
(11) 224.435
(54) Benzodiazepin-származékok, eljárás elõállításukra, alkalmazá-

sukra és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) 224.438
(54) Benzodiazepin-származékok, eljárás elõállításukra, alkalmazá-

suk és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) 224.494
(54) A pepszin felszabadulását gátló peptidek és e vegyületeket tartal-

mazó gyógyszerkészítmények

(11) 224.495
(54) Eljárás 2-(aril-oxi)-4-klór-piridin-származékok elõállítására

(11) 224.497
(54) Új eljárás szildenafil elõállítására és a felhasznált új köztitermé-

kek

(11) 224.498
(54) Optikai adattároló rendszer, továbbá optikai adattároló lemez

(11) 224.499
(54) Extinkciós elven mûködõ optikai füstjelzõ, és eljárás a füstjelzõ

hõmérséklet-ingadozásának kompenzálására

(11) 224.500
(54) Berendezés és eljárás tartályok vizsgálatára

(11) 224.501
(54) Eljárás és berendezés szájnyílással rendelkezõ tartály vizsgálatára

(11) 224.502
(54) Univerzális radioaktívsugárzás-mérõ mûszer és eljárás, valamint

rendszertechnikai elrendezés méréshatárának kiterjesztésére

(11) 224.503
(54) Többrétegû optikai információhordozó

(11) 224.504
(54) Rádiófrekvenciás rezonálócímke és eljárás ilyen címke gyártására

(11) 224.505
(54) Tiszta hangú szubjektív audiometriai mérési eljárás iskolaérettnél

fiatalabb személyek hallásának mérésére, és a mérési eljárás kivi-
telezésére szolgáló audiométerkészülék

(11) 224.506
(54) Biztonsági dokumentum, eljárás annak elõállítására, továbbá biz-

tonsági elem és eljárás annak elõállítására

(11) 224.507
(54) Csõfûtõ egység villamos dohányzókészülékhez, és eljárás a csõ-

fûtõegység elõállítására

(11) 224.508
(54) Rezgõkör-elrendezés többfázisú elosztóhálózaton történõ, köz-

ponti hangfrekvenciás vezérléshez

(11) 224.509
(54) Hõenergia-számláló termooszloppal

(11) 224.510
(54) Tolózár folyadék áramlásának szabályozására

(11) 224.511
(54) Többutas szelep egészségügyi szerelvényekhez

(11) 224.512
(54) Eljárás lemezanyagból kötegelt vasmagok elõállítására

(11) 224.513
(54) A hepatitis C vírus tipizálásának módszerei és a módszerben hasz-

nálatos reagensek

(11) 224.514
(54) Alumínium-foszfátra adszorbeált konjugált poliszacharid anti-

gént tartalmazó vakcinakompozíciók

(11) 224.515
(54) Mûködtetõszerkezet, fõként eltolható falú vagy tetejû teherva-

gonokhoz

(11) 224.516
(54) Keverõcsaptelep-kartus

(11) 224.517
(54) Készülék nyomásálló csõkötés elõállítására

(11) 224.518
(54) Összekötõ szerkezet

(11) 224.519
(54) Címkeadagoló fej mûanyagfúvó, öntés közben címkézõ rendszer-

hez

(11) 224.520
(54) Eljárás acéllemez gyártására, továbbá acéllemez

(11) 224.521
(54) Alkoxilezett alifás aminok, ilyen aminokat tartalmazó tisztító-

kompozíciók és eljárás mészlerakódás gátlására

(11) 224.522
(54) Eljárás polimerizációs reaktorokban bevonatként használható le-

rakódásgátló anyag elõállítására, valamint az eljárással elõállított
termék

(11) 224.523
(54) Szerves iniciátorok és telítetlen monomerek polimerizációjában

való alkalmazásuk
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(11) 224.524
(54) Javítófolt gumiabroncsokhoz

(11) 224.525
(54) Szuszpenzió formájú fungicid készítmény és alkalmazása

(11) 224.526
(54) Eljárás dózisforma elõállítására és az elõállított termék

(11) 224.527
(54) Vizes szuszpoemulziós peszticid készítmény és alkalmazása

(11) 224.528
(54) Többszörös gyógyszer-rezisztencia moduláló hatású kondenzált

imidazolszármazékok

(11) 224.529
(54) Eljárás adrenalin elõállítására

(11) 224.530
(54) Eljárás 2-(2-metil-fenil)-3-metoxi-akrilsav-metil-észter elõállítá-

sára

(11) 224.531
(54) Eljárás karbonsav-kloridok elõállítására

(11) 224.532
(54) RÓZA fajtanevû étkezési amarant (Amaranthus moleros L.)

(11) 224.533
(54) Eljárás friss libamáj szeleteléshez történõ elõkészítésére

(11) 224.534
(54) Tartós, töltelékes, száraz hentesáru és eljárás az elõállítására

(11) 224.535
(54) Eljárás fluorozott metilbenzil-alkohol elõállítására

(11) 224.536
(54) Vasúti kocsira szerelt gyomirtó berendezés kapcsolási elrendezé-

se, és eljárás a berendezéssel történõ gyomirtásra

(11) 224.537
(54) Borotválkozásnál, szõrtelenítésnél használható szõrpuhító és bõr-

kímélõ hatású kozmetikai készítmény

(11) 224.538
(54) Gyûjtõcsomagolás bonbonok csomagolásához, valamint árusító

automata alkalmazása

(11) 224.539
(54) Bevonatformáló berendezés és eljárás

(11) 224.540
(54) Többféle fogászati artikulátorokban vagy okklúdorokban alkal-

mazható fogászati modelleket rögzítõ készülék

(11) 224.541
(54) Szálerõsítésû kerámiatest, eljárás annak elõállítására, továbbá

féktárcsa, és eljárás annak elõállítására

(11) 224.542
(54) Kétlépéses eljárás falazatok víztaszító impregnálására

(11) 224.543
(54) Csempe és eljárás annak elõállítására

(11) 224.544
(54) Eljárás, szórófej és berendezés folyékony olvasztószer stacioner

kijuttatására

(11) 224.545
(54) Eljárás épületek alapozó talaja teherbíró képességének növelésére

(11) 224.546
(54) Árusítópavilon

(11) 224.547
(54) Eljárás dioxo-tiazolidin-származékok elõállítására

(11) 224.548
(54) Tiazolidinszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-

nyek, valamint eljárás elõállításukra

(11) 224.549
(54) Adheziós receptor antagonisták, az ezeket tartalmazó gyógyszer-

készítmények és eljárás elõállításukra

(11) 224.550
(54) Fibrinogén elõállítása transzgén állatokban

(11) 224.551
(54) Eljárás porbevonatok elõállítására

(11) 224.552
(54) Termikusan stabil, színezett, nem pasztell árnyalatú, hõre kemé-

nyedõ szilikon, elasztomer készítmény

(11) 224.553
(54) Átészterezési eljárás klorofill- és bakterioklorofill C-133, C-173

diészterek elõállítására

(11) 224.554
(54) Eljárás AlMn-szalag vagy lemez elõállítására és az eljárással elõ-

állított szalag vagy lemez

(11) 224.555
(54) Sajtolószerszám, továbbá eljárás sajtolószerszám elõállítására és

eljárás termék sajtolására

(11) 224.556
(54) Hengertest, valamint henger folyamatos öntõgéphez, továbbá fo-

lyamatos öntõgép, és eljárás folyamatos öntõgép hengerének
hûtésére

(11) 224.557
(54) Foszfán(oka)t és krománszármazéko(ka)t tartalmazó elegyek, va-

lamint eljárás polimerek stabilizálására

(11) 224.558
(54) Eljárás rekombináns adenovírusok tisztítására

(11) 224.559
(54) Zár táskákhoz és hasonlókhoz

(11) 224.560
(54) Fém szorítóbilincs szorítócsavarral
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(11) 224.561
(54) Hengerzár cserélhetõ zárhengerrel

(11) 224.562
(54) Forgó zárhenger és ezekbõl álló zárrendszer biztonsági zárhoz,

valamint az ehhez tartozó kulcs

(11) 224.563
(54) Ütközõeszköz

(11) 224.564
(54) Szolenoid mûködtetésû zárszerkezet

(11) 224.565
(54) Ajtózár

(11) 224.566
(54) Berendezés egy résznek egy extrudált profilon történõ rögzítésére

(11) 224.567
(54) Ajtókitámasztó elrendezés

(11) 224.568
(54) Deformálható lövedék, fõleg kézi lõfegyverekhez

(11) 224.569
(54) Eljárás kaucsukporok folyamatos elõállítására, és berendezés az

eljárás kivitelezésére

(11) 224.570
(54) Új fehérjék és eljárások a fehérjék elõállítására

A rovat 78 db közlést tartalmaz.
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