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Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások

(11) 225.589
(54) Berendezés szállítójármûvön elhelyezett rakományok biztosítására

(11) 225.604
(54) Kiemelõszerkezettel ellátott dugaszolóaljzat
(11) 225.605
(54) Eljárás felfelé álló oldalakkal rendelkezõ fémlemezek hajlítására,
valamint hajlítóberendezés

(11) 225.590
(54) Cserélhetõ kopóelem megmunkálószerszámhoz
(11) 225.591
(54) Eljárás eritropoietin tisztítására

(11) 225.606
(54) Szigetelt, csavart érpárú vezeték adatkábelhez, nagy sebességû
adatkábel, és eljárás azok gyártására

(11) 225.592
(54) Sok részecskébõl álló gyógyszerkiszerelési formák, az azokat alkotó részecskék, valamint eljárás és berendezés azok elõállítására

(11) 225.607
(54) Berendezés és eljárás felületkezelésre

(11) 225.593
(54) Nagyon kis vízoldhatóságú hatóanyagot kapszulázó, liofilizált liposzómákat tartalmazó gyógyszerkészítmény, és eljárás a gyógyszerkészítmény elõállítására
(11) 225.594
(54) Nagyon kis vízoldhatóságú hatóanyagot tartalmazó vizes gyógyszerkészítmény

(11) 225.608
(54) Berendezés egy szállítóheveder összekötésének folyamatos ellenõrzésére
(11) 225.609
(54) Cirkulációs rendszerû fluidizált ágyas reaktor
(11) 225.610
(54) Feszítõék lap alakú építõrészen történõ rögzítésre

(11) 225.595
(54) Felújított kúszható vagy járható szelvényû csatorna; valamint eljárás kúszható vagy járható szelvényû csatornák felújítására

(11) 225.611
(54) Eljárás ruhanemûk mosására automata mosógépben

(11) 225.596
(54) Eljárás és berendezés azbesztet tartalmazó hulladék kezelésére

(11) 225.612
(54) Kombinált kábelfelfüggesztõ eszköz egybeépített kábelhordozó

(11) 225.597
(54) Erektogén vegyületet vagy kompozíciót tartalmazó óvszer, és
erektogén vegyület vagy kompozíció alkalmazása gyógyszer elõállítására, és erektogén vegyület alkalmazása kompozíció elõállítására

(11) 225.613
(54) Eljárás optikailag aktív krizantémsav elõállítására
(11) 225.614
(54) Készülék víz mágneses kezelésére, valamint az így kezelt víz alkalmazása

(11) 225.598
(54) Szennyvízkezelõ rendszer csatornahálózat bûztelenítésének szabályozására

(11) 225.615
(54) Berendezés tömlõbe történõ adagolására

(11) 225.599
(54) Betametazonnal és hialuronsavval kezelt, vékony, adhezív tapasz
psoriasis, dermatitis és dermatosis kezelésére

(11) 225.616
(54) Biológiailag aktív szilíciumvegyületek, valamint a vegyületek
gyógyászati és kozmetikai alkalmazásai

(11) 225.600
(54) Lamivudint tartalmazó folyékony gyógyszerkészítmények

(11) 225.617
(54) Különbözõ élelmiszerek tápértékének növelése természetes eredetû és összetételû ásványi anyagokkal

(11) 225.601
(54) Analgetikumkombináció

(11) 225.618
(54) Nyomelemtartalmú, stabil étrend-kiegészítõ készítmény

(11) 225.602
(54) Eljárás hõenergia kinyerésére napkollektorból, és erre a célra
használható hõenergia-abszorbens anyagok

(11) 225.619
(54) Eljárás azo-metinek és alfa-halogén-acetanilidek elõállítására

(11) 225.603
(54) Peremprofil légcsatornaelemek ütközõszéleire történõ feldugásra

(11) 225.620
(54) Féreghajtó készítmények
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(11) 225.621
(54) Új eljárás 4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-származékok elõállítására

(11) 225.634
(54) Eljárás és eszközkészlet vásárlási sorozat és ahhoz tartozó információsorozat megvalósítására

(11) 225.622
(54) Javított eljárás 2-acetil-karbonsav-észterek elõállítására

(11) 225.635
(54) Eljárás mobil távközlési hálózaton továbbított üzenetek kezelésére

(11) 225.623
(54) Alfa-aminosav-amidok, eljárás ezek elõállítására és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 225.636
(54) Eljárás és reagenskészlet analit(ok) detektálására folyékony közegben

(11) 225.624
(54) Ciklohexenon-oxim-éter/(glifozát/glufozinát) szuszpenziókoncentrátumok

(11) 225.637
(54) Leplombálható záróelem, és a záróelemmel lezárható villamos
készülék

(11) 225.625
(54) Korhoco fajtanevû, hibrid tearózsa (Rosa L.)

(11) 225.638
(54) Törpe légfúvó és villamos motor

(11) 225.626
(54) Mv Verbunkos fajtanevû, középkorai érésû búzafajta (Triticum
aestivum L.)

(11) 225.639
(54) Áramkör-megszakító és megszakító szerelvény

(11) 225.627
(54) Mv Mambó fajtanevû, korai érésû búzafajta (Triticum aestivum L.)

(11) 225.641
(54) Eszköz infravörös sugárzást kimutató kamerához hõmérséklet-referencia megvalósítására, és infravörös sugárzást detektáló kamera

(11) 225.628
(54) Mv Palotás fajtanevû, korai érésû búzafajta (Triticum aestivum L.)
(11) 225.629
(54) Mv Marsall fajtanevû, korai érésû búzafajta (Triticum aestivum L.)

(11) 225.642
(54) Környezetkímélõ riasztószer és eljárás annak elõállítására
(11) 225.643
(54) Öntött dugó folyadéktartályhoz, valamint eljárás az öntött dugó
elõállítására

(11) 225.630
(54) Szinergetikus hatású fungicid keverékek és alkalmazásuk
(11) 225.631
(54) Fangoalapú pakolás és eljárás elõállítására

(11) 225.644
(54) Attenuált baktériumok, alkalmazásuk, továbbá a baktériumokat
tartalmazó vakcinák

(11) 225.632
(54) Eljárás elõzetesen tárolt jelcsoportok feltételfüggõ továbbítására
(11) 225.633
(54) Egyesített test, továbbá nagynyomású kisülõlámpa

(11) 225.640
(54) Eljárás és berendezés lõszimulációra

(11) 225.645
(54) Polimerszál-prepreg, eljárás elõállítására, valamint ennek alkalmazása
A rovat 57 db közlést tartalmaz.
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