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Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások

(11) 225.851
(54) Fermentációs eljárás epothilone-citosztatikumok elõállítására

(11) 225.866
(54) Árnyékolt kábel és eljárás a kábel elõállítására

(11) 225.852
(54) Pirazinszármazékok, eljárás elõállításukra, az ezeket tartalmazó
gyógyászati készítmények és alkalmazásuk

(11) 225.867
(54) Eljárás lumineszcens vizsgálandó megjelölés hitelesítésére, eszköz lumineszcens vizsgálandó és referenciamegjelölések hitelesítésére, továbbá biztonsági rendszer lumineszcens vizsgálandó
megjelölés hitelesítésére

(11) 225.853
(54) Pentanátrium-hidrogén-bisz(dietilén-triamino-pentaacetát-kalcium), és ezt a vegyületet tartalmazó, radioaktív hasadványtermékek és nem radioaktív toxikus fémek eltávolítására alkalmas
készítmények
(11) 225.854
(54) Monokationos agyagásvány-félvezetõfém-oxid és/vagy -hidroxid nanokompozitok, eljárás ezek elõállítására, és ezek alkalmazása környezetre káros szerves anyagok fotooxidációs lebontására
(11) 225.855
(54) Oldékony interleukin-6-receptor/ligandum kiméraprotein és analógjai, valamint ezek alkalmazási eljárásai
(11) 225.856
(54) Eljárás és berendezés rotációs öntéshez

(11) 225.868
(54) Eljárás és adagolóeszköz szemcsés anyag elõre meghatározott
mennyiségének kiadagolására
(11) 225.869
(54) Allergiaellenes és gyulladásgátló új vegyületek és azokat hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 225.870
(54) Az N-(4-trifluor-metil-fenil)-5-metil-izoxazol-4-karboxamid új
kristálymódosulata, eljárás elõállítására, alkalmazása és az ezt
tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 225.871
(54) A klopidogrel-hidrogén-szulfát új polimorf formája, eljárás elõállítására és az ezt tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 225.857
(54) Kozmetikai készlet a fejbõr kezelésére
(11) 225.858
(54) Új, nagy aktivitású és hosszú élettartamú, hordozós aranykatalizátor, és eljárás annak elõállítására
(11) 225.859
(54) R(+)-N-propargil-1-amino-indánt tartalmazó stabil gyógyszerkészítmény
(11) 225.860
(54) Hordozható evezõs szerkezet oldalpalánk nélküli úszótestekre

(11) 225.872
(54) Kétoldalas megfogók pofáinak ellentétes mozgását egalizáló mechanizmus
(11) 225.873
(54) Többrétegû habok
(11) 225.874
(54) Antitrombotikus ágensek
(11) 225.875
(54) Eljárás táplálkozás-élettanilag összetételükben és szerkezetükben
egyaránt elõnyös tulajdonságú sajtok, sajt- és vajkészítmények
elõállítására

(11) 225.861
(54) Eljárás és berendezés futógörgõ elõállítására
(11) 225.862
(54) Berendezés hemodinamikai jellemzõk mérésére és módszer azok
meghatározásának elõkészítésére
(11) 225.863
(54) Eszköz villamos transzformátorok robbanásának megelõzésére és
az eszközzel ellátott rendszer
(11) 225.864
(54) Teljesítmény-félvezetõ modul
(11) 225.865
(54) Nagyfeszültségû szabadvezetéki szigetelõtag, valamint ilyennel
ellátott nagyfeszültségû átvezetõszigetelõ, kapcsoló, szakaszoló
és villamos vezeték

(11) 225.876
(54) Eljárás (metoxi-ammónium)-klorid folyamatos elõállítására
(11) 225.877
(54) Szerkezet injekciós folyadékok automatikus befecskendezésére
(11) 225.878
(54) Méhen belüli fogamzásgátló eszköz
(11) 225.879
(54) Méhen belüli fogamzásgátló eszköz
(11) 225.880
(54) Építõlemez, valamint eljárás és berendezés annak elõállítására
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(11) 225.881
(54) Szekrény klímaberendezésekhez

(11) 225.885
(54) Eljárás nagy tisztaságú ondansetron-hidroklorid-dihidrát elõállítására

(11) 225.882
(54) Nyomtatással elõállított féltónusos kép és annak alkalmazása

(11) 225.886
(54) Pinavérium-bromid alkalmazása a máj és emésztõrendszer sejtjeinek burjánzása okozta betegségek megelõzésére és kezelésére
szolgáló gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 225.883
(54) Üvegárugyártógép-kokilla és eljárás üvegárugyártógép-kokilla
elõállítására
(11) 225.884
(54) Automatikus mûködésû, habbal oltó tûzoltó berendezés, fõként
folyékonyszénhidrogén-tároló tartályok tûzoltó berendezéseként
való használatra

(11) 225.887
(54) Eljárás flurbiprofent tartalmazó, fájdalomcsillapító gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 225.888
(54) A kinolát-foszforibozil-transzferáz expressziójának szabályozása
A rovat 38 db közlést tartalmaz.
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