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Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások

(11) 225.378
(54) Driscoll San Juan fajtanevû szamócafajta (Fragaria L.)

(11) 225.393
(54) Eljárás és berendezés digitálisan tárolt mozgókép-információból
mozifilm képkockák elõállítására

(11) 225.379
(54) Camarillo fajtanevû szamócafajta (Fragaria L.)

(11) 225.394
(54) Riasztó-plomba rendszer és eljárás vagyontárgyak védelmére

(11) 225.380
(54) LGR284 fajtanevû, beltenyésztett napraforgóvonal (Helianthus
annuus L.)
(11) 225.381
(54) LG130B fajtanevû, beltenyésztett napraforgóvonal (Helianthus
annuus L.)
(11) 225.382
(54) Eljárás csonthéjas gyümölcsökbõl, elõnyösen meggybõl, bor elõállítására
(11) 225.383
(54) Margarin zsírelegyek és ezeket a zsírelegyeket tartalmazó képlékeny V/O emulziós kenhetõ készítmények

(11) 225.395
(54) Kapcsoló összekötõ szerkezet
(11) 225.396
(54) Kapcsoló
(11) 225.397
(54) Kapcsoló összekötõ szerkezet
(11) 225.398
(54) Eljárás és elrendezés információkategória és megjelenítési prioritás bejátszásokhoz vagy információblokkokhoz történõ hozzárendelésére
(11) 225.399
(54) Eljárás dermatoglifiai rajzolatok elemzésére és összehasonlítására

(11) 225.384
(54) Zárókupak, különösen sport italokat tartalmazó tartályokhoz

(11) 225.400
(54) Kapcsolószerkezet csövek, különösen védõcsövek csatlakoztatására

(11) 225.385
(54) Eljárás ruha mosására mosógépben
(11) 225.386
(54) Dagasztóberendezés és berendezés tésztából sült termékek elõállítására
(11) 225.387
(54) Eljárás cellulóz gyártására szolgáló alapanyag elõállítására cirok
és szudáni fû féleségekbõl
(11) 225.388
(54) Latex eszközök fertõzések megelõzésére és terjedésének csökkentésére

(11) 225.401
(54) Eljárás interaktív polimerekbõl kialakított bevonattal rendelkezõ
szál vagy szálak csoportjának elõállítására
(11) 225.402
(54) Eljárás üveg alapanyag bevonására és az eljárással elõállított
egyik felületén bevont üveg alapanyag kialakítása
(11) 225.403
(54) Eljárás és berendezés csatornában áramló folyadék áramlásmérõjének helyszíni kalibrálására

(11) 225.389
(54) Eljárás telítetlen és aromás szénhidrogének eltávolítására a vazelingyártás szénhidrogén alapanyagaiból vagy ezek keverékeibõl,
és az így kezelt anyagokat tartalmazó vazelin

(11) 225.404
(54) Utószilárduló anyagból formázott test villamosan vezetõ nyomvonallal, valamint eljárás ilyen test gyártására

(11) 225.390
(54) Szulfonil-karbamid és adjuváns alapú szilárd keverékek

(11) 225.405
(54) Eljárás vázas térelválasztó, díszítõszerkezet elõállítására

(11) 225.391
(54) Mikroorganizmus, eljárás az elõállítására, valamint takarmányadalék

(11) 225.406
(54) Erõs és lágy perforált nem szõtt szövedék, eljárás elõállítására és
ezt tartalmazó abszorbens cikk

(11) 225.392
(54) Interleukin-6 receptorral szembeni antitest alkalmazása il-6-termelõdés által okozott anémia és leromlás kezelésére alkalmas
gyógyászati készítmény elõállítására

(11) 225.407
(54) Eljárás a talaj fizikai paramétereinek és teherbíró képességének
növelésére, valamint konszolidációs idejének és várható süllyedésének csökkentésére
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(11) 225.408
(54) Eljárás hulladék magashõmérsékletû reciklizálása során kapott
tiszta szintézisgáz teljes anyagi, emissziómentes hasznosítására

(11) 225.420
(54) Reaktor és eljárás katalizátorrendszerek vizsgálatára, valamint
ezek alkalmazása

(11) 225.409
(54) Berendezés külsõ üvegréteg által körülvett belsõ magüveg áramoltatására, továbbá nyílásgyûrû-elrendezés és eljárás alsó nyílásgyûrû-elrendezés kialakítására

(11) 225.421
(54) Lámpatest speciális tükörrel, szegmenstükörrel

(11) 225.410
(54) N-{2-hidroxi-3-[(szulfonil- vagy szulfenil-alkanoil)-amino]-propil}-(heterokondenzált benzol)-szulfonamid-származékok, alkalmazásuk gyógyászati készítmények elõállítására és az ezeket a
vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) 225.411
(54) Eljárás tofisopam elõállítására

(11) 225.424
(54) Módosított MP52-protein és eljárás elõállítására
(11) 225.425
(54) Ciszplatintartalmú mikrogranulátumok
(11) 225.426
(54) Eljárás kettõs szálú plazmid DNS tisztítására

(11) 225.412
(54) Naftiridinkarbonsav-származék sója

(11) 225.427
(54) Eljárás növények védelmére rovarok vagy nematódák ellen

(11) 225.413
(54) Eljárás antraciklin típusú antibiotikumok elõállítására
(11) 225.414
(54) Dehidroepiandroszteron klatrátjai és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 225.415
(54) CS-866 vegyületet és inzulinrezisztencia-fokozó ágenseket tartalmazó gyógyászati készítmények és alkalmazásuk arterioszklerózis és xanthoma kezelésére
(11) 225.416
(54) Azolil-amin-származékok, és az ezeket tartalmazó gombaölõ hatású gyógyszerkészítmények
(11) 225.417
(54) Nem szolvatált, kristályos raloxifén és az ezt tartalmazó gyógyszerkészítmény
(11) 225.418
(54) Orálisan beadható, raloxifén-hidrokloridot tartalmazó gyógyszerészeti készítmények
(11) 225.419
(54) Ajtótömítés hûtõszekrényhez vagy mélyhûtõhöz

(11) 225.422
(54) Áramkör-megszakító, elõnyösen forgó érintkezõkaros áramkörmegszakító

(11) 225.428
(54) Eljárás növényekben a szervek tömegének megváltoztatására, a
termékenység ellenõrzésére és az aszexuális reprodukció fokozására
(11) 225.429
(54) Ragasztáshoz, tömítéshez és bevonáshoz alkalmas kompozíció
(11) 225.430
(54) Eljárás hasított polipeptid elõállítására
(11) 225.431
(54) Heterokarpin, egy humán GHRH-kötõ fehérje
(11) 225.432
(54) Eljárás pravasztatin nátriumsó elõállítására streptomyces flavidovirens DSM 14455 törzs alkalmazásával
(11) 225.433
(54) Hibrid téli olajrepce és eljárások elõállítására
(11) 225.434
(54) Madár reovírusok új antigén osztályába tartozó madár reovírus
(54) Rögzítõelem-elrendezés és eljárás a rögzítõelemek egymás után
sorolására
A rovat 57 db közlést tartalmaz.
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