
(11) 225.889

(54) Eljárás zöld dióból készült szeszes ital elõállítására, valamint
zölddióital

(11) 225.890

(54) CELLU fajtanevû cirok (Sorghum bicolor /L./ Moench)

(11) 225.891

(54) Szállószerkezet, fõleg jármûszerkezet levegõbe emeléséhez, le-
begtetéséhez, vízszintes haladásához a levegõben, lesüllyedé-
séhez a szárazföldre vagy vízfelületre

(11) 225.892

(54) Tolózár nyomócsõvezetékekhez

(11) 225.893

(54) Papillomavírus-kapszomer vakcinakészítmények és eljárások azok
alkalmazására

(11) 225.894

(54) A központi idegrendszerre ható, heterociklusos-szubsztituált
amino-aza-ciklusos vegyületek

(11) 225.895

(54) Eljárás 1-amino-4-(hidroxi-metil)-2-ciklopentén elõállítására

(11) 225.896

(54) Piroxicamot tartalmazó, helyileg alkalmazható gyulladáscsök-
kentõ készítmények

(11) 225.897

(54) Védõburkolat föld feletti csõvezetékek szigetelésének védelmére,
és eljárás a védõburkolat elõállítására

(11) 225.898

(54) Többfunkciós modul kristálynövesztõ berendezés

(11) 225.899

(54) Oldószermentes, szobahõmérsékleten térhálósodó reaktív rend-
szerek és alkalmazásuk ragasztók, tömítõkompaundok, öntõkom-
paundok, formadarabok és bevonatok gyártására

(11) 225.900

(54) Gyógyhatású készítmény

(11) 225.901

(54) Biohomoktövis és eljárás annak elõállítására

(11) 225.902

(54) Kalászemelõ

(11) 225.903

(54) Trombózis kezelésére alkalmas antokoaguláns humanizált anti-
-IX faktor ellenanyag

(11) 225.904
(54) Préselt kókuszháncs-törmelék és tõzegmoha elegyek és elõál-

lításuk

(11) 225.905
(54) Szilárd fázisú párhuzamos szintézis új karbonsavamidszárma-

zékok elõállítására

(11) 225.906
(54) Biológiai integrációs tartományú ízületi implantátum

(11) 225.907
(54) Eljárás és berendezés forrasztott kötés elõállítására

(11) 225.908
(54) Sebészeti körvarró fej

(11) 225.909
(54) Felfogókészülék egy szerszám vagy munkadarab helyzetét meg-

határozó felfogásához

(11) 225.910
(54) Munkadarabtartó készülék

(11) 225.911
(54) Eljárás alumíniumtermékek felületkezelésére

(11) 225.912
(54) Szelektív hidroizomerizáló katalizátor, eljárás elõállítására és

eljárás szénhidrogének szelektív hidroizomerizálására

(11) 225.913
(54) Vizes szuszpenziós készítmény és eljárás annak elõállítására

(11) 225.914
(54) Eljárás új fém-alkoxidok elõállítására

(11) 225.915
(54) Rapamicin hidroxi-alkil-észterek, eljárás elõállításukra, alkalma-

zásuk, valamint az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) 225.916
(54) Tiazolo[3,2-a]azepin-származékok, eljárás elõállításukra és az

ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) 225.917
(54) Pirimidin- és pirazinszármazékok, ezeket tartalmazó gyógyszer-

készítmények és alkalmazásuk

(11) 225.918
(54) Atovaquon és proguanil kombinációja protozoa és P. carinii által

okozott fertõzések kezelésére

(11) 225.919
(54) Tiazolidinszármazékok, eljárás elõállításukra, és intermedierjeik

A rovat 31 db közlést tartalmaz.
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