Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/8
Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások

Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások
(11) 224.884
(54) Eljárás vízzáró töltés magasságának és/vagy védelmi képességének növeléséhez, és elõnyösen ehhez alkalmazható szádlemez-kialakítás
(11) 224.885
(54) Berendezés ömledék jellegû anyagok terítéses felhordására
(11) 224.886
(54) Eljárás burkolattal ellátott felület megerõsítésére és vízhatlanná
tételére
(11) 224.887
(54) Eljárás és berendezés kitermelésbõl származó, túlnyomórészt
nemszemcsés kötött anyagot tartalmazó, helyszínen kinyert talaj
újrafeldolgozására visszatöltésként való felhasználásra azonnal
alkalmas anyaggá

(11) 224.900
(54) Átfordulásbiztos túltöltésgátló szelep
(11) 224.901
(54) A hiperkoagulációs állapotok vagy a szerzett C protein-hiány kezelésére szolgáló módszerek
(11) 224.902
(54) Mûködtetõberendezés WC-öblítõ-tartály leeresztõszelepéhez és
leeresztõszelep
(11) 224.903
(54) Földfelszín fölé emelt egysínû, kötöttpályás közlekedési rendszer
(11) 224.904
(54) Hidraulikus szabályozási kör gépjármû felfüggesztõrendszeréhez

(11) 224.888
(54) Rögzítõszerkezet véglezáró fedelek házhoz való rögzítésére

(11) 224.905
(54) Gépjármû hidrosztatikus kormányrendszerrel

(11) 224.889
(54) Fokozott biztonságú, környezetvédelmi célokra is használható
kármentõk és medencék, és eljárás ezek elõállítására

(11) 224.906
(54) LIMQLL1 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
(11) 224.907
(54) L 254 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 224.890
(54) Szonda és eljárás talaj teherbíró képességének növelésére

(11) 224.908
(54) LH185 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 224.891
(54) Applikátor
(11) 224.892
(54) Teleszkópos támasztószerkezet fõleg építõipari alkalmazáshoz

(11) 224.909
(54) LIMQIL1 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 224.893
(54) Dinamikus mellkasrögzítõ

(11) 224.910
(54) Eljárás epotilonok izolálására és tisztítására

(11) 224.894
(54) Alap, szabadonhordó födém akusztikai szigetelésére

(11) 224.911
(54) Eljárás kevés kimosható szennyezõdést tartalmazó kationcserélõ
gyanták elõállítására

(11) 224.895
(54) Eljárás L-aminosavak elõállítására
(11) 224.896
(54) Eljárás kolchicinoid vegyületek biológiai átalakítására a megfelelõ 3-glikozilszármazékokká
(11) 224.897
(54) Vízuálisan leolvasható reagenstesztcsíkok

(11) 224.912
(54) Eljárás és készítmény háziméh-családok fertõzéseinek megfékezésére
(11) 224.913
(54) Tiofén-klórmetilezés és a kapott vegyület továbbalakítása
(11) 224.914
(54) Eljárás legfeljebb 1% 6-béta-epimer-tartalmú nalbufin elõállítására

(11) 224.898
(54) Enzimhatású DNS-molekulák
(11) 224.899
(54) Inszeminálóeszköz tenyészállatok, például sertések mesterséges
megtermékenyítésére

(11) 224.915
(54) Eljárás trombin inhibiálására alkalmas 2-fenil-3-aroil-benzotiofén-származékokat tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására

P403

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/8
Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások
(11) 224.916
(54) 3,3-Difenil-propil-aminok, az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és elõállításuk
(11) 224.917
(54) Eljárás sárgafolt-elfajulás kezelésére alkalmas, L-deprenilt tartalmazó gyógyszerkészítmény elõállítására
(11) 224.918
(54) Gemcitabinszármazékok, eljárás elõállításukra és ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) 224.933
(54) Horgonyzórendszer burkolólapok és/vagy csempék rögzítéséhez
(11) 224.934
(54) Javított szol-gél alumínium-oxid csiszolószemcse és eljárás annak elõállítására
(11) 224.935
(54) Folyadékkezelõ eszköz
(11) 224.936
(54) Rendszer és eljárás szolgáltatás engedélyezésére

(11) 224.919
(54) Mikofenolátot tartalmazó, bélben oldódó bevonattal ellátott gyógyszerkészítmények

(11) 224.937
(54) Rendszer szabálysértési büntetések kibocsátására és kezelésére

(11) 224.920
(54) Gombaellenes hatású kompozíciók alkalmazása

(11) 224.938
(54) Optikai szálas biztonsági záróegység

(11) 224.921
(54) Vérbõséget csökkentõ piperidinoszármazékot kombinációban
tartalmazó gyógyszerkészítmény

(11) 224.939
(54) Eljárás eladó és vevõ közötti üzletkötés pénzügyi teljesítésének
megbízható elõkészítésére és végrehajtására

(11) 224.922
(54) Cefditoren pivoxilt tartalmazó, orálisan beadható antibakteriális
kompozíció

(11) 224.940
(54) Berendezés mozgások vezérlésére üvegipari kemence berakószerkezeténél, valamint eljárás a berakószerkezet betöltõlapja
mozgásának vezérlésére

(11) 224.923
(54) Eljárás mono-N-szubsztituált tetraaza-makrociklusos vegyületek
elõállítására

(11) 224.941
(54) Fototerápiás berendezés

(11) 224.924
(54) Eljárás olajfinomítók Claus-rendszerébõl kilépõ kéngázból szénkénegben oldhatatlan kén elõállítására

(11) 224.942
(54) Programozható vezérlõegység

(11) 224.925
(54) Matricával felvitt, többrétegû dekoráció, és eljárás ennek elõállítására

(11) 224.943
(54) Eljárás kötelezett és jogosult között termékek és/vagy szolgáltatások megvásárlásához kapcsolódó fizetési kötelezettségek egyoldalú szándékkal történõ teljesítésére vagy egyoldalú szándékon
alapuló fizetések elõkészítésére és rendezésére

(11) 224.926
(54) Borotvaegység biztonsági borotvarendszerhez

(11) 224.944
(54) Eljárás villamos motor elõállítására és villamos motor

(11) 224.927
(54) Eljárás és berendezés hordozófilmbõl és ezen levõ díszítõrétegbõl
álló fólia, különösen dombornyomó fólia vágásához

(11) 224.945
(54) Eljárás és készülék idegen testek észleléséhez és szelektálásához
cigarettákban

(11) 224.928
(54) Adagolótok borotvanyélhez csatlakoztatható pengepatronokhoz

(11) 224.946
(54) Rendszer tartályok ellenõrzésére, felhasználó által programozható kaputömb logikával

(11) 224.929
(54) Cserélhetõ borotvapatron, eljárás ennek használatára, borotvanyélhez való csatlakoztatására, borotvakészülék és kombinált
borotválkozási rendszer
(11) 224.930
(54) Ínyvizsgáló a szájüreg egészségi állapotának meghatározására
(11) 224.931
(54) Eljárás és berendezés faanyag telítésére
(11) 224.932
(54) Padlószegélyléc befejezõ végelemekkel

(11) 224.947
(54) Rendszer, szerver és eljárás termék megrendeléséhez
(11) 224.948
(54) Kommunikációs berendezés, csatoló és eljárás azok mûködtetésére
(11) 224.949
(54) Akusztikus csatolóberendezés és készülék
(11) 224.950
(54) Kábeltelevíziós vevõrendszer, eltávolítható biztonsági modul, eltávolítható dekódoló modul és eljárás információtovábbítás vezérlésére kábeltelevíziós vevõrendszerben
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(11) 224.951
(54) Eljárás és felvevõ berendezés video objektumokat ábrázoló kódolt bit adatfolyam rögzítésére
(11) 224.953
(54) Szilárd, azonnal felszabaduló beadási formák, és eljárás azok elõállítására
(11) 224.954
(54) Eljárás flurbiprofen gyógypasztillák elõállítására

(11) 224.967
(54) Eljárás N-[5-difenil-foszfinoil-metil]-4-(4-fluor-fenil)6-izopropil-pirimidin-2-il]-N-metil-metánszulfonamid elõállítására
(11) 224.968
(54) GABAB-receptor-agonisták alkalmazása reflux elleni gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 224.969
(54) Lamivudint és zidovudint tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 224.955
(54) Kétrészes kapszula porinhalátorokban használatos gyógyszerkészítményekhez
(11) 224.956
(54) Glicirrizinsavat és legalább egy antivirális hatású proteint tartalmazó vírusellenes gyógyszerkészítmény

(11) 224.970
(54) Eljárás kristályos kinolon-karbonsav-származék 3/2 hidrátjának
elõállítására és az anhidrátforma
(11) 224.971
(54) Patológiás permeabilitásváltozásokat szabályozó, antiszekréciós
faktorként ható fehérjék és peptidek

(11) 224.957
(54) Csontritkulás és klimaxos változások kezelésére alkalmas készítmény

(11) 224.972
(54) Módosított meningococcus poliszacharidot tartalmazó konjugált
vakcina és módosított poliszacharidok

(11) 224.958
(54) Teofillinszármazékok alkalmazása sokkos állapotok megelõzésére és kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 224.973
(54) Nagy affinitású interleukin-4 muteinek

(11) 224.959
(54) Szulfonilamino-karbonsav-származékok, eljárás elõállításukra,
alkalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 224.974
(54) Mikrobiológiai keratinbontó eljárás, az eljárással elõállított biomassza, valamint keratinbontó baktérium és extracelluláris proteáz

(11) 224.960
(54) Új benzolszulfonamidszármazékok, eljárás elõállításukra, és a
vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) 224.961
(54) Avermektineket és depszipeptideket tartalmazó endoparazitaellenes hatású gyógyászati készítmények
(11) 224.962
(54) 4,10-Béta-diacetoxi-2alfa-(benzoil-oxi)-5béta,20-epoxi-1-hidroxi9-oxo-19-nor-ciklopropa[g]tax-11-én-13alfa-il-(2R,3S)-3-[(tercbutoxi-karbonil)-amino]-2-hidroxi-3-fenil-propionát-dihidrát és eljárás elõállítására
(11) 224.963
(54) Oxazolidinonvegyületek, és eljárás a vegyületek elõállítására
(11) 224.964
(54) Eljárás naloxon és sói stabilizálására, és naloxont tartalmazó, stabilizált gyógyszerkészítmények
(11) 224.965
(54) Taxánszármazékok, elõállításuk, és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) 224.966
(54) Bróm-tiakumicin-vegyületek, eljárás elõállításukra, és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 224.976
(54) Eljárás gyors kivitelezésû, egyhéjú elõtétfalas vagy OSB merevítésû, illetve kéthéjú elõtétfalas külsõ falszerkezetû, favázas,
könnyûszerkezetes épületek elõállítására, valamint elõtétfalas
külsõ falszerkezetek
(11) 224.977
(54) Térbeli látást fejlesztõ logikai társasjáték
(11) 224.978
(54) Szerkezet darabáru tárolására és szállítására
(11) 224.979
(54) Salaktartalmú pellet, ennek elõállítási eljárása és az ezt tartalmazó, útépítési célra felhasználható elegy
(11) 224.980
(54) Ásványgyapot-kompozíció, eljárás az elõállítására, valamint alkalmazása
(11) 224.981
(54) Eljárás legalább egy elasztomer poliuretán bõrhatású fedõréteget
tartalmazó formázott termék elõállítására, valamint az eljárás
során használt forma
(11) 224.982
(54) Tartály tolható fedéllel
A rovat 97 db közlést tartalmaz.
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