) Gének, fehérjék és alkalmazásuk

(21) P 03 00877
(54) Eljárás alacsony szerves kéntartalom eltávolítására szénhidrogén

üzemanyagokból

(21) P 03 00878
(54) Vízben diszpergálható kapszulázott szterinek

(21) P 03 00935
(54) EDb-fibronektin domén (II) receptor

(21) P 03 02318
(54) Nagyfrekvenciás oszcillátor integrált áramkörhöz és annak alkal-

mazása

(21) P 03 02454
(54) Eljárás és berendezés emlõsök agyának digitális adatbázis alap-

ján, adott helyû elérésére, illetve adott méretû kiszúrására és an-
nak meghatározott (microarray) és a további feldolgozásra, kiér-
tékelésre is alkalmas formában (tissue chips) történõ tárolására

(21) P 03 02494
(54) Szállítóeszköz hosszú sínekhez

(21) P 03 02591
(54) Katódsugárcsõ, valamint eljárás annak elõállítására

(21) P 03 02782
(54) Friss sajt és gesztenyeanyagú, ízesített, bevonatos desszert ter-

mékcsalád és eljárás annak elõállítására

(21) P 03 02874
(54) Eljárás risperidon elõállítására

(21) P 03 02893
(54) Nem-imidazol ariloxipiperidinek és ezeket tartalmazó gyógy-

szerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 02910
(54) Eljárás paroxetin szintézisben intermedierként alkalmazható

1-benzil-4-(4-fluor-fenil)-3-(hidroxi-metil)-1,2,3,6-tetrahidropi-
ridin racemizálására

(21) P 03 02942
(54) Triciklikus farnezil protein transzferáz inhibitorok mint tumorel-

lenes vegyületek, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszer-
készítmények

(21) P 03 03084
(54) Gyulladásgátló hatású 17béta-karbotioát-17alfa-arilkarboniloxi-

loxi androsztán-származékok, eljárás az elõállításukra, alkalma-
zásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00784
(54) Biciklusos heterokondenzált pirrolkarboxamid-származékok, al-

kalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 04 00787
(54) Berendezés bankjegyek tárolására és szállítására

(21) P 04 00923
(54) A 4-(5-metil-3-fenil-izoxazol-4-il)-benzolszulfonamid kristályos

formája, eljárás elõállítására, alkalmazása és az ezt tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00962
(54) Eljárás erõátviteli szíj elõállítására

(21) P 04 01041
(54) Renin-angiotenzin rendszer inhibitor alkalmazása lipodisztrófia

kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmény elõállítására

(21) P 04 01089
(54) CCI-779 és EKB-569 tartalmú daganatellenes kombinációk

(21) P 04 01101
(54) Válogatott pantoténsav-származékokat tartalmazó helyi alkalma-

zású fennmaradó készítmények

(21) P 04 01142
(54) Eljárás kívánt kéntartalmú szénhidrogéntermék folyamatos elõál-

lítására

(21) P 04 01149
(54) Piruvát-dehigrogenáz-aktivitást növelõ szubsztituált N-fe-

nil-2-hidroxi-2-metil-3,3,3-trifluor-propánamid-származékok,
eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyek
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(21) P 04 01190
(54) Körömfertõzések kezelése NO-t fejlesztõ készítmények alkalma-

zásával

(21) P 04 01197
(54) Eljárás 3-brómmetil-benzoesav-származékok elõállítására

(21) P 04 01283
(54) Annellált pirrolvegyületek alkalmazása ízületi porc vagy porc mel-

letti csont elfajulásának kezelésére, és ezeket tartalmazó gyógy-
szerkészítmények

(21) P 04 01318
(54) 2,3,4,5-Tetrahidro-benzo[b]tiepin-1,1-dioxid-származékokat és

további hatóanyagokat tartalmazó kombinációs készítmények és
ezek alkalmazása

(21) P 04 01331
(54) Feszített maszk keret szerelvény katódsugárcsõhöz

(21) P 04 01444
(54) Kombinált LH és FSH agonista aktivitással rendelkezõ tie-

no[2,3-d]pirimidinek, alkalmazásuk és az ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 04 01515
(54) (-)-1-(2,4-diklór-fenil)-3-azabiciklo[3.1.0]hexán, azt tartalmazó

készítmények, és azok dopamin újrafelvétel inhibitorként való
alkalmazásai

(21) P 04 01551
(54) Poliszulfatált glikozidok és sóik, valamint ezeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények

(21) P 04 01570
(54) Fényszóró lámpa

(21) P 04 02014
(54) Hálós zsalurendszer díszkõburkolat készítéséhez, terméskõépít-

mények készítéséhez

(21) P 04 02077
(54) Fungicid hatóanyag-kombinációk

(21) P 04 02099
(54) Eljárás mikrokristályos peptidszuszpenziók elõállítására gélkép-

zõdés nélkül

(21) P 04 02302
(54) Feszített maszkszerelvény katódsugárcsõben való használatra

(21) P 05 00380
(54) Tisztítószerkezet idõjárási hatásoknak kitett felületekhez

(21) P 05 00381
(54) Idõjárási hatásoknak kitett felületre csatlakoztatható tisztítószer-

kezet

(21) P 05 00424
(54) Kombinációs terápia rák kezelésére

(21) P 05 00784
(54) Villamos érintkezõelem

(21) P 05 01110
(54) Kevert leszármazású kinázfehérjék modulálására és kevert leszár-

mazású kinázfehérjéket moduláló vegyületek szkrínelésére szol-
gáló eljárások

(21) P 05 01192
(54) Glukagonszerû peptid-1 analógok

(21) P 06 00111
(54) Gégemaszkos levegõbevezetõ készülék

(21) P 06 00157
(54) Rögzítõkapocs egy építõ résznek egy tartólap egy lyukában törté-

nõ horgonyzására

(21) P 06 00661
(54) Reaktor és berendezés hulladék, különösen gumiabroncs pirolizá-

lásához

(21) P 06 00668
(54) Aktív hordozó, eljárás az aktív hordozó elõállítására és az aktív

hordozó alkalmazása

(21) P 06 00678
(54) Módszer és eljárás fiatalos megjelenésû, szûkpórusú és sima bõr

elõállítására

(21) P 06 00721
(54) Szerszám és eljárás egymást átfedõ lemezek rögzítésére

(21) P 07 00086
(54) 2-Aminopiridin vegyületek, azok orvosi alkalmazásai és a vegyü-

leteket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 07 00490
(54) Extrakciós berendezés és eljárás

(21) P 07 00598
(54) Próbainzert ízületi protézisekhez

(21) P 07 00743
(54) Termikus krakkoló eljárás és berendezések szerves anyagok és

hulladék, elsõsorban gumiabroncs, valamint gumi és mûanyag
komplex feldolgozására

(21) P 08 00058
(54) Gyógyszerkombináció az elhízás csökkentésére

(21) P 08 00074
(54) Övcsat

(21) P 99 02337
(54) Negatív hormon és/vagy antagonista hatású retinoidvegyületek

elõállítása és alkalmazása

(21) P 99 02643
(54) Eljárás karboxamid-oximok elõállítására

(21) P 99 03580
(54) Eljárás nagy koncentrációjú B12-vitamin aktivitást tartalmazó

készítmények elõállítására és alkalmazásuk
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(21) P 99 04161
(54) Pictet-Spengler-reakció tetrahidro-izokinolinok és az azokkal

kapcsolatos heterociklusos vegyületek szintézisére

(21) P 99 04165
(54) 3-Merkapto-acetil-amino-1,5-szubsztituált-2-oxo-azepán-szár-

mazékok mint a mátrix metalloproteázok inhibitorai és alkalma-
zásuk

(21) P 05 00662
(54) Eljárások és készítmények szekretált fehérjéket, így béta-interfe-

ront kódoló géneket alkalmazó terápiákhoz

(21) P 08 00189
(54) Zsebben hordozható tablettakiadó készülék, valamint az abban

használt fóliacsomagolás

A rovat 96 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt FA9A

(21) P 00 01531
(54) Antranilsavszármazékok mint többszörös gyógyszer-rezisztencia

modulátorok

(21) P 00 04419
(54) Aril-oxi-alkil-dialkil-amin-származékok és elõállításuk

(21) P 01 00854
(54) Kolénsavamidok és eljárás elõállításukra, valamint ilyen vegyü-

leteket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 03333
(54) 5-HT2c Agonista pirroloindol-, piridoindol- és azepinoindil-szár-

mazékok, eljárás az elõállításukra és a vegyületeket tartalmazó
gyógyászati készítmények

(21) P 01 04634
(54) Bifenil-szulfonamidok, mint kettõs angiotenzin/endotelin-recep-

tor antagonisták

(21) P 02 02236
(54) Csomagolódoboz borotvapatronhoz vagy más tárgyakhoz

(21) P 02 02630
(54) Meiózisra ható anyagokat tartalmazó készítmények

(21) P 02 03052
(54) Biciklikus imidazo-3-il-amin-származékok, eljárás az elõállítá-

sukra, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazá-
suk

(21) P 02 03140
(54) Biciklikus imidazo-5-il-amin-származékok, eljárás az elõállítá-

sukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 03739
(54) A hatos-gyûrûn helyettesített biciklikus imidazo-3-il-amin-szár-

mazékok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógy-
szerkészítmények

(21) P 03 01982
(54) Eljárás nagy tisztaságú d-(17alfa)-13-etil-17-hidroxi-18,19-di-

nor-pregn-4-én-20-in-3-on-oxim elõállítására

(21) P 03 04095
(54) Új, nagyhatású gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00122
(54) Tárolóeszköz egy vagy több lezárt csomagoláshoz

(21) P 04 02466
(54) Eljárás 17-hidroxi-6béta, 7béta; 15béta, 16béta-biszmetilén-17al-

fa-pregn-4-én-3-on-21-karbonsav-gamma-lakton elõállítására és
az eljárás kulcs-intermedierjei

(21) P 05 00018
(54) Eritromicin 6-O-acil-ketolid-származékai, elõállításuk és alkal-

mazásuk antibakteriális szerként

(21) P 05 00101
(54) Makrofág migrációs inhibitor faktor inhibitorai és eljárás ezek

azonosítására

(21) P 05 00422
(54) Eljárás az akut mieloid leukémia indolin-származékokkal való

kezelésére

(21) P 05 01084
(54) Új, nagyhatású gyógyszerkészítmények

(21) P 05 01132
(54) Nagy tisztaságú 17alfa-cianometil-17béta-hidroxi-ösztra-4,9-di-

én-3-on és eljárás elõállítására

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

(21) P 07 00654
(54) Elvakítást megakadályozó rendszer

(21) P 07 00848
(54) Kapcsolási elrendezés a gépjármû utasterében lévõ szén-dioxid-

és szén-monoxid- koncentráció kontrollálására

(21) P 08 00017
(54) Nehezen éghetõ MDI poliuretán formahab tulajdonságainak javí-

tására szolgáló eljárás

(21) P 08 00163
(54) Számítógép-hálózat alapú, virtuális, szemüveg és napszemüveg

felpróbáló és megjelenítõ eljárás

(21) P 08 00168
(54) Elrendezés és eljárás ülõmunkát végzõ, elsõsorban huzamosan

számítógép-munkaállomás vagy terminál elõtt ülõ személy ezzel
kapcsolatos közérzeti, illetve egészségügyi károsodásának meg-
elõzésére

(21) P 98 01018
(54) Eljárás ösztrogénkeverékek szulfatálására

(21) P 98 02292
(54) Parazita protozoák elleni kompozíciók
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(21) P 98 02315
(54) Trombin inhibitorok, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk

gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 99 03969
(54) Berendezés nemkívánt illékony összetevõ sörcefrébõl történõ el-

távolításához

(21) P 04 00121
(54) Tárolóeszköz borotvapatron tárolására

(21) P 04 00123
(54) Eltávolítható, falra szerelhetõ tárolóeszköz

(21) P 04 00124
(54) Lezárható csomagolást tartalmazó tárolóeszköz

(21) P 04 00616
(54) Lezárt csomagolás, csomagolás alkotórésze és eljárás ezek elõál-

lítására

A rovat 33 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában MM4A

(11) 206.313 (21) 4926/90
(54) Eljárás diaril-acetilén-származékok és ezeket tartalmazó gyógy-

szerkészítmények elõállítására

(11) 206.409 (21) 4531/90
(54) Keverõkondenzátor

(11) 206.433 (21) 2757/91
(54) Hatóanyagként kvaterner ammóniumsót és imidazolinszármazék

keverékét tartalmazó, növényi növekedést szabályozó szinergeti-
kus készítmény és eljárás alkalmazására

(11) 210.337 (21) 5040/90
(54) Eljárás hõre lágyuló olefinpolimer-kompozíció elõállítására

(11) 210.633 (21) 4971/90
(54) Fiziológiás közegben elbomló üvegszálkészítmény, valamint hõ-

és/vagy hangszigetelõ anyag

(11) 210.704 (21) P 92 02714
(54) Üzemanyagtartály olaj fûtõberendezéshez

(11) 212.090 (21) P 93 02450
(54) Vésõszerszám

(11) 212.344 (21) P 93 02259
(54) Eljárás 2-halogén-4,6-dialkoxi-pirimidin-származékok elõállítá-

sára

(11) 212.648 (21) P 93 02334
(54) Eljárás 9-amino-6-dezmetil-6-dezoxitetraciklin elõállítására

(11) 214.478 (21) P 95 02486
(54) Mobil berendezés épülethomlokzatok utólagos hõszigetelésére

(11) 215.361 (21) P 93 00752
(54) Eljárás és berendezés ásványgyapot elõállítására és az így elõállí-

tott ásványgyapot

(11) 215.608 (21) P 93 00223
(54) Áramlásmérõ elektromosan vezetõ folyadék átáramló mennyisé-

gének mérésére

(11) 215.913 (21) 5276/90
(54) Eljárás toremifent és metabolitjait tartalmazó, ráksejtek (multi-

drog) rezisztenciájának megszüntetésére alkalmas gyógyászati
készítmények elõállítására

(11) 216.138 (21) P 92 00447
(54) Eljárás hõre keményedõ porbevonatot tartalmazó tárgyak elõállí-

tására

(11) 216.335 (21) P 92 02688
(54) Eljárás peptidek elõállítására

(11) 216.515 (21) P 96 02162
(54) Eljárás vaskohászat területén keletkezõ revétlenítõ szennyvíz ke-

zelésére kohógáziszap és/vagy konvertiszap felhasználásával

(11) 217.774 (21) P 98 01807
(54) Funkcionális terpiridin-fémkomplexek, eljárás elõállításukra, va-

lamint alkalmazásuk

(11) 218.443 (21) P 96 01397
(54) Reteszelõszerkezet

(11) 218.616 (21) P 98 01840
(54) GK Iringó fajtanevû tavaszi zabfajta (Avena sativa L.)

(11) 218.700 (21) P 95 00603
(54) Hatóanyagként 2-[(4-heterociklusos-csoporttal szubsztituált/-fe-

noxi-metil)-fenoxi]-alkanoát-származékokat tartalmazó herbicid
készítmények, és eljárás a nem kívánt növények növekedésének
megakadályozására

(11) 219.558 (21) P 96 02294
(54) Szárnysarokpánt bukó-nyíló ablak, ajtó vagy más nyílászáró sa-

rokágyazásához

(11) 219.586 (21) P 95 03826
(54) Neurokinin-antagonistákként felhasználható 4-szubsztituált pi-

peridinszármazékok, eljárás elõállításukra és a vegyületeket tar-
talmazó gyógyászati készítmények

(11) 219.644 (21) P 96 00945
(54) Eljárás és berendezés ruhadarabok méretre szabására és gyártására

(11) 219.845 (21) P 98 02429
(54) Eljárás és berendezés profilanyag elõállítására, különösen ablak-

és ajtógyártáshoz profilanyag és abból elõállított ablakkeret

(11) 220.053 (21) P 99 02856
(54) Sarokpánt

(11) 220.433 (21) P 96 00401
(54) Eljárás és berendezés közegáramlás jellemzõinek mérésére, illet-

ve közegáramlás stabilizálására és kondicionálására
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(11) 220.611 (21) P 93 00468
(54) Nukleozidok foszfolipid-származékai, ezeket hatóanyagként tar-

talmazó gyógyszerkészítmények és az elõállításukra szolgáló el-
járások

(11) 220.677 (21) P 99 02634
(54) Fényvisszaverõ elemekkel ellátott létra

(11) 220.756 (21) P 92 00338
(54) Tioacilezõ reagensként alkalmazható benzimidazolszármazékok

és eljárás azok elõállítására

(11) 220.776 (21) P 99 02817
(54) Endothelin receptor antagonisták

(11) 220.801 (21) P 95 02563
(54) Szerszám

(11) 221.099 (21) P 99 00104
(54) Szûrõberendezés szilárd részecskék kivonására áramló folyadékból

(11) 221.131 (21) P 96 02384
(54) Eljárás és berendezés anyagok õrlésére és rostálására

(11) 221.251 (21) P 99 02726
(54) Címketartóval ellátott burkolóelrendezés elektromos készülékek-

hez

(11) 221.431 (21) P 95 02529
(54) Hõre lágyuló mûanyag bélnedvben oldódó gyógyszerbevonatok

számára

(11) 221.433 (21) P 93 00464
(54) Tiadiazol- és oxadiazolszármazékok, valamint eljárás ezek

elõállítására és ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati ké-
szítmények

(11) 221.660 (21) P 99 03139
(54) Vezetõképes tömítõanyag, valamint ilyen tömítõanyagból készült

tömítõprofil

(11) 221.729 (21) P 96 00364
(54) Tiadiazolil-piridin-származékok alkalmazása antipszichotikus

gyógyszerek elõállítására

(11) 222.031 (21) P 97 01343
(54) Hidromechanikus keverõberendezés por vagy szemcsés halmaz-

állapotú anyagból és folyadékból álló keverék elõállítására

(11) 222.788 (21) P 99 02409
(54) Ciszteinproteáz-inhibitorok

(11) 222.897 (21) P 00 03461
(54) Eljárás kúszható vagy járható szelvényû gravitációs csatorna

felújítására

(11) 222.966 (21) P 01 03613
(54) Szorítóvasalat üveglapok rögzítésére

(11) 223.156 (21) P 02 03919
(54) Tárcsafék forgóemelõs mûködtetõ rendszerrel

(11) 223.180 (21) P 00 02653
(54) Gerinc-szellõztetõelem

(11) 223.268 (21) P 96 02112
(54) Gázkibocsátó rendszer

(11) 223.386 (21) P 98 01864
(54) Alépítmény sínjármûvek vágányaihoz

(11) 223.797 (21) P 00 04825
(54) Zár

(11) 223.968 (21) P 98 01798
(54) Akácosok erdõfelújítása természetes úton, magról

(11) 224.095 (21) P 00 04545
(54) Eljárás és berendezés videojel átvitelére, dekódolására és transz-

kódolására, valamint videojel

(11) 224.252 (21) P 01 00339
(54) Impulzusvezérelt pneumatikus 4/2 utas szelep

(11) 224.350 (21) P 96 00281
(54) Gyógyhatású peptidszármazékok

(11) 224.437 (21) P 94 00314
(54) Eljárás interleukin-10 analógokat vagy antagonistákat tartalmazó

endotoxin- vagy szuperantigén-indukált toxicitás kezelésére szol-
gáló gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 224.469 (21) P 99 04338
(54) Robbanószerek biodegradálása

(11) 224.504 (21) P 00 04659
(54) Rádiófrekvenciás rezonálócímke és eljárás ilyen címke gyártá-

sára

(11) 224.613 (21) P 94 02356
(54) Hibrid alfa-interferon stabil vizes oldata

(11) 224.846 (21) P 02 02691
(54) Kódoló- és dekódoló eljárás

(11) 224.991 (21) P 00 04832
(54) Automatizált adagolóeszköz, és eljárás annak mûködtetésére

(11) 225.094 (21) P 00 03195
(54) Tõkesúly-szerkezet vitorláshajókhoz

(11) 225.266 (21) P 99 03174
(54) Koenzim Q-10-et tartalmazó gyógyászati készítmény

(11) 225.284 (21) P 97 01959
(54) Eljárás hús- vagy más élelmiszeráru csomagolására és árucsoma-

golás

(11) 225.722 (21) P 02 02718
(54) Berendezés vékonyfalú tárgyak készítésére hõformázással

(11) 225.762 (21) P 00 03537
(54) Robinia pseudoacacia lektin és alkalmazásai
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(11) 225.792 (21) P 02 02561
(54) Vízben oldódó, környezetkímélõ favédõ kompozíció

(11) 225.887 (21) P 93 00636
(54) Eljárás flurbiprofent tartalmazó, fájdalomcsillapító gyógyszerké-

szítmények elõállítására

(11) 225.914 (21) P 94 00831
(54) Eljárás új fém-alkoxidok elõállítására

(11) 226.010 (21) P 95 00913
(54) Telítetlen alifás dikarbonsavakat és/vagy származékát tartalmazó

kozmetikai készítmények, eljárás elõállításukra, valamint kozme-
tikai alkalmazásukra

(11) 226.159 (21) P 03 01624
(54) Hûtõ- vagy mélyhûtõ szekrény

(11) 226.165 (21) P 00 03705
(54) Antiepilektikumokat és nemszteroid gyulladáscsökkentõket tar-

talmazó fájdalomcsillapító készítmények

(11) 226.211 (21) P 02 03166
(54) Tárcsafék

(11) 226.215 (21) P 99 02903
(54) Mikrooganizmusok alkalmazása o-demetilezésre

(11) 226.270 (21) P 98 02020
(54) Eljárás aszimmetrikus 4,6-bisz(aril-oxi)pirimidin-származékok

elõállítására

(11) 226.368 (21) P 01 04463
(54) Készülék tabletták adagolására, valamint a készülékben használt

tablettacsomagolás

(11) 226.369 (21) P 94 00830
(54) Eljárás szubsztituált izoszerin-észterek elõállítására fém-alkoxi-

dok és béta-laktámok felhasználásával

(11) 226.391 (21) P 01 04938
(54) Csõmatrac

(11) 226.414 (21) P 00 03505
(54) Aminoterminálisa felõl csonkolt RANTES, mint kemokinantago-

nista

(11) 226.468 (21) P 00 03563
(54) Aminoterminálisa felõl csonkolt MCP-2 mint kemokinantago-

nista

(11) 226.547 (21) P 00 00788
(54) Lábtartó

(11) 226.551 (21) P 04 01703
(54) Berendezés melegen hengerelt termékek nemesítésére

(11) 226.593 (21) P 00 02920
(54) Gyógyszerkészítmény Staphylococcus aureus okozta megbetege-

dések kezelésre

(11) 226.828 (21) P 96 00814
(54) Eljárás N-metil-3-(1-metil-4-piperidinil)-1H-indol-5-etán-szul-

fonamid elõállítására és a használt köztitermékek

A rovat 80 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése NF4A

(11) 225.407 (21) P 02 02208
(54) Eljárás a talaj fizikai paramétereinek és teherbíró képességének

növelésére, valamint konszolidációs idejének és várható süllye-
désének csökkentésére

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom megszûnését megállapító
határozat visszavonása RH9A

(11) 226.105 (21) P 01 01005
(54) Szteroid aromatáz gátlót tartalmazó gyógyszer emlõrák megelõ-

zésére és/vagy kezelésére

(21) P 06 00028
(54) Eimeria maxima gametocitáiból származó rekombináns 56 és 82

kDa-s antigéneket kódoló nukleinsavak és alkalmazásaik

(21) P 07 00466
(54) Eljárás kutak, elsõsorban talaj- és talajvízkezelõ eszközök haté-

konyságának növelésére

(21) P 08 00520
(54) Cukorbetegség kezelésére szolgáló rendszer

(21) P 08 00520
(54) Cukorbetegség kezelésére szolgáló rendszer

A rovat 5 db közlést tartalmaz.
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