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Megtekinthetõvé vált szabadalmi leírások

(11) 225.973
(54) Új eljárás baccatin III és 10-dezacetil-baccatin III észterezésére

(11) 225.988
(54) Citidin-foszfokolin alkalmazása diabetikus neuropátia esetében
alkalmazható gyógyszerkészítmény elõállítására

(11) 225.974
(54) Nagy kezdõsebességû palacknyakú töltény kézifegyverekhez,
valamint fegyvercsõ és oldalfegyver ennek a találmány szerinti
tölténynek alkalmazásához
(11) 225.975
(54) Polikationok semlegesítése teljes vér vizsgálatához alkalmazott
kromatográfiás eszközökben
(11) 225.976
(54) Forrasztási fészek kialakítása vezetõsínben

(11) 225.989
(54) 5-helyzetben helyettesített 20-(S)-camptothecin-származékok,
eljárás elõállításukra, alkalmazásuk és a vegyületeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények
(11) 225.990
(54) Béta-adrenerg-agonisták alkalmazása endometriózis és meddõség kezelésére, illetve a termékenység fokozására szolgáló
gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 225.991
(54) Cink-hialuronát asszociátum (komplex) alkalmazása orális, peptikus fekély elleni gyógyászati készítmények elõállítására

(11) 225.977
(54) Gázpatron, és eljárás annak töltésére
(11) 225.978
(54) Vágóbetét

(11) 225.992
(54) Hemosztatikus aktivitású vWF-tartalmú készítmény és eljárás annak elõállítására

(11) 225.979
(54) Vegyületek és eljárások a tuberkulózis diagnosztikájához és immunterápiájára

(11) 225.993
(54) Módosított K-vitamin-dependens polipeptidek

(11) 225.980
(54) Lactobacillus helveticus fajhoz tartozó, tenyésztve nagy hatékonysággal tripeptidet termelõ tejsavbaktériumok, fermentált tejtermék és eljárás elõállítására
(11) 225.981
(54) Eljárás elágazó szénláncú alkilcsoportokat tartalmazó felületaktív anyagok elõállítására
(11) 225.982
(54) Dinitro-anilin és oxiacetamid herbicidek emulgeálható koncentrátumkészítményei
(11) 225.983
(54) Nagy mennyiségû olajos növényi magot tartalmazó sütõipari termék, továbbá olajos növényi magok alkalmazása gyógyászati hatású sütõipari termék elõállítására
(11) 225.984
(54) Fenil-ecetsav-származékok, eljárás és intermedierek elõállításukhoz, a vegyületeket hatóanyagként tartalmazó fungicid, inszekticid, arachnicid és nematocid készítmények és alkalmazásuk

(11) 225.995
(54) Madárembrió-részecskékbõl álló biomassza vírusantigének elõállítására
(11) 225.996
(54) Turbótöltõ beépített kipufogógáz-visszakeringetõ szeleppel
(11) 225.997
(54) Képmegjelenítõ eljárás és berendezés
(11) 225.998
(54) Adatkijelzõ eszköz
(11) 225.999
(54) Biztonsági jelölés optikai diffrakciót létrehozó mikrostruktúrával
és eljárás biztonsági jelöléssel ellátott adathordozó elõállítására
(11) 226.000
(54) Számítógépes hirdetési rendszer és eljárás

(11) 225.985
(54) Eljárás 3,5-difluor-anilin elõállítására
(11) 225.986
(54) 1-Amino-indán-származékok alkalmazása gyógyszerkészítmények elõállítására, és 1-amino-indán-származékok
(11) 225.987
(54) S-omeprazol új formája

(11) 225.994
(54) Szilárd táptalajú fermentor, valamint fermentációs eljárás szilárd
táptalajjal

(11) 226.001
(54) Kapcsolási elrendezés hibrid jármûvek energiaellátásának optimalizálására
(11) 226.002
(54) Korszerûsített kapcsolási elrendezés jármûvek soros egyenáramú
motorjainak táplálására
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(11) 226.003
(54) Polarizált villamos töltéstároló készülék váltakozó áramú hálózatban való mûködésre, valamint eljárás polarizált villamos töltéstároló eszközök váltakozó áramú hálózatban való felhasználására

(11) 226.010
(54) Telítetlen alifás dikarbonsavakat és/vagy származékát tartalmazó
kozmetikai készítmények, eljárás elõállításukra, valamint kozmetikai alkalmazásukra
(11) 226.011
(54) Extrudált húskészítmény, valamint eljárás és berendezés ilyen
húskészítmény elõállítására

(11) 226.004
(54) Gázhajtású busz vagy trolibusz
(11) 226.005
(54) Penciclovir alkalmazása emberi herpeszvírus-8 kezelésére

(11) 226.012
(54) 4-(3-Heterociklil-benzoil)-pirazolok, elõállításuk és alkalmazásuk herbicidként

(11) 226.006
(54) Tiofénszulfonil-amino-karbonsav- és -hidroxámsav-származékok, és az ezeket tartalmazó metalloproteinázinhibitor hatású
gyógyszerkészítmények
(11) 226.007
(54) Diagnosztikai célokra használható, polimer membránnal burkolt,
levegõvel vagy gázzal töltött mikroballonok és eljárás elõállításukra
(11) 226.008
(54) Eljárás 2-(metil-szulfonil)-5-(trifluor-metil)-1,3,4-tiadiazol elõállítására
(11) 226.009
(54) Eljárás biológiailag aktív szilíciumvegyületek koncentrált formában történõ elõállítására

(11) 226.013
(54) Kapcsolóegység áramköri megszakítót mûködtetõ szerkezethez
és áramköri megszakító
(11) 226.014
(54) Helyettesített benzocikloalkének, elõállításuk és felhasználásuk
analgetikus hatóanyagként
(11) 226.015
(54) Vírusokat tartalmazó készítmények és preparátumok
(11) 226.016
(54) Fibrinogént, trombint, transz-glutaminázt és proteinázgátlót tartalmazó lokális gyógyszerkészítmény
A rovat 44 db közlést tartalmaz.
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