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Megtekinthetõvé vált szabadalmi leírások

(11) 226.481
(54) Mechanokémiailag stabilizált, adalékolt gumibitumen kompozíció és eljárás annak elõállítására
(11) 226.482
(54) Nitrovegyületet tartalmazó kúpok végbélrepedés kezelésére

(11) 226.497
(54) Eljárás hidrofil borítású orvosi eszköz sugárzással történõ sterilizálására, valamint említett eszközbõl és vizes folyadékból álló
sterilizált készlet
(11) 226.498
(54) Eljárás folyékony töltött kapszulák gyártására

(11) 226.483
(54) Lipidnanokapszulák, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk

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

(11) 226.484
(54) Olanzapindihidrát és eljárás olanzapin II forma elõállítására

(11) 226.500
(54) Tû nélküli fecskendõ cserélhetõ tartállyal

(11) 226.485
(54) Propofolt tartalmazó érzéstelenítõ készítmények

(11) 226.501
(54) Utánvilágító jelzés

(11) 226.486
(54) Oxkarbazepint tartalmazó szuszpenzió és alkalmazása
(11) 226.487
(54) Kristályos ziprasidont tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás ilyen kristályok elõállítására
(11) 226.488
(54) Pirimidinszármazékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás a vegyületek elõállítására
(11) 226.489
(54) Nukleotidanalógot tartalmazó stabilizált gyógyszerforma
(11) 226.490
(54) Új 3,3-difenil-propil-amin-származékok, eljárás az elõállításukra, ilyen hatóanyagot tartalmazó gyógyászati készítmények és
alkalmazásuk
(11) 226.491
(54) Bélben oldódó burkolattal ellátott gyógyászati készítmény és eljárás elõállítására
(11) 226.492
(54) Bélben oldódó bevonattal ellátott didanozidtabletta
(11) 226.493
(54) Eljárás és berendezés finoman elporított gyógyszerhatóanyag-részecskék kezelésére és feldolgozására
(11) 226.494
(54) Berendezés és eljárás gázok tisztítására
(11) 226.495
(54) Eljárás felületkemény „film-insert-moulding” eljárással kezelhetõ, mindkét oldalukon magasfényû, géltestmentes PMMA-fóliák
elõállítására
(11) 226.496
(54) Eljárás hõre lágyuló anyagú mikroporózus fóliatermék elõállítására

(11) 226.502
(54) Mûkõ szabadban lévõ közlekedési felületek szilárddá tételéhez
(11) 226.503
(54) Bontófogegység, bontófog és adapter a bontófogegységhez
(11) 226.504
(54) Keferész, nyélrész és ezekkel ellátott fogtisztító készülék
(11) 226.505
(54) Öntapadó fólia
(11) 226.506
(54) Öntapadó szalag fugák zárására, tömítésére és leragasztására, valamint adagoló ezen szalaghoz
(11) 226.507
(54) Szemcseközi korróziónak ellenálló alumíniumötvözet, valamint
gyártási eljárása és alkalmazása
(11) 226.508
(54) Eljárás szénalapú anyagok tág hõmérsékleti határok közötti pirolízisére, szintézisgáz elõállítására
(11) 226.509
(54) Eljárás vasalapú, erõsen irányított nanokristályos vagy amorf
szerkezetû, lágymágneses vékonyrétegek elõállítására
(11) 226.510
(54) Eljárás szélenergia-hasznosító berendezés helyszíni szerelésére
(11) 226.511
(54) Eljárás és elrendezés silók feltöltésére
(11) 226.512
(54) Ablaktörlõ-hajtómû
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(11) 226.513
(54) Eljárás gépkocsi-ablaktörlõ céljaira szolgáló ablaktörlõ lapát hordozóelem elõállításához
(11) 226.514
(54) Berendezés különbözõ tömegû tárgyak kivezetésére

(11) 226.516
(54) Motoros kerék, jármû, eljárás motoros kerekek forgásának koordinálására

(11) 226.517
(54) Csatlakozóeszköz anyagmozgató kocsihoz

(11) 226.515
(54) Kormányzott futómû szerelvény
A rovat 37 db közlést tartalmaz.

P225

