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Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése

Szabadalmi oltalom megszûnése
és újra érvénybe helyezése
Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt

FC4A

(21) P 00 03985
(54) Üvegszállal megerõsített abszorbens leválasztó elem

(11) T/77 090
(21) P 97 01685
(54) Diamino-éterrel képzett diklavulanátsó, eljárás annak elõállítására és ezt tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 00 03991
(54) Szerotonin-újrafelvételt gátló új ciano-indol-vegyületek, eljárás
elõállításukra és ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 00 00647
(54) Elõre gyártott hõszigetelõ homlokzatburkoló panel és eljárás
homlokzat hõszigetelésére

(21) P 00 04037
(54) Új dihidronaftalin-származékok és eljárás az elõállításukra

(21) P 04 02157
(54) Szuperképlékenyítõ betonhoz és finombeállító masszák
(21) P 99 00645
(54) Új, helyettesített imidazolvegyületek, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra
(21) P 99 02460
(54) Új helyettesített imidazolszármazékok, alkalmazásuk, eljárás elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 00 04512
(54) 4-Aminotiazol-származékok, ciklinfüggõ kinázok inhibitoraként
ható gyógyászati készítmények elõállítására való alkalmazásuk
és a gyógyászati készítmények
(21) P 00 04847
(54) Eljárás a kérõdzõ állatok tej- és/vagy szövetzsírjában található
konjugált linolsav koncentrációjának növelésére

A rovat 5 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(21) P 00 04193
(54) 9-(3,5-Dimetoxifenil)-5,8,8a,9-tetrahidrofuro[3’,4’:6,7]nafto[2,3-d][1,3]dioxol-6-(5aH)-on-származékok, eljárás ezek elõállítására, ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények és az alkalmazott intermedierek

FD9A

(21) P 00 04902
(54) Berendezés és eljárás élelmiszer keverésére, valamint az eljárás
során használt edény

(11) T/75 056
(21) P 96 01044
(54) Jelzett kemotaktikus peptidek fertõzések vagy gyulladások gócainak leképzésére

(21) P 01 00012
(54) Makrolid vegyületek alkalmazása rák és a makuláns elváltozások
kezelésére

(11) T/75 060
(21) P 96 01103
(54) Új (R)-5-karbamoil-8-fluor-3-(N,N-diszubsztituált amino)-3,4dihidro-2H-1-benzopiránok

(21) P 01 00024
(54) Alzheimer-kór kezelésére szolgáló hatóanyagként karvedilolszármazékokat tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) T/77 574
(21) P 98 00341
(54) Eljárás fokozott antigénaktivitású Helicobacter sp. és azt tartalmazó vakcina elõállítására

(21) P 01 00186
(54) Laktám típusú metalloproteináz-gátló vegyületek és az ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) T/77 876
(21) P 97 02303
(54) Eljárás fokozott antigénaktivitású bélbaktériumok és azokat tartalmazó vakcinák elõállítására

(21) P 01 00470
(54) Oxazolidinonszármazékok és ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 01 03522
(54) Szelep és annak alkalmazása

(11) T/77 916
(21) P 98 01187
(54) Molekuláris jelölõrendszer
(21) P 00 00150
(54) Peptid-lipid konjugátumok,liposzómák és liposzómás hatóanyag-szállítás

(21) P 01 04009
(54) A toraszemid új kristályos módosulata, eljárás elõállítására, alkalmazása nyersanyagként, valamint ilyen módosulatot tartalmazó
gyógyászati készítmények

(21) P 00 00383
(54) Tetrahidro-kinoxalinil-(amino-alkil)-foszfonsavak, eljárás elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 04110
(54) Ismert bradykinin antagonista üveges formája és ezt tartalmazó
gyógyszerkészítmény
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(21) P 01 04123
(54) Eljárás kád- vagy zuhanytálcatartó beépítésére és a tartóba befogadott kád-, illetõleg zuhanytálcaforma

(21) P 02 03573
(54) Többcélú bútor
(21) P 02 03631
(54) Tükrözésgátló bevonattal ellátott optikai elem, valamint eljárás
annak elõállítására

(21) P 01 04126
(54) Gyógyszer a csontmetabolizmus hibáira
(21) P 01 04176
(54) Párologtató- és öntözõberendezés

(21) P 02 03774
(54) 2-Amino-3,4-dihidrokinazolinok alkalmazása ischaemiás állapotok következtében fellépõ betegségek kezelésére vagy megelõzésére alkalmazható gyógyszerek elõállítására

(21) P 01 04228
(54) Eszköz fémfelület megmunkálására
(21) P 01 04251
(54) Flutikazont tartalmazó, fokozott érösszehúzó hatású lemosószerek és eljárás azok elõállítására
(21) P 01 04293
(54) Új olefinezési eljárás itakonát- és szukcinátszármazékok elõállítására
(21) P 01 04316
(54) Helyettesített benzopirán-analógok gyulladás kezelésére, valamint ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 01 04362
(54) Dugattyús gép dugattyúgyûrû alatti gáznyomás hasznosítására,
dugattyú hûtésére, dugattyúgyûrû súrlódásának csökkentésére,
hajtóerõ növelésére
(21) P 01 04377
(54) Szüretelõ eszköz, termés szárral együtt történõ leszedésére

(21) P 02 03826
(54) Eljárás egy élõlényben keringõ vér viszkozitásának a meghatározására, berendezés az eljárás lebonyolítására, berendezés folyadék mozgásának detektálására, valamint berendezés egy szerkezeti viszkozitású folyadék viszkozitásának a meghatározására
(21) P 02 04009
(54) 1. típusú nátrium-hidrogén csere (NHE-1) gátló kristályok, eljárás
az elõállításukra, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és
alkalmazásuk
(21) P 03 01087
(54) Csípõbeli epesav-transzportot gátló hatóanyagot és HMG Co-A
reduktáz inhibitort tartalmazó, orálisan adagolható gyógyszerkészítmény
(21) P 03 01097
(54) Fenil-propinil-oxi-piridin herbicidek, elõállításuk és alkalmazásuk
(21) P 03 01276
(54) Kombinációs terápia ösztrogénérzékeny betegségek kezelésére

(21) P 01 05095
(54) Eljárás nem kristályosítható poliolszirup elõállítására
(21) P 02 03188
(54) Eljárás 5-ös helyzetben nitrált benzofurán- és benzotiofénszármazékok elõállítására és ezek alkalmazása
(21) P 02 03205
(54) Eljárás benzofurán- és benzotiofénszármazékok elõállítására
(21) P 02 03249
(54) Dipiridamol és mopidamol alkalmazása fibrinfüggõ mikrokeringési rendellenességek kezelésére és megelõzésére szolgáló gyógyszer
készítésére
(21) P 02 03270
(54) Hidroxánsav-származék mint a humán CD23 termelés inhibitora,
eljárás az elõállítására és ezt tartalmazó gyógyszerkészítmények
és alkalmazásuk
(21) P 02 03358
(54) Forgómozgást végzõ gépelem, valamint eljárás ilyen forgó gépelem alkatrésze helyzetjellemzõinek érzékelésére

(21) P 03 01351
(54) Helyettesített dipeptidszármazékok eljárás az elõállításukra alkalmazásuk növekedési hormon szekretagóg hatóanyagokként,
és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 01437
(54) Többlépcsõs kikeményítésû, alacsony monomertartalmú reaktív
ragasztóanyag
(21) P 03 01438
(54) Kerékabroncs tömlõ nélküli gumiabroncs felszereléséhez, különösen kerékpárokra, motorkerékpárokra és robogókra
(21) P 03 01439
(54) Altalajtûzcsap csõ alakú szelepülésgyûrûvel
(21) P 03 01442
(54) Áthidalt piperazinszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyászati
készítmények

(21) P 02 03390
(54) Eljárás elektromosan változtatható fényáteresztõ képességû üvegek elõállítására

(21) P 03 01443
(54) Szubsztituált alkil-diaminok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 02 03558
(54) Helyettesített pirrolok, mint rák kezelésére alkalmas burjánzásellenes vegyületek és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 01444
(54) Ribavirin és pegilezett alfa-interferon alkalmazása HCV-fertõzés
kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény elõállítására

P274

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/7
Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése
(21) P 03 01458
(54) Benzoxazinonszármazékok, eljárás elõállításukra és a vegyületek
felhasználása
(21) P 03 01564
(54) Eljárás és berendezés vasúti jármûvek nyomóközeg-ellátásának
vezérlésére (Kompresszor-felügyelet)
(21) P 03 02379
(54) Elasztomer-készítmény

(21) P 04 00681
(54) Speciális folyadék adalékanyag, hulladékok kezelési és ártalmatlanítási eljárásaihoz, valamint azok építõipari hasznosítási területeken történõ alkalmazása esetén a bedolgozott hulladék anyagok
mûszaki paramétereinek javítására
(21) P 04 00945
(54) Billentyûvel mûködtetett, szivattyús szórófej
(21) P 04 01122
(54) Szerkezet elakadt horgászszerelékek kiszabadítására

(21) P 03 02423
(54) Eljárás részecskeszûrõ áramlási irányba esõ felületének a tisztítására

(21) P 04 01447
(54) Dörzshatású, folyékony tisztítókompozíciók

(21) P 03 02443
(54) Eljárás idegenízmentes élelmiszer-sûrítõ rostok és késztermékek,
valamint állati tápszerek elõállítására

(21) P 04 01648
(54) 6-Hidroxi-izoflavon vegyületek, ezek származékai, valamint ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 03 02689
(54) Javított stabilitású és nyersszilárdságú halogénezett elasztomer
készítmények

(21) P 04 01677
(54) Parazitaellenes készítmény és alkalmazása
(21) P 04 01706
(54) Folyékony, dörzsölõ hatású tisztítókészítmény, és eljárás szilárd
felületek tisztítására

(21) P 03 02840
(54) Édes virsli
(21) P 03 02958
(54) Berendezés funkciók vezérlésére biometrikus adatok alapján

(21) P 04 01732
(54) Kopolimerek használata aktív szerként peptidet és fehérjét tartalmazó galenikus formák elõállításához

(21) P 03 03009
(54) Indolokarbazolok anhidrocukor-származékai, az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 04 01833
(54) Recirkulációs hidromasszázs-rendszer

(21) P 03 03279
(54) Indolo-pirrolo-karbazolok cukorszármazékai mint topoizomeráz
inhibitorok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 03286
(54) Készítmények és eljárások biológiai információ felismerésére és
szelektálására
(21) P 03 03353
(54) Profilaktikus és terápiás szer diabeteses komplikációkhoz

(21) P 04 01887
(54) Eljárás amlodipin racemát rezolválására
(21) P 04 01895
(54) Paroxetin N-formil származékai, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 01919
(54) Motolla henger alakú tartócsövére rögzíthetõ motollaujjak és legalább egy motollaujj rögzítésének módja a tartócsövön

(21) P 03 03412
(54) Eljárás és berendezés termálvíz gyógysótartalmának koncentrálására

(21) P 04 01937
(54) Eljárás folyadéktérben történõ hidroterápiás masszírozásra, elektromos módon keltett alacsony és közepes frekvenciájú longitudinális, azaz kompressziós hullámok felhasználásával

(21) P 03 03507
(54) Zsírtartalmú édesipari termék és eljárás a fröccsöntésére

(21) P 04 02035
(54) Eljárás és rendszer elektronikus úthasználati díjelszámolásra

(21) P 03 03542
(54) Eljárás aminosavak N-karboxi-anhidrideinek tisztítására

(21) P 04 02170
(54) TRIÁLSUN hibrid napelemes rendszer, melynek teljesítménye
modulszerûen bõvíthetõ

(21) P 03 03547
(54) Elasztomer készítmény
(21) P 03 03578
(54) Elasztomer készítmény
(21) P 03 03709
(54) Színezhetõ, elasztomer készítmény

(21) P 04 02409
(54) Védõeszköz, különösen lábfej és lábszár közötti anatómiai képletek sportsérülés elleni védelmére
(21) P 04 02579
(54) Rétegelt anyag, különösen gáz- vagy gõz halmazállapotú oldószerek, radioaktív izotópok megkötésére, és az ebbõl kialakított
védõeszközök
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(21) P 04 02581
(54) Eljárás izotóptemetõk biztonságtechnikájának növelésére

(21) P 99 03583
(54) Eljárás 2-azadihidroxi-biciklo[2.2.1]heptán vegyületek és ezek
L-borkõsav-sói elõállítására

(21) P 04 02611
(54) Görcsoldó hatóanyag szakaszos leadására szolgáló rendszer
(21) P 05 00043
(54) Egy-, illetve többfázisú folyamatosan változó vektorú spiráláram
létrehozása transzformátorral
(21) P 05 00087
(54) Hálózati szünetmentesítõ kábel

(21) P 99 04257
(54) Peszticid hatású halogén-pirimidinil-aril(tio)éter-származékok,
intermedierjeik, elõállításuk és alkalmazásuk
(21) P 99 04296
(54) Kézzel tölthetõ, poliamid bázisú mûbél
(21) P 99 04680
(54) Tieno-pirimidin-származékok, az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

(21) P 05 00176
(54) Üdülõ és szerepjáték park
(21) P 05 00245
(54) Konvex lencse égéstérszelvényû forgólamellás belsõ égésû motor

(21) P 03 00639
(54) Illetéktelen felnyitással szemben ellenálló záróelem, inhalálóeszköz, és ahhoz alkatrészkészlet

(21) P 05 00302
(54) Ultrakapacitással, mint fõ energiatárolóval mûködtetett jármû

(11) T/64 584
(21) P 00 02099
(54) Módosított biológiai anyag

(21) P 05 00340
(54) Vezérlõeszköz, valamint eljárás többlet elektromágneses sugárzás csökkentésére

A rovat 112 db közlést tartalmaz.

(21) P 05 00510
(54) Robbanásgátló mûtrágyabevonatok

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

FA9A

(21) P 06 00143
(54) Torszemid II. módosulatot tartalmazó stabil gyógyászati készítmény

(21) P 00 03274
(54) Fenil-metil-benzokinon-származékok, és ezeket a vegyületeket
tartalmazó NF-kB inhibitor hatású gyógyszerkészítmények

(21) P 06 00519
(54) Tartálytartozékos adagolószerkezet

(21) P 02 02212
(54) Új kombinatorikus fehérjemarker molekulakönyvtárak, eljárás
azok elõállítására és alkalmazására

(21) P 06 00532
(54) Antioxidánsokat tartalmazó, átlátszó tartályba palackozott, átlátszó vagy áttetszõ folyékony enzimkészítmények
(21) P 97 01634
(54) Rostanyagot tartalmazó zsíradalék-alapú édesség

(21) P 02 04135
(54) Farnezil-transzferáz inhibitorok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 01028
(54) Aromás vegyületek hidroxilezésére szolgáló katalizátor aktiválási eljárás

(21) P 98 02342
(54) Olefinpolimerizációs eljárások és ezek termékei

(21) P 03 02783
(54) Berendezés heterogén összetételû és konzisztenciájú tüzelõanyagok, háztartási és ipari hulladékok, biomasszák fûtõértékének
meghatározására

(21) P 98 02535
(54) Magok kipergése
(21) P 99 01865
(54) Eljárás és gyógyszerkészítmény lipidkoncentráció szabályozására

(21) P 03 03913
(54) Eljárás transzformátor, különösen nagyteljesítményû olajtranszformátor vasmagja és magcsöve közötti kitámasztószerkezet készítésére

(21) P 99 03498
(54) Kettõs nemszelektív béta-adrenoceptor és alfa1-adrenoceptor antagonisták alkalmazása stressz-aktivált proteinkinázok gátlására
szolgáló gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 04 00983
(54) Panelradiátor

(21) P 99 03510
(54) Keresztáramú ventilátor zárt szívóelemmel, illetõleg síkáramú elszívó-leválasztó berendezés

(21) P 04 01762
(54) Szubsztituált benzo [b] azepin-2-on-vegyületek, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
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(21) P 04 02097
(54) Szerkezet egyedi kávékiszereléseknek tárolóedénybõl eszpreszókávé-készítõ gép kifõzõkamrájába továbbítására

(11) 209.702
(21) 4637/87
(54) Eljárás és berendezés gépjármûvek energetikai minõsítésére

(21) P 04 02296
(54) Üregelõ húzóberendezés hosszú, vastagfalú csövekhez

(11) 210.086
(21) 6316/90
(54) Eljárás öntödei célokra vagy fúróiszapként felhasználható bentonitféleségek elõállítására bazalt típusú bentonitokból

(21) P 04 02682
(54) Szénsavas kávé

(11) 210.908
(21) 3132/91
(54) Berendezés és eljárás etilén polimer elõállítására

(21) P 05 00450
(54) Vezérlõblokk gépjármû csúszásgátlókhoz

(11) 212.046
(21) 3178/91
(54) Katalizátorkészítmény és eljárás olefinek polimerizálására

(21) P 05 00493
(54) Hordozható kézikamera mikrohullámú képtovábbítással

(11) 212.351
(21) 3182/91
(54) Eljárás olefinek polimerizálására, valamint olefinpolimerizációs
katalizátor elõállítására

(21) P 06 00546
(54) Forgácsolható alumíniumötvözet, az ötvözet elõállítása és felhasználása

(11) 213.438
(21) 6914/90
(54) Eljárás és mérõkészülék vércukor-koncentráció non-invazív mérésére

(21) P 99 00938
(54) Pasztaszerû, tejalapú tápszerek és ilyen tápszereket tartalmazó,
többréteges elrendezések

(11) 213.867
(21) P 92 03366
(54) Eljárás vírusbiztos trombin elõállítására

A rovat 15 db közlést tartalmaz.

(11) 214.533
(21) P 95 02937
(54) Detektor ujj élõ jellegének felismerésére

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(11) 214.561
(21) P 95 02878
(54) Bemutató csomagolás
MM4A
(11) 215.032
(21) P 97 01809
(54) Eljárás aroma bejuttatására tárolóeszközbe egy termék számára

(11) 198.803
(21) 5598/88
(54) Gáznyomásos kapcsoló
(11) 198.860
(54) Aprítómalom

(11) 215.304
(21) P 97 01245
(54) Forgó mágneslemezes tárolóeszköz

(21) 4877/87

(11) 202.203
(21) 4730/87
(54) Tökéletesített eljárás 3,5-diklór-2,4,6-trifluor-piridin elõállítására
(11) 206.211
(21) 5335/89
(54) Eljárás spiro-izokinolin-pirrolidin-tetronok, analógjai és e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények elõállítására

(11) 215.862
(21) P 93 01263
(54) Rendszer kódszegmensek valós idejû dinamikus egymáshoz kapcsolására, továbbá eljárás kódszegmensek egymáshoz kapcsolására, valamint eljárás memória megosztására
(11) 216.116
(21) P 92 03269
(54) Önjáró arató-cséplõ gép kétrészes vágómûvel

(11) 206.400
(21) 4584/87
(54) Eljárás áttört egyszeres vagy többszörös gerincû tartók elõállítására, valamint áttört gerincû tartó

(11) 216.161
(21) P 97 01719
(54) Fehérjetartalmú ragasztókompozíciók és eljárás azok elõállítására

(11) 207.801
(21) 3310/91
(54) Eljárás psoriasis gyógyítására alkalmas készítmény elõállítására

(11) 216.169
(21) P 93 02967
(54) Hajtókeverék, elasztomer szilikonhabbá keményíthetõ massza, és
eljárás szilikonhab elõállítására

(11) 208.708
(21) 6559/89
(54) Eljárás szigetelõ tulajdonságú alkenil-aromás termoplasztikus
polimer habtestek elõállítására
(11) 209.064
(21) 5651/88
(54) Csípõprotézis készlet

(11) 216.283
(21) P 97 01758
(54) Eljárás flexibilis polimer habok elõállítására, az azok elõállításához felhasználható kompozíció, és az azokat tartalmazó abszorbens termékek
(11) 217.159
(54) Mágneskapcsoló

(11) 209.239
(21) P 92 03330
(54) Zsírokkal, olajokkal szemben ellenálló környezetbarát csomagolóanyag

(21) P 95 02996

(11) 217.448
(21) P 95 01088
(54) Általános rendeltetésû, vizes tisztítószer
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(11) 217.527
(21) P 93 02794
(54) Eljárás és berendezés húsnak szárnyasok testérõl való gépi lefejtésére

(11) 221.512
(21) P 98 00831
(54) Eljárás cellulózszál elõállítására, cellulózszál és ezt tartalmazó
termék

(11) 217.746
(21) P 97 02247
(54) Közvetlen hozzáférésû tárolóeszköz

(11) 221.663
(21) P 98 02468
(54) Izzólámpákhoz való, magas hõállóképességû üveg és felhasználása

(11) 217.889
(21) P 92 01240
(54) Eljárás módosított biológiai anyag elõállítására

(11) 221.878
(21) P 97 01667
(54) Eljárás és készülék mûanyagból elõállított, behúzott tömítésekkel
rendelkezõ, gérbevágott keretprofilok hegesztéséhez

(11) 218.574
(21) P 97 01637
(54) Mágneses térben oxigénnel dúsított, csökkentett deutérium-oxidtartalmú víz
(11) 218.835
(21) P 97 01747
(54) Eljárás zeolitok elõállítására alkáli-alumínium-hidroszilikát-tartalmú nyersanyagokból
(11) 219.284
(21) P 95 01074
(54) Csõilleszték és eljárás elágazócsatlakozás készítésére

(11) 219.770
(21) P 96 00858
(54) Vizsgálati eljárás amino-acil-tRNS-szintetázok inhibitorainak kimutatására
(11) 219.866
(21) P 98 02312
(54) Ággyá átalakítható ülõbútor
(11) 220.310
(21) P 99 03849
(54) Berendezés betegséggócok eltávolítására a humán- és állatgyógyászatban

(11) 222.669
(21) P 00 01204
(54) Burkolóanyag csõvezetékelemhez, csõvezetékelem, eljárás a csõvezetékelem belsejének burkolására és berendezés burkolóanyag
felvitelére csõvezetékelem belsõ falára

(11) 222.917
(21) P 01 04169
(54) Eljárás simavesszõs szõlõtelepítésre

(11) 220.585
(21) P 96 00888
(54) Eljárás növényi szövetek tenyésztésére és regenerálására
(11) 220.702
(21) P 98 02354
(54) Eljárás, adott esetben töltött tésztakészítmények tésztájának elõállítására és a tésztakészítmények
(11) 220.811
(21) P 00 04278
(54) Jármûkerék kényszerfutási támasztesttel

(11) 223.006
(21) P 98 00339
(54) CD23-hoz kötõdõ vegyületek
(11) 223.060
(21) P 95 00519
(54) Elõfõzött rizs és eljárás elõállítására
(11) 223.131
(21) P 01 03791
(54) Elektromoskészülék-kapcsoló beépített olvadóbiztosító-foglalattal

(11) 221.048
(21) P 97 01754
(54) Készülék és eljárás tárcsa ágyazására
(11) 221.075
(21) P 97 00401
(54) Közvetlen hozzáférésû tárolóeszköz mozgáshatárolókkal az adatterület és a forgócsapágyazás sérülésének elkerülésére

(11) 221.350
(21) P 97 01717
(54) Eljárás cPSA-meghatározására

(11) 222.575
(21) P 93 02880
(54) Rapamicin-karbamát-származékok, eljárás elõállításukra és az
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 222.821
(21) P 99 00012
(54) Eljárás és berendezés zöldségek torzsájának eltávolítására

(11) 220.489
(21) P 95 02895
(54) Eljárás és készítmény padlóburkolat felújítására/készítésére

(11) 221.308
(21) P 94 01329
(54) Eljárás mikrokapszulák elõállítására

(11) 222.169
(21) P 98 02344
(54) Elektród nélküli villamos lámpaegység a transzformátormag és az
amalgám közötti hõhíddal, valamint eljárás ennek a lámpaegységnek az üzemeltetésére
(11) 222.500
(21) P 94 02945
(54) Ceramidok, eljárás elõállításukra, és kozmetikai és bõrgyógyászati alkalmazásuk

(11) 219.529
(21) P 99 01210
(54) Elektronikusan vezérelt injekciós készülék

(11) 221.224
(21) P 96 02811
(54) Tápegység elektromágnes gerjesztõtekercséhez

(11) 221.976
(21) P 92 03433
(54) Eljárás aromás amidinszármazékok, sóik és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 223.367
(21) P 96 01040
(54) Antimikrobiális proteinek
(11) 223.726
(54) Objektív

(21) P 99 03937

(11) 223.787
(21) P 01 04610
(54) Készülék, fõleg vércukorszint noninvazív mérésére
(11) 223.806
(21) P 96 01300
(54) Szubsztituált 5 tagú heterociklusos vegyületek, ezek elõállítása és
alkalmazása
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(11) 223.853
(21) P 01 04402
(54) Szerkezet kábelek, különösen optikai kábelek védõcsõbe történõ
úsztatásos befûzésére

(21) P 00 04349
(54) Vegyületek nõi szexuális diszfunkció kezelésére
(21) P 04 00881
(54) Gázpatron, és eljárás annak töltésére

(11) 224.735
(21) P 00 04207
(54) Vonóhorog-felfüggesztés gépjármûvekhez

(21) P 05 00263
(54) Szerkezet valamely testre ható dinamikus erõhatás rugalmas csillapítására, különösen cipõtalpszerkezet, fõként sportcipõhöz; valamint csillapítótag ilyen szerkezetekhez

(11) 224.771
(21) P 02 03629
(54) Javított tulajdonságú biztonsági záróeszköz
(11) 224.892
(21) P 04 01848
(54) Teleszkópos támasztószerkezet fõleg építõipari alkalmazáshoz

(21) P 97 01703
(54) Eljárás és berendezés zsákos kiszerelésû élelmiszer-ipari termékek hõkezelésére

(11) 224.905
(21) P 00 03992
(54) Gépjármû hidrosztatikus kormányrendszerrel
(11) 224.969
(21) P 00 00344
(54) Lamivudint és zidovudint tartalmazó gyógyszerkészítmények

A rovat 6 db közlést tartalmaz.

(11) 225.161
(21) P 00 03748
(54) Halogénszubsztituált tetraciklusos tetrahidrofuránszármazékok,
eljárás elõállításukra, alkalmazásuk és az ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények
(11) 225.371
(21) P 01 03508
(54) Nemszõtt kelme mûanyagsajtoláshoz, eljárás elõállítására, és sajtolt termék ennek alkalmazásával

RH9A

(11) 214.801
(21) 5399/89
(54) Útpályaszerkezet, valamint eljárás az útpályaszerkezet kialakítására
(11) 216.216
(21) P 94 01144
(54) Mikroprocesszoros biztonsági rendszer, fõleg vasúti közlekedés
területén való alkalmazásra

A rovat 71 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

Szabadalmi oltalom megszûnését megállapító
határozat visszavonása

NF4A

(11) 223.277
(21) P 98 02153
(54) Mérési eljárás térfogati olaj/víz tartalom szonikus úton történõ
meghatározására, továbbá berendezés mérõcellával az eljárás
megvalósítására

(21) P 04 01556
(54) Fokozat nélküli sebességváltó hajtómû
(21) P 05 00146
(54) Eljárás nagyrészt pamut alapanyagú textíliák antibakteriális,
gombaölõ és fertõtlenítõ hatású, gyógynövény-oldattal való átitatására, és eljárás a gyógynövény-oldat elõállítására

(21) P 00 04347
(54) Vegyületek nõi szexuális diszfunkció kezelésére
A rovat 4 db közlést tartalmaz.
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