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Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése

Szabadalmi oltalom megszûnése
és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt

(21) P 00 02017
(54) Mûanyaggyûrûs rögzítõ huzalhoz, szõlõ és rögzítést igénylõ növények számára

FC4A

(21) P 01 02357
(54) Fûtõbojler

(21) P 00 02114
(54) Eljárás 5’-dezoxi-5-fluor-uridin elõállítására

(21) P 01 05067
(54) Trifluormetil-pirrol-karboxiamidok

(21) P 00 02787
(54) Ionérzékeny kötõanyag rostos anyagokhoz

(21) P 02 02875
(54) Csökkentett elektrolitkoncentrációjú felületaktív részecskéket
tartalmazó granulált mosószerkészítmények

(21) P 00 02905
(54) 2-{4-[4-(4,5-Diklór-2-metilimidazol-1-il)butil]1-1piperazinil}-5-fluorpirimidin, elõállítása és gyógyászati alkalmazása

(21) P 04 01102
(54) Manipuláció ellen védett akusztikus jeladó

(21) P 00 02997
(54) Eljárás és berendezés detergens kompozíció gyártására

A rovat 4 db közlést tartalmaz.

(21) P 01 01584
(54) Benzofuroxán-származékok és alkalmazásuk angina pectoris kezelésére

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(21) P 01 01844
(54) Gáztüzelésû melegvízkazán
FD9A

(11) T/74 729
(21) P 95 01508
(54) Glükagonszerû inzulintropikus komplexek és ezeket tartalmazó
gyógyszerészeti készítmények

(21) P 01 01874
(54) Szelektív ösztrogénreceptor-modulátorok enzimatikus rezolválása
(21) P 01 01945
(54) Nadrág

(11) T/76 534
(21) P 96 03383
(54) Gének antipatogén anyagok szintéziséhez

(21) P 01 02003
(54) Betonkeverék megnövelt tûzellenálló-képességgel
(21) P 00 01102
(54) Eljárás poli(alkilén-amin)-ok elõállítására
(21) P 00 01727
(54) Új 1-aza-2-alkil-6-aril-cikloalkán-származékok, eljárás elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 00 01750
(54) Eljárás sztérikusan gátolt 4-amino-piperidinek tisztítására
(21) P 00 01772
(54) D-pantoténsavat és/vagy ezek sóit tartalmazó takarmányadalékok
és eljárás ezek elõállítására
(21) P 00 01825
(54) Alacsony dimertartalmú sztérikusan gátolt 4-amino-piperidinszármazékok, elõállításuk és alkalmazásuk
(21) P 00 01988
(54) Eljárás cisz-1-{2-[4-(6-metoxi-2-fenil-1,2,3,4-tetrahidro-naftalin-1-il)-fenoxi]-etil}-pirrolidin elõállítására és az eljárásban alkalmazott intermedierek

(21) P 01 02005
(54) CD23 elleni antitestek, ezek származékai, és gyógyászati alkalmazásuk
(21) P 01 02058
(54) Új 2-alkil-szubsztituált imidazolvegyületek, eljárás elõállításukra, ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények és alkalmazásuk
(21) P 01 02076
(54) 3,3-Dimetil-butilaldehid 1-klór-3,3-dimetil-butánnak dimetilszulfoxiddal történõ oxidációján keresztül történõ szintézise és
tisztítása
(21) P 01 02104
(54) Nem hidratált gabapentin polimorf, elõállítására alkalmas eljárás
és gyógyszer minõségû gabapentin elõállítására való alkalmazása
(21) P 01 02179
(54) Reaktív kristályosítási eljárás szemcseméret javítására
(21) P 01 02283
(54) Epotilonszármazékok, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk
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(21) P 01 02392
(54) Fólia, amely keményítõt vagy keményítõszármazékot és poliészter-uretánt tartalmaz

(21) P 03 00811
(54) Béta-galaktozidázt, pektin-metilészterázt, poligalakturonázt és
expanzinokat kódoló körte gének és alkalmazásuk

(21) P 01 02397
(54) Eljárás hitelesített okmányok elektronikus átvitelére, tárolására és
kikeresésére

(21) P 03 01559
(54) D-pantoténsavat és/vagy annak sóit tartalmazó önthetõ táplálékadalékanyagok, és eljárás azok elõállítására

(21) P 01 05117
(54) Csomagolóeljárás és csomag élelmiszertermékek tartósítására
és/vagy fõzésére vagy újra felmelegítésére

(21) P 03 01613
(54) Feszítõék

(21) P 02 00993
(54) Tio-oxindol-származékok, alkalmazásuk gyógyászati készítmények elõállítására és a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 02 01265
(54) Cisz-4-ciano-4-[3-(ciklopentil-oxi)-4-metoxi-fenil]-ciklohexánkarbonsav sók és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 02 01300
(54) IL-8 receptor antagonista hatású imidazolidin ilidén-2-imino-származékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 02 01302
(54) IL-8 receptor antagonista ciklusos guanidinszármazékok

(21) P 03 01695
(54) Eljárás [(aril-acetil)-amino]-tiazolok elõállítására
(21) P 03 01796
(54) Eszköz belsõ égésû motorok tüzelõanyag-fogyasztásának és
emissziójának csökkentésére
(21) P 03 01924
(54) Eljárás és készülék jármû fékberendezések fékhatásának ellenõrzésére
(21) P 03 01932
(54) IL-1béta és TNF-a inhibitor benzofenonszármazékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és ezek alkalmazása gyógyszerkészítmények elõállítására
(21) P 03 02084
(54) Dombornyomattal ellátott bütykös zárókupak (aszimmetrikus
dombornyomat)

(21) P 02 01373
(54) Szûrõs cigaretta dohányszûrõvel
(21) P 02 01539
(54) Integrinek, receptoraikhoz való kötõdését gátló karbonsavszármazékok
(21) P 02 01566
(54) Ditiepino[6,5-b]piridinszármazékok, elõállításuk, ezeket tartalmazó készítmények, és berendezés adagolásukra
(21) P 02 01587
(54) Eljárás plalackban érlelt pezsgõsalakanyag (seprõ) eltávolításához, valamint erre szolgáló speciális ülepítõszerkezet
(21) P 02 01609
(54) Benzoxazinszármazékok és progeszteron receptor-modulátorokként való alkalmazásuk
(21) P 02 02048
(54) Alfa1béta1-integrinreceptor-inhibitorok és TGF-béta1-inhibitorok alkalmazása vesebetegség kezelésére
(21) P 02 02367
(54) FAP-aktivált tumorellenes peptidek, eljárás elõállításukra, azokat
tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 02 03053
(54) Aril- és heteroaril-ciklopropil-oxim-éterek, elõállításuk és fungicidként történõ alkalmazásuk
(21) P 02 03353
(54) Eljárás veszélyes hulladékként kezelt folyadékok és esetenként
légszennyezõ folyamatgázok alacsony nitrogén-oxid-kibocsátással történõ együttes égetésére

(21) P 03 02202
(54) Tisztítóeszköz WC-csészékhez és eljárás ennek elõállítására
(21) P 03 02282
(54) Naftalátésztereket tartalmazó, vízmentes szagtalanító- és/vagy izzadásgátló kompozíciók
(21) P 03 02328
(54) Eljárás faanyag vizes falfestékekkel történõ színezésére
(21) P 03 02397
(54) Új heterociklikusos vegyületek és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 03 03710
(54) Eljárás és berendezés elhasznált gumiköpenyek felaprítására, és
kompakt gumicsomag
(21) P 03 03999
(54) Módosított és javított alkil-benzolszulfátok, elõállításuk, alkalmazásuk és ilyeneket tartalmazó mosószerek
(21) P 03 04082
(54) 4-Amino-5-fenil-7-ciklobutil-pirrolo[2,3-d]pirimidin-származékok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 00040
(54) Szulfonamidok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények
(21) P 04 00101
(54) Nyomásálló csõ

P32

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 1. szám II. kötet, 2008.01.28.
Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése
(21) P 04 00280
(54) Peroxiszóma proliferátorral aktivált receptorokat módosító hatóanyagok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 05 00258
(54) Eljárás (S)-tetrahidro-alfa-(1-metiletil)-2-oxo-1(2H)-pirimidin-ecetsav elõállítására

(21) P 04 00329
(54) Borvinaszokból származó táplálékkiegészítõk és eljárás elõállításukra

(21) P 05 00342
(54) Eljárás gumiabroncs-hulladék darabolt formában való felhasználásával alsóbbrendû utak, illetõleg kerékpárutak alapozásának elkészítésére, valamint külsõ térburkolatok elkészítésére

(21) P 04 00766
(54) Vírusellenes hatású imidazopiridin- és imidazopirimidin-származékok, ezeket tartalmazó készítmények és elõállításuk

(21) P 05 00436
(54) Kohászati segédanyag: szintetikus folypát ipari szennyvíziszapból

(21) P 04 00773
(54) 7-(4-Terc-butilciklohexil)-5-etil-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-on-származékok, alkalmazásuk, az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények, valamint eljárás a vegyületek elõállítására

(21) P 05 00672
(54) Elektromotorral vezérelt szerkezet, gépjármû-motorháztetõzár és
csomagtérzár mûködtetésének szabályozására

(21) P 04 00854
(54) Tri- és tetraaza-acenaftilén-származékok mint CRF receptor antagonisták és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 00946
(54) (S)-2-etoxi-3-[4-[2-[4-(metánszulfonil-oxi)-fenil]-etoxi]-fenil]-propánsavat vagy 3-[4-[2-[4-(terc-butoxi-karbonil-amino)-fenil]-etoxi]-fenil]-(S)-2-etoxi-propánsavat és egy gyógyhatású biguanidot tartalmazó gyógyszerkombináció
(21) P 04 00963
(54) Antidiarrheás és perifériális analgetikus hatású helyettesített ciklohexán-1,4-diamin-származékok felhasználása gyógyszerkészítmények elõállítására
(21) P 04 00964
(54) (S)-2-Etoxi-3-[4-[2-[4-(metánszulfonil-oxi)-fenil]-etoxi]-fenil]-propánsavat vagy 3-[4-[2-[4-(terc-butoxi-karbonil-amino)-fenil]-etoxi]-fenil]-(S)-2-etoxi-propánsavat és inzulint tartalmazó gyógyszer-kombináció
(21) P 04 00966
(54) NK3 receptor antagonisták alkalmazása megváltozott bélmûködéssel és/vagy visceralis fájdalommal jellemzett állapotok kezelésére és/vagy megelõzésére
(21) P 04 01127
(54) A makrofágok által közvetített betegségek kezelése és diagnózisa
(21) P 04 01307
(54) 5-HT6 hatással rendelkezõ új indolszármazékok, eljárás az elõállításukra, és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 01339
(54) Új 4-anilino-3-kinolinkarboxamidok, eljárás az elõállításukra és
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 01613
(54) (S)-2-Etoxi-3-[4-[2-[4-(metánszulfonil-oxi)-fenil]-etoxi]-fenil]-propánsavat vagy 3-[4-[2-[4-(terc-butoxi-karbonil-amino)-fenil]-etoxi]-fenil]-(S)-2-etoxi-propánsavat és egy szulfonil-karbamidot tartalmazó gyógyszer-kombináció
(21) P 04 01750
(54) Cinnamidszármazékok mint KCNQ káliumcsatorna-modulátorok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 05 00679
(54) Érdes, repedezett, göcsörtös felületen tapadó vákuumkorong
(21) P 05 00691
(54) Ötütemû belsõ égésû motor
(21) P 05 00706
(54) Eljárás vizuális anyag megjelenítéséhez hordozófelületen
(21) P 05 00788
(54) Nitrogénfixáló és fokozott hozamú Miscanthus-klónok
(21) P 05 00864
(54) Aril-alkinil-éter származékokat tartalmazó szinergetikus hatású
herbicid készítmények, elõállításuk és alkalmazásuk
(21) P 05 00907
(54) Impulzusos-mágneses vízbontás és vízbefecskendezés belsõ égésû motorok üzemeltetésére
(21) P 05 00933
(54) Laboratóriumi eszköz, és az azt tartalmazó szerkezet, fénykibocsájtó folyamatok mérésének érzékenyítésére
(21) P 05 00937
(54) Navigációs eljárás elsõsorban jármûvekhez és készülék az eljárás
megvalósítására
(21) P 05 01004
(54) Készítmény és eljárás gyomnövények, különösen parlagfû irtására mezõgazdaságilag nem hasznosított területeken
(21) P 06 00049
(54) Szerológiai vizsgáló eljárás Neospora caninum parazitákkal fertõzött és Neospora ellen immunizált állatok elkülönítésére
(21) P 06 00326
(54) Lendülethajtómû
(21) P 06 00672
(54) Mûanyag töltényhüvely és berendezés annak elõállítására
(21) P 07 00040
(54) Heterociklusos vegyületek, elõállításuk és D-ala-D-ala-ligáz inhibitorkénti alkalmazásuk
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(21) P 07 00061
(54) Piridopirimidin és pirimidino-pirimidin-származékok, eljárás
elõállításukra és ezeket tartalmazó szelektív bakteriális DHFR inhibitor hatású gyógyszerkészítmények
(21) P 07 00085
(54) Dohány és mentanövény-anyagú termék
(21) P 07 00092
(54) Izopentenil-difoszfát bioszintézisében szerepet játszó gének HEVEA brasiliensis látexben
(21) P 07 00158
(54) Habok és eljárások elõállításukra

(21) P 03 01513
(54) O-Aril-glükozid SGLT2 inhibitorok és eljárás elõállításukra
(21) P 03 01628
(54) Új, nem pszichotropikus kannabinoidok
(21) P 03 01729
(54) Gyógyszer szívelégtelenség megelõzésére és kezelésére
(21) P 03 02307
(54) Görcsellenes aktivitású származékok a II. típusú diabétesz mellitusz és az X-szindróma megelõzésére

(21) P 97 00843
(54) Detergens hatású kozmetikai hajápoló készítmény és alkalmazása

(21) P 04 00024
(54) Neoplasztikus betegségek kezelésére szolgáló gyógyszer-kombinációk

(21) P 98 01087
(54) In vivo kompatibilitással rendelkezõ gyógyászati készítmény

(21) P 04 00087
(54) Injektálható dinátrium-pamidronát-készítmény

(21) P 98 02171
(54) Ragasztó eljárás

(21) P 04 00273
(54) Eljárás parádi timsós gyógyvíz filteres elõállítására

(21) P 98 02550
(54) Inszekticid hatású N-(helyettesített aril-metil)-4-[bisz(helyettesített fenil- vagy piridil)-metil]-piperidin-származékok

(21) P 04 00337
(54) Eljárás kürtõskalács elõállítására fagyasztott tésztából

(21) P 98 02708
(54) Biciklusos aminszármazékok, intermedierjeik, elõállításuk, a vegyületeket hatóanyagként tartalmazó inszekticid, akaricid és nematocid készítmények és alkalmazásuk

(21) P 04 01166
(54) Eljárás citalopram elõállítására

(21) P 99 00236
(54) Polimerizációs eljárás lerakódásgátló szer alkalmazásával
(21) P 99 02949
(54) Aril-szubsztituált ciklusos aminok, mint szelektív dopamin D3 receptor ligandumok

(21) P 04 01233
(54) Aromás dikarbonsav-származékok
(21) P 04 01933
(54) Impregnált hõre lágyuló elemekkel ellátott cikkek és eljárás elõállításukra

(21) P 99 03960
(54) Folyékony zsírkomponenst tartalmazó készítmény

(21) P 04 01934
(54) Enantiomerekben dúsított demetil- és didemetil- citalopram metabolitok alkalmazása depresszió és más központi idegrendszeri
rendellenességek esetében

A rovat 100 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

(21) P 04 00380
(54) Alkil-szubsztituált imidazopiridinek gyomor- és bélrendszeri
rendellenességek kezelésére és az ezeket tartalmazó gyógyszerek

(21) P 04 02252
(54) Eljárás escitalopram elõállítására

FA9A

(21) P 01 00745
(54) Biztonsági zacskó

(21) P 04 02446
(54) Inszekticid premix és elõállítása

(21) P 02 01348
(54) Eljárás alkaloidát, olajat és proteint tartalmazó csillagfürtmagok
kezelésére és feldolgozására
(21) P 03 00344
(54) Új aril fruktóz-1,6-bifoszfatáz inhibitorok

(21) P 05 01119
(54) Elvakításos baleseteket megakadályozó fénypolarizátor-rendszer
(21) P 06 00453
(54) Eljárás vizes alkálifém-klorid-oldat elektrolízisére

(21) P 03 01341
(54) CCR-3 inhibitor hatású piperidinszármazékok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 99 03999
(54) Mûanyag keretbe öntött mûanyag lép, polipropilén alapanyagból
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(21) P 04 00868
(54) Citalopram kristályos bázisa és ennek hidroklorid- vagy hidrobromidsója

(11) 214.338
(21) P 94 01425
(54) Eljárás taxoltartalmú ciklodextrin zárványtermék elõállítására
(11) 214.472
(21) P 95 01421
(54) Ablak- vagy ajtóvasalat

A rovat 23 db közlést tartalmaz.

(11) 214.842
(21) P 95 03302
(54) Eljárások olefinek polimerizálására
Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

MM4A

(11) 206.627
(21) 2989/90
(54) Eljárás 8-N-(dietil-amino-etil)-rebekkamicin stabil vizes oldatának elõállítására
(11) 207.366
(21) 1612/91
(54) Felfújható, tömlõalakú, újból használható zsaluzótest

(11) 215.026
(21) P 92 03778
(54) Porbevonó készítmények és eljárás azok elõállítására, valamint
porbevonásra
(11) 215.348
(21) 2310/88
(54) Eljárás zárt profilú munkadarabok elõállítására

(11) 209.398
(21) 3005/90
(54) Sík vagy formázott ipari lemez és eljárás ennek elõállítására

(11) 215.568
(21) 1631/91
(54) Tömlõ alakú csomagolóeszköz, fõleg kolbászhéj, cellulózból

(11) 209.408
(21) 1569/91
(54) Hosszirányban eltolható hornyolt cserép

(11) 215.624
(54) Fokozatkapcsoló

(11) 210.180
(21) P 92 00347
(54) Eljárás halogénezett, többértékû észterek elõállítására
(11) 210.237
(21) 1686/91
(54) Sorvégi foghiányok pótlása üvegcsonkkal ellátott fémhíddal és
eljárás a fémhíd elõállítására
(11) 212.428
(21) P 94 01506
(54) Eljárás gemfibrozil-tartalmú gyógyászati készítmények elõállítására
(11) 212.552
(21) P 92 01523
(54) Eljárás és berendezés a lábfej alakjához illeszkedõ talpbetétek
elõállításához
(11) 212.737
(21) P 93 03384
(54) Csõszerû illesztõtest csövek, csõidomok, elõnyösen mûanyag
csövek és csõidomok összekapcsolására

(11) 212.812
(21) 1578/91
(54) Eljárás javított foszfor/vanádium oxidációs katalizátor elõállítására és szénhidrogének parciális oxidálására
(11) 213.361
(21) P 95 01355
(54) Eljárás és berendezés élõ szervezetbe ültetett fémpótlások (implantátumok) allergiás tüneteket és gyulladásokat okozó elektrokémiai hatásának vizsgálatára, valamint referenciaelektród az élõ
szövet, és mérõ elektród a fémpótlás letapogatására

(21) P 94 01384

(11) 215.885
(21) P 95 03378
(54) Nagynyomású kisülõlámpa, és eljárás annak elõállítására
(11) 216.329
(21) P 96 01491
(54) Folyamatos eljárás nátrium-(4-8 szénatomos alkoxid)-ok elõállítására
(11) 216.536
(21) 2545/88
(54) Eljárás Zea mays sejtkomponensek, sejttenyészetek, ezekbõl regenerált, valamint transzgén Zea mays növények és rezisztens
Zea mays növények elõállítására
(11) 216.865
(21) P 95 01266
(54) Környezetkímélõ hó- és jégoldó folyadék
(11) 216.929
(54) Fokozatkapcsoló

(11) 212.770
(21) P 92 01565
(54) Eljárás növényi kivonatok elõállítására

(11) 213.803
(54) Oszloptámasz

(11) 214.958
(21) P 92 01714
(54) Eljárás béta-ketokarbonsav-észterek elõállítására

(21) P 94 01368

(11) 216.945
(21) P 95 01482
(54) Eljárás vasalatrészek szerelõautomatával támogatott szerelésére
ablakokhoz, ajtókhoz és más nyílászárókhoz
(11) 216.971
(21) P 92 04174
(54) Keményítõ- és hõrelágyulómûanyag-alapú, biológiailag lebomló
polimerkompozíciók
(11) 217.047
(54) Kerék

(21) P 97 00896

(21) P 94 03281

(11) 213.870
(21) P 95 01507
(54) GYSZ 37 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
(11) 213.968
(21) P 93 01533
(54) Kisnyomású higanygõz kisülõlámpa

(11) 217.210
(21) 3264/89
(54) Eljárás doxorubicin antibiotikumokra rezisztens gének izolálására és jellemzésére
(11) 217.454
(21) P 94 03240
(54) Eljárás és berendezés élelmiszer szeletformába történõ csomagolására
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(11) 217.910
(21) P 94 03153
(54) Csomagolás és csomagolóeljárás

(11) 222.186
(21) P 96 00790
(54) Hidegtûrõ piruvát, ortofoszfát-dikináz, az enzimet kódoló DNS, a
DNS-t tartalmazó rekombináns vektor és transzformált növények

(11) 218.154
(21) P 94 01511
(54) Streptococcus suis-fertõzés elleni vakcina

(11) 222.263
(21) P 00 00661
(54) Térelválasztó szerkezet, különösen zuhanyroletta

(11) 218.543
(21) P 95 01480
(54) Forgató-buktató vasalat ablakokhoz, ajtókhoz és más nyílászárókhoz, valamint az ilyen vasalattal ellátott ablak, ajtó és más
nyílászáró
(11) 218.636
(21) P 97 00908
(54) Eljárás adatátviteli útvonalon súlyozásra, valamint adó és vevõ
kommunikációs eszköz
(11) 218.762
(21) P 95 01484
(54) Részben automatikusan felerõsíthetõ vasalatrendszer ablakokhoz, ajtókhoz és más nyílászárókhoz, valamint a vasalatrendszerben alkalmazott sarokirányváltó szerkezet
(11) 218.840
(21) P 96 03238
(54) Szûrõelem szálasanyag-bevonattal, valamint eljárás a szûrõelem
elõállítására
(11) 219.269
(21) P 94 03080
(54) Eljárás aljzathoz vagy alaphoz, és/vagy kész falszerkezethez csatlakozó monolit fal készítésére, valamint távtartó csõ és injektálókészülék az eljárás foganatosítására
(11) 219.328
(21) P 95 02267
(54) Eljárás hormonfüggõ tumorok vizsgálatára

(11) 219.699
(21) P 99 00455
(54) Elrendezés és eljárás kommunikációs rendszerekben hívás felépítésére
(11) 220.052
(21) P 96 01428
(54) Kézi mûködtetésû permetezõkészülék folyadékokhoz

(11) 222.538
(21) P 99 00786
(54) Eljárás polimerizációs reaktorok bevonásához lerakódásgátló
szer elõállítására és a lerakódásgátló szer
(11) 222.549
(21) P 97 00964
(54) Berendezés hõformázógépben alakított munkadarabok hõformázógépbõl való eltávolítására és további feldolgozására
(11) 222.836
(21) P 99 00880
(54) Eljárás csökkentett szagú elemi szálak elõállítására polikarbonsavval végzett térhálósítással

(11) 222.921
(21) P 02 01421
(54) Kábelfej optikai kábelhez és alkatrészkészlet legalább egy, nem
koaxiális merevítõtagot tartalmazó száloptikai kábelhez használható kábelfej elõállítására
(11) 223.238
(54) Elosztóaljzat

(21) P 99 01727

(11) 223.259
(21) P 02 01143
(54) Páncéltörõ lövedék és eljárás elõállítására

(11) 220.176
(21) P 96 01464
(54) Egészségügyi betét

(11) 223.512
(21) P 00 03899
(54) Kétkomponensû fogápoló készítmény, és eljárás fog fluoridtartalmának növelésére

(11) 221.216
(21) P 96 01327
(54) Berendezés egy tartály elõre meghatározott töltési szintjének
megállapítására és/vagy ellenõrzésére

(11) 222.006
(21) P 99 02676
(54) Fékberendezés ráfutófékezéses jármûutánfutókhoz

(11) 222.483
(21) P 99 01347
(54) Több ekevasas, megfordítható, önhordó eke

(11) 222.870
(21) P 01 02269
(54) Elszívóberendezés

(11) 219.471
(21) P 96 01363
(54) Szerkezeti elrendezés híd szélesítésére és/vagy teherbírásának
növelésére

(11) 221.883
(21) P 98 01625
(54) Berendezés és alkalmazása oxi-klórozáshoz

(11) 222.475
(21) P 99 01554
(54) Adaptív pneumatikus szárny légijármû számára

(11) 222.868
(21) P 01 02637
(54) Csõkarmantyú és karmantyús csõkötés

(11) 219.431
(21) P 92 01559
(54) Csontrögzítõ implantátum

(11) 221.819
(21) P 99 02922
(54) Növényimmunizáló készítmények

(11) 222.435
(21) P 00 01985
(54) Eljárás vegyes összetételû térhálósított polietilén újrahasznosítására

(11) 223.685
(21) P 02 01398
(54) Elrendezés egy sín végállásának biztosításához és/vagy annak ellenõrzéséhez
(11) 223.740
(21) P 01 02065
(54) Megmunkálógép sínhez kötött jármûvek kerékpárabroncsainak
újraszabályozására
(11) 224.175
(21) P 99 02585
(54) Vírusvektorok cirkuláris, replikálódó DNS-molekulák in situ elõállítására
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(11) 224.280
(21) P 01 04320
(54) Szûrõ, elsõsorban porszívózsákhoz

(11) 225.234
(21) P 01 02191
(54) Oxazolidinonszármazékok alkalmazása transzdermális gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 224.401
(21) P 98 01185
(54) TEREXOTIC fajtanevû, pirosszínû gerbera (Gerbera Jamesonii
H. Bolus ex Hook)
(11) 224.429
(21) P 98 01182
(54) Terwish fajtanevû, sötétpiros színû gerbera (Gerbera Jamesonii
H. Bolus ex Hook)
(11) 224.533
(21) P 99 01756
(54) Eljárás friss libamáj szeleteléshez történõ elõkészítésére

(11) 225.301
(21) P 00 01909
(54) Növényi génkonstrukciók és alkalmazásuk
(11) 225.320
(21) P 02 01718
(54) Húrtartó hangszerhez
(11) 225.775
(21) P 98 01516
(54) Protoplasztokból vagy protoplaszteredetû sejtekbõl regenerált
Zea mays (kukorica) és transzgén Zea mays növények
A rovat 79 db közlést tartalmaz.

(11) 224.593
(54) Izzítógyertya

(21) P 02 02427
Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

(11) 225.016
(21) P 02 01527
(54) 5-Fenil-pirimidin-származékok

NF4A

(11) 220.510
(21) P 98 00910
(54) Berendezés ömleszthetõ anyagok, különösen szemes termények,
hõkezelésére

(11) 225.063
(21) P 98 01403
(54) Eljárás karbonsavszármazékok elõállítására
(11) 225.134
(21) P 02 01409
(54) Diétás és gyógyszerkészítmények hiperoxaluria megelõzésére és
kezelésére

(21) P 05 00263
(54) Szerkezet valamely testre ható dinamikus erõhatás rugalmas csillapítására, különösen cipõtalpszerkezet, fõként sportcipõhöz; valamint csillapítótag ilyen szerkezetekhez
A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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