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Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások

mint eljárás ilyen pályaszerkezet átépítéséhez a sínleerõsítõ szerkezet alkalmazásával

(11) 225.345
(54) Eljárás elõre gyártott vasbeton pályaelemes közúti-vasúti felépítmény pályaszerkezetének a javítására

(11) 225.450
(54) Kefe

(11) 225.435
(54) Berendezés jelek megjelenítésére
(11) 225.436
(54) Különféle információk rögzítésére hullámmintákat alkalmazó optikai lemez, valamint eljárás ilyen elõállítására

(11) 225.451
(54) Burkolattal ellátott ásványgyapottermék, és eljárás annak elõállítására, valamint burkolómassza

(11) 225.437
(54) Fénysáv kialakítására alkalmas hosszmezõs világítótest

(11) 225.452
(54) Hengerzár törése és kihúzása elleni acéllemezzel ellátott védõpajzs

(11) 225.438
(54) Eljárás színszétválasztásra, valamint számítógépprogram az eljárás lépéseinek végrehajtására

(11) 225.453
(54) Eljárás és berendezés granulátum kezelésére

(11) 225.439
(54) Eljárás kitöltött nyomtatványok adatainak kigyûjtésére

(11) 225.454
(54) Bitumen vagy aszfalt útburkolatok elõállításához, útburkolat és
eljárás az elõállítására

(11) 225.440
(54) Eljárás idegen nyelv elsajátításának elõsegítésére, valamint
nyelvoktatási segédeszköz elõállítására
(11) 225.441
(54) Eljárás értékszelvény kommunikációs hálózaton keresztül történõ
számítógépes lehívására, kiosztására és beváltására

(11) 225.455
(54) Berendezés heterogén hulladék feldolgozására magas hõmérsékleten, és eljárás a berendezésbe való adagolásra
(11) 225.456
(54) Eljárás és feldolgozóvonal extrahált darák értéknövelõ kezelésére

(11) 225.442
(54) Fûtõeszköz fluid közeg melegítésére, vízmelegítõ, valamint fûtõeszköz alkalmazása fluid közeg melegítésére

(11) 225.457
(54) Eljárás aril-alkil-monoéterek elõállítására

(11) 225.443
(54) Tartály nyomásszabályozó szerkezettel, és eljárás állandó nyomás alatti folyadék kiadagolására való tartály elkészítésére

(11) 225.458
(54) Eljárás tiazolszármazékok elõállítására, intermedierjeik és elõállításuk

(11) 225.444
(54) Eljárás és berendezés üvegáruk mozgatására, különösen üvegáru
minõségellenõrzéséhez, és eljárás palackok vizsgálatára

(11) 225.459
(54) Eljárás szubsztituált imidazopiridinvegyületek elõállítására

(11) 225.445
(54) Üvegáru-formázó gép, és eljárás egyedi szekciós üvegáru-formázó gép szekcióiban lévõ alakítószerszámokba terelõelemeken keresztül beadagolt, olvasztott üvegcseppek közötti hõmérsékletek
kiegyenlítésére
(11) 225.446
(54) Bevonattal ellátott kerámia alkatrészek, és eljárás azok gyártására
(11) 225.447
(54) Hólyagkatéter-szerelvény, valamint eljárás az alkalmazására

(11) 225.460
(54) N-(Foszfono-metil)-glicin és származékainak új felhasználása
(11) 225.461
(54) Eljárás ligninszulfonátalapú, levéltrágya-készítmény elõállítására, és az eljárással elõállított termék
(11) 225.462
(54) AE 780077 fajtanevû, beltenyésztett napraforgóvonal (Helianthus annuus L.)
(11) 225.463
(54) Az agy aktivitását serkentõ orális készítmény

(11) 225.448
(54) Hosszanti kiterjedésû bélyegzõszerkezet
(11) 225.449
(54) Sínleerõsítõ szerkezet, különösen föld alatti gyorsvasúti vonal
ágyazó vasbetonlemezes pályaszerkezetének átépítéséhez, vala-

(11) 225.464
(54) Összekapcsolási rendszer görbült és egyenes felületek létrehozására
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(11) 225.465
(54) Szalag alakú információhordozó címke, különösen borospalackokhoz
(11) 225.466
(54) Csomagolt réteges termék érintésmentes alkalmazás céljára, és eljárás a termék elõállítására
(11) 225.467
(54) Bõrön át történõ kezelésre alkalmas berendezés transzdermális
gyógyászati hatóanyag fenntartott továbbítására

(11) 225.477
(54) Eljárás és új köztitermékek triazolinonszármazékok elõállítására
(11) 225.478
(54) Új, helyettesített 1-(etoxi-metil)-piperazin-származékok
(11) 225.479
(54) Eljárás ópiumalkaloidok kinyerésére alkalmas oldatok elõállítására
(11) 225.480
(54) Szubsztituált benzil-amino-piperidin-származékok, ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények és alkalmazásuk

(11) 225.468
(54) Illesztõperem gyógyászati gyûjtõtasakhoz, gyógyászati eszköz és
gyûjtõtasak

(11) 225.481
(54) Micro hõ- és energiaellátó rendszer

(11) 225.469
(54) Üríthetõ gyûjtõtasak emberi ürülék számára

(11) 225.482
(54) Berendezés mozgatható váltórészek véghelyzetének reteszelésére

(11) 225.470
(54) Gyûjtõtartály emberi ürülék számára

(11) 225.483
(54) Kettõs kihasználhatóságú napelemtábla

(11) 225.471
(54) Rétegelt összetett anyagok krómozott fémbõl álló díszítõ réteggel, és azok elõállítási eljárása és alkalmazása

(11) 225.485
(54) Streptococcus thermophilus és Bifidobacterium longum baktériumokat tartalmazó enterális diétás kompozíciók és azok alkalmazása

(11) 225.472
(54) Famciklovirt nagy koncentrációban tartalmazó gyógyászati tabletták

(11) 225.486
(54) Katalizátorrendszer és rekombinálóberendezés hidrogén és oxigén rekombinálására, elsõsorban atomerõmûhöz, valamint eljárás
ilyen katalizátorrendszer és rekombinálóberendezés üzemeltetésére

(11) 225.473
(54) Heterogyûrûvel szubsztituált N-acil-benzolszulfonamid-származékok, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk prodrogként gyulladás vagy gyulladással kapcsolatos rendellenességek kezelésére
szolgáló gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 225.474
(54) 10-Dezacetoxi-taxol-származékok, e vegyületeket tartalmazó
gyógyászati készítmények, és eljárás ezek elõállítására
(11) 225.475
(54) Nikotinamid- és nikotinsav-észter-sók terápiás és kozmetikai alkalmazásra, ezeket tartalmazó gyógyszer- és kozmetikai készítmények, valamint nikotinamid-, nikotinsav- és nikotinsav-észter-sók alkalmazása bõrbetegségek kezelésére szolgáló gyógyszer elõállítása
(11) 225.476
(54) Eljárás és berendezés szemcsés anyagok, elsõsorban mezõgazdasági termények – gabonafélék – áramló levegõvel végzett szárítására, gravitációs anyagmozgatású szárítóban

(11) 225.487
(54) Eljárás faciális fém-trikarbonil-vegyületek elõállítására, és ezek
alkalmazása biológiailag aktív szubsztrátok jelzésére
(11) 225.488
(54) Széles spektrumú oltóanyag, fertõzõ, burzális betegség vírusa
(IBDV) ellen
(11) 225.489
(54) Eljárás kígyómérgekbõl származó trombinszerû proteázok tisztítására
(11) 225.490
(54) Cápaporcextraktumok és eljárás elõállításukra
(11) 225.491
(54) Hüvelyfertõzések kezelésére szolgáló Lactobacillus brevis- és
Lactobacillus salivarius-tartalmú gyógyászati készítmények
A rovat 57 db közlést tartalmaz.

P154

