Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/7
Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások

Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások
(11) 224.832
(54) Hepatitis B-vakcina

(11) 224.848
(54) Nagynyomású kisülõlámpa gyújtássegítõ elemmel

(11) 224.833
(54) Polinukleotid-vakcina szarvasmarhák intradermális úton történõ
vakcinázására

(11) 224.849
(54) Szintadó készülék

(11) 224.834
(54) Oldatban színezett nejlonszálak

(11) 224.850
(54) Eljárás és elrendezés hangkép felvételére és visszaadására
(11) 224.851
(54) Eljárás és berendezés videorögzítés gátlására

(11) 224.835
(54) Enzimes észterezési eljárás
(11) 224.836
(54) Az 5. és a 6. helyzetben módosított GnRH-antagonisták

(11) 224.852
(54) Mikroprocesszor alapú számítógéprendszer, eljárás ennek mûködtetésére és az ebben alkalmazott tartalékolási rendszer

(11) 224.837
(54) Eljárás megnövelt gumifázis térfogati frakciót tartalmazó elasztomermódosított polimerkészítmények elõállítására

(11) 224.853
(54) Berendezés legalább egy tárolólemez készenlétben tartására és kiválasztására

(11) 224.838
(54) N-Piperidino-3-pirazol-karboxamid-származékot, sóját vagy
szolvátját tartalmazó orálisan adagolható gyógyszerkészítmény

(11) 224.854
(54) Eljárás és készülék teljesítményveszteség mérésére száloptikai
csatlakozóban

(11) 224.839
(54) Szubsztituált 1-béta-D-arabinofuranozil-citozin-származékok, és
alkalmazásuk tumorellenes gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 224.855
(54) Eljárás és berendezés vizsgálógáz visszaméréssel történõ gravimetrikus elõállításához

(11) 224.840
(54) Új eljárás Cox-2-inhibitor hatású fenilszubsztituált 2(5H)-furanonok elõállítására
(11) 224.841
(54) Amino-metil-2,3,8,9-tetrahidro-7H-1,4-dioxino[2,3-e]indol-8on- és amino-metil-2,3,9,10-tetrahidro-7H-1,4-dioxino[2,3-f]ki nolin-8-on-származékok, az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(11) 224.842
(54) Tömítés tömítõkarmantyúval, fõleg kis átmérõjû beépítési helyre
(11) 224.843
(54) Berendezés csõcsatlakozás létrehozására, valamint azzal létrehozott javított záróképességû csõcsatlakozás
(11) 224.844
(54) Fizetõ-tv-csatornás átviteli rendszer és átviteli eljárás
(11) 224.845
(54) Eljárás adatkészlet integritásának és hitelességének ellenõrzésére
(11) 224.846
(54) Kódoló- és dekódoló eljárás
(11) 224.847
(54) Eljárás transzpondertekercs és transzponder gyártására

(11) 224.856
(54) Eljárás és berendezés hõtermelõ üzemben keletkezõ füstgázokban levõ káros füstgázalkotók koncentrációjának spektrofotometriás mérésére
(11) 224.857
(54) Eljárás és berendezés lézercsipeszben rögzített, optikailag izotróp
test orientálására
(11) 224.858
(54) Berendezés csatlakozódugóval ellátott kábelek tesztelésére
(11) 224.859
(54) Eljárás és elrendezés túltöltés megállapítására tartályban lévõ folyadék szintmérésekor impulzus-futásidõ alapján
(11) 224.860
(54) Erõátviteli vezeték villamos jármûhöz
(11) 224.861
(54) Kartonból kialakított tárolórendszer
(11) 224.862
(54) Eljárás rövid fõzési idejû rizs elõállítására
(11) 224.863
(54) Eljárás meggy, cseresznye, szilva, sárgabarack, õszibarack magjainak és a dió héjának tartósítására, és ezek ökológiai felhasználása
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(11) 224.864
(54) 1,3-Oxazin-4-on-származékok, eljárás és intermedierek a vegyületek elõállítására és herbicidként történõ alkalmazásuk

(11) 224.874
(54) Zárókupak folyadékokat tartalmazó tartó- és/vagy tárolóeszközökhöz, fõként palackokhoz vagy dobozokhoz

(11) 224.865
(54) Eljárás difenil-éter-vegyületek nitrálására

(11) 224.875
(54) Konzerv állateledel, valamint eljárás konzerv állateledel elõállítására

(11) 224.866
(54) Eljárás nitrálásra
(11) 224.867
(54) Eljárás 2-(szubsztituált benzoil)-1,3-ciklohexándionok elõállítására
(11) 224.868
(54) Eljárás 2-(szubsztituált benzoil)-1,3-ciklohexándionok elõállítására
(11) 224.869
(54) Új 2-imidazolin-5-ont tartalmazó szinergetikus fungicid készítmények
(11) 224.870
(54) Talajmûvelõ munkagép, fõleg gabonatarlók egymenetes alapmûvelésére
(11) 224.871
(54) Biológiailag lebontható szûrõ cigaretták számára

(11) 224.876
(54) Többrétegû mûanyag elõidom fúvott tartály elõállítására,
az elõidomból fúvott tartály és eljárás ezek elõállítására
(11) 224.877
(54) Érdes felületû, bevonattal ellátott pohárzáró lemez
(11) 224.878
(54) Eljárás újrazárható töltött zacskó elõállítására
(11) 224.879
(54) Oxazolidinonszármazékok, elõállításuk és a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) 224.880
(54) Nagy hatóanyag-tartalmú vizes glifozátkoncentrátum és alkalmazása
(11) 224.881
(54) Berendezés és eljárás húsdarabok megtisztítására
(11) 224.882
(54) Fájdalomcsillapító, gyulladásgátló és izomlazító kenõcs

(11) 224.872
(54) Zárószerkezet palackos italok kitöltésére
(11) 224.873
(54) Javított hatásfokú magkezelõ berendezés magvak biológiai értékének növelésére

(11) 224.883
(54) Izoxazolszármazékok elõállítására alkalmas vegyületek és eljárás
azok elõállítására
A rovat 52 db közlést tartalmaz.
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