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(11) 225.920
(54) Pirrolo[2,3-d] piridazin-származékok, eljárás elõállításukra és az
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 225.921
(54) Eljárás 3-(1-piperazinil)-1,2-benzizotiazol elõállítására, valamint
ennek közbensõ termékei
(11) 225.922
(54) Eljárás biztonsági megjelölés hitelesítésére, eljárás és eszköz biztonsági dokumentumok vagy cikkek megjelölésére és hitelesítésére, továbbá biztonsági rendszer és hitelesítõ eszköz
(11) 225.923
(54) Eszköz két villamos berendezés elektromos összekapcsolására,
pl. vezérelt kapcsoló és villamos védõberendezés összekapcsolására, és az eszközzel kialakított villamos berendezések
(11) 225.924
(54) Legalább egy szigetelt érpárt tartalmazó adatkábel és eljárás annak gyártására
(11) 225.925
(54) Ellenállásos fûtõelem, jó hõvezetõ képességû polimerbevonattal
és eljárás az ilyen fûtõelem elõállítására

(11) 225.935
(54) Eljárás külsõ páncélozással ellátott gumitömlõ elõállítására
(11) 225.936
(54) Kompaktin hidroxilezése pravasztatinná Micromonospora törzsekkel
(11) 225.937
(54) P53 protein variánsok és gyógyászati felhasználásuk
(11) 225.938
(54) Dihalogén-propén-vegyületek, ezeket tartalmazó inszekticidek és
akaricid készítmények, és a vegyületek elõállításában alkalmazható intermedierek
(11) 225.939
(54) Mátrix metalloproteáz inhibitor hatású helyettesített 4-diaril-vajsav és 5-diaril-pentánsav-származékok, elõállításuk és a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) 225.940
(54) Eljárás peszticid hatóanyagok köztitermékeinek elõállítására
(11) 225.941
(54) KH Center fajtanevû, nagy termõképességû, télálló, hatsoros õszi
árpa (Hordeum vulgare L.)

(11) 225.926
(54) Kapcsolási elrendezés csökkentett elemszámú és veszteségû készülék megvalósítására

(11) 225.942
(54) Javított eljárás és automata berendezés sültburgonya-termék elõállítására, dehidratált burgonyakészítménybõl

(11) 225.927
(54) Eljárás és berendezés nagy ohmos egyfázisú földzárlatok felismerésére és lokalizálására

(11) 225.943
(54) Raklap, szállítóegység és eljárás hûtött áruk szállítására és/vagy
tárolására

(11) 225.928
(54) Eljárás és berendezés egyfázisú földzárlatok lokalizálására

(11) 225.944
(54) KH Korsó fajtanevû, kiváló söripari értékû, korai érésû, õszi sörárpa (Hordeum vulgare L.)

(11) 225.929
(54) Eljárás szélenergia-hasznosító berendezések mûködésének a feldolgozására és ábrázolására
(11) 225.931
(54) Inverz üzemû levegõtisztítókészülék zárt légterekbe, különösen
gépjármûvek vezetõfülkéibe bevezetett levegõ tisztítására
(11) 225.932
(54) Két szemcsefázisból álló keverék magas hõmérsékleten szinterezhetõ nyers formatest elõállításához, és eljárás a formatest
elõállítására
(11) 225.933
(54) Eljárás energiaátalakító berendezések hatásfokának növelésére,
fõként tüzelõberendezéseknél és belsõ égésû motoroknál
(11) 225.934
(54) Nagynyomású, több rétegben erõsítõbetéteket tartalmazó tömlõ

(11) 225.945
(54) Eljárás olajszennyezõdések lefölözésére álló- és folyóvizekrõl,
természetes anyaggal és kordonnal, valamint a kordon kialakításához szükséges szûrõelem
(11) 225.946
(54) Csomagolóeszköz, különösen törékeny anyagú termékek csomagolására, és eljárás annak elõállítására
(11) 225.947
(54) Kezelõcsõ
(11) 225.948
(54) Eljárás minta kézzel történõ átvitelére textíliára, különösen pólók
mintázására
(11) 225.949
(54) Eljárás üveg helyettesítésére szolgáló mûanyag gyártására, és az
eljárással elõállított termék
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(11) 225.950
(54) Hideg aszfalt kátyúzókeverék, és eljárás ennek elõállítására

(11) 225.961
(54) 1,2,4-Triazolszármazékok, eljárás elõállításukra és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 225.951
(54) Eljárás mûanyag hulladék feldolgozására mátrixanyaggá, a mátrixanyag továbbfeldolgozása kompozit anyaggá, továbbá a mátrixanyag és a kompozit anyag
(11) 225.952
(54) Tapasz sérült ízületi porc kezelésére

(11) 225.962
(54) Szubsztituált (1,3-bisz(ciklohexil-metil)-1,2,3,6-tetrahidro-2,6-dioxo-9H-purin-8-il)fenil-származékok és eljárás elõállításukra
(11) 225.963
(54) Eljárás bazális sejtkarcinóma és aktinikus keratózis elleni gyógyászati készítmények elõállítására

(11) 225.953
(54) Perem és gyûjtõzsák sztómaeszközökhöz, valamint sztómaeszköz

(11) 225.964
(54) Nedvességzáró filmbevonat-készítmény, bevonási eljárás és bevont forma

(11) 225.954
(54) Hangelnyelõ és lángálló belsõ vakolóhabarcs
(11) 225.955
(54) Új 2H-piridazin-3-on-származékok, eljárás elõállításukra, alkalmazásuk, és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) 225.956
(54) Görcsoldó hatású 4-es helyzetben diszubsztituált aminocsoportot
tartalmazó 1-ar(alk)il-imidazolin-2-onok, eljárás ezek elõállítására, ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények és alkalmazásuk

(11) 225.965
(54) Eljárás 1,2,4-benzo-triazin-oxidokat tartalmazó sugárzásérzékenyítõ és/vagy szelektív citotoxikus hatású gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 225.967
(54) Eljárás helyileg alkalmazható, fájdalomcsillapító hatású készítmények elõállítására
(11) 225.968
(54) Darabos gyümölcsöt tartalmazó túródesszert, és eljárás az elõállítására

(11) 225.957
(54) Nyálkamentes lencsíra és mellékterméke, ezek elõállítása és alkalmazása

(11) 225.969
(54) Eljárás 10-dezacetil-baccatin (III) elõállítására

(11) 225.958
(54) Rágható flubendazolkészítmény közösségben élõ állatok számára

(11) 225.970
(54) Antivirális hatású aciklusos (foszfono-metoxi-alkil)-csoporttal
szubsztituált alkenil-, purin- és pirimidinszármazékok és ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 225.959
(54) (S,S,S,)-N-(1-[2-karboxi-3-(N2-mezil-lizil-amino)-propil]-1ciklopentil-karbonil)-tirozin kristályos, polimorf formája, annak
alkalmazása, eljárás elõállítására, és az azt tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 225.971
(54) Taxánszármazékokat tartalmazó új gyógyszerkészítmények és
elõállításuk

(11) 225.960
(54) Aminvegyületek, elõállításuk és alkalmazásuk

(11) 225.972
(54) Eljárás eritroproteinek tisztítására heparinos kromatografálással
A rovat 51 db közlést tartalmaz.
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