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Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások

(11) 225.541
(54) Eljárás L-aminosavak elõállítására fermentálással, és aminosavtermelõ baktériumtörzsek

(11) 225.557
(54) Hidrogél réteggel ellátott abszorbens bandázs

(11) 225.542
(54) Eljárás sztirolpolimerek expandálható részecskéinek elõállítására

(11) 225.558
(54) Öntapadó szalag fugák tömítésére házépítésnél, javított tapadási
tulajdonságokkal

(11) 225.543
(54) Eljárás vágányok más irányú hasznosítására, és e célra kialakított
elõre gyártott rész, valamint rögzítõelem

(11) 225.559
(54) Eljárás ammóniummal erõsen terhelt ipari szennyvizek tisztítására

(11) 225.544
(54) Biológiailag aktív kalcium- és kívánt esetben magnéziumtartalmú
oligoszacharidpor, elõnyösen prebiotikumpor, eljárás annak elõállítására és felhasználására élelmiszerekben, valamint az ezzel
dúsított élelmiszerek
(11) 225.545
(54) Mustár, valamint édes must és/vagy aszúesszencia alkalmazása
mustár készítésére
(11) 225.546
(54) Eljárás 1-(2-fluor-fenil)-1,2,4-triazol-származék szelektív klórozására
(11) 225.547
(54) Excentrikus összezáró szerkezet

(11) 225.549
(54) Csomagolóeszköz lemez alakú gyártmányok tartására, tárolására
és bemutatására
(11) 225.550
(54) Eljárás és berendezés szintetikus üvegszerû szálas termékek elõállítására
(11) 225.551
(54) Elsõdleges csomagolási egység film- vagy ostyaszerû gyógyszerformákhoz, és eljárás az elõállítására

(11) 225.553
(54) Alátét nyerstészta szállításához és sütéséhez
(11) 225.554
(54) Többrétegû lemezelt lap, elsõsorban bútoripari felhasználásra

(11) 225.561
(54) Eljárás halogéntartalmú szerves hulladék kezelésére
(11) 225.562
(54) Végösszekötõ mennyezetrács kereszttartójához
(11) 225.563
(54) Transzdermális elektrotranszportáló készülék és eljárás az ilyenek gyártásához
(11) 225.564
(54) Szabályozott fejmozgású fogkefe és eljárás fejrészének beállítására

(11) 225.548
(54) Fogkefe

(11) 225.552
(54) Eljárás acifluorfen és sói tisztítására

(11) 225.560
(54) Elrendezés egy toldalékeszköz, például egy kotrógéplapát cserélhetõséget biztosító rögzítéséhez egy kotrógépkonzolon vagy egy
jármûvön

(11) 225.565
(54) Nedvesíthetõ poliolefinszálak és -szövetek, eljárás azok elõállítása és az ezekbõl készült textíliatermékek
(11) 225.566
(54) Elõre gyártott tetõelem és ahhoz való tartóelem
(11) 225.567
(54) 1,3-Dioxo-6-(3-metil-amino-propil)-1,2,3,6-tetrahidro-4-(tiofén-3-il)-pirrolo[3,4-c]karbazol, hatóanyagként e vegyületet tartalmazó gyógyászati készítmény és alkalmazásuk
(11) 225.568
(54) Lokális hálózat kábeltelevíziós rendszerben
(11) 225.569
(54) Eljárás, berendezés, valamint számítógépi program termék számítógépeken lévõ alkalmazások között külsõ kommunikációs
kapcsolaton keresztül, TCP kommunikációs protokoll felhasználásával továbbított adatok mennyiségének csökkentésére

(11) 225.555
(54) Sebgyulladás-csökkentõ géz

(11) 225.570
(54) Eljárás és berendezés sík nyersanyagból kinyerhetõ adott kivágandó darabok kihozatalának valós idejû ellenõrzésére

(11) 225.556
(54) Vasúti sínkapocs és sínrögzítõ egység

(11) 225.571
(54) Folyamatszabályozó
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(11) 225.572
(54) Összetett villamos szigetelõ, valamint eljárás annak szereléséhez
és gyártására

(11) 225.581
(54) Tetõburkolat jármûvek tetõszerkezetéhez, valamint eljárás ilyen
tetõburkolat gyártására

(11) 225.573
(54) Eljárás és berendezés nemfolyékony dielektrikumú akkumulátor
töltésére

(11) 225.582
(54) Eljárás zeolit LSX-bõl álló, kis mennyiségû inert kötõanyagot tartalmazó szemcsés testek elõállítására

(11) 225.574
(54) Az emberi szem színlátását javító vagy módosító színszûrõs eszközök és eljárás elõállításukra

(11) 225.583
(54) Nátrium/hidrogén csere inhibitorok alkalmazása protozoák által
okozott betegségek kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmények
elõállítására

(11) 225.575
(54) Eljárás integrált optikai elem gyártására, valamint hullámhosszszelektív elem, különösen sokcsatornás hullámhosszosztott
multiplexáló-rendszerekhez
(11) 225.576
(54) Kocsi ömlesztett anyag rakodására
(11) 225.577
(54) Eljárás elgõzölésforrás elõállítására
(11) 225.579
(54) Villamos lámpa jármû fényszórójához
(11) 225.580
(54) Keverõcsaptelep-kartus

(11) 225.584
(54) Berendezés és eljárás vékony falú edény falrészének átformálására
(11) 225.585
(54) Eljárás és berendezés vékony falú edény falrészének formálására
(11) 225.586
(54) Perkután adagolórendszer
(11) 225.587
(54) Savérzékeny benzimidazolok stabilizálása aminosav-ciklodextrin kombinációkkal
(11) 225.588
(54) Lamellarinalkaloidok gyógyászati alkalmazása, és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
A rovat 47 db közlést tartalmaz.
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