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Megtekinthetõvé vált szabadalmi leírások

(11) 226.130
(54) Neuraminsavvegyületek, azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás e készítmények elõállítására

(11) 226.145
(54) Eljárás és berendezés személyek és/vagy termékek védelmére levegõben lebegõ részecskék ellen

(11) 226.131
(54) Kolloidális szilicium-dioxidot tartalmazó valaciklovirtabletták és
eljárás elõállításukra

(11) 226.146
(54) Egyszer használatos injekciós eszköz
(11) 226.147
(54) Szerkezet valamely testre ható dinamikus erõhatás rugalmas csillapítására, különösen cipõtalpszerkezet, fõként sportcipõhöz

(11) 226.132
(54) Gyorsan oldódó galantamin-hidrobromid-tartalmú tabletta
(11) 226.133
(54) Triazolilcsoportot tartalmazó foszfátok, eljárás elõállításukra és
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 226.134
(54) Szulfonil- és szulfinil-benzoil-guanidin-származékok és ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 226.136
(54) Többszörös gyógyszerrezisztenciát felfüggesztõ aktivitással rendelkezõ aminosavszármazékok, elõállításuk és alkalmazásuk, valamint ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 226.137
(54) Eljárás vírusellenes tulajdonságokkal rendelkezõ 1,3-oxatiolánszármazékok elõállítására
(11) 226.138
(54) R-enantiomer N-propargil-1-amino-indán sói, ezeket tartalmazó
készítmények és alkalmazásuk
(11) 226.139
(54) Közeg és eljárás biológiai anyagok fagyasztással történõ tartósítására
(11) 226.140
(54) A keményítõszintézisben részt vevõ enzimeket kódoló DNS-molekulák és az ezen molekulákat tartalmazó vektorok, transzgénikus növényi sejtek és növények

(11) 226.142
(54) Il-2-szelektív agonisták és antagonisták

(11) 226.149
(54) Tumornekrózisfaktor-antagonisták és alkalmazásuk endometriózis kezelésére szolgáló gyógyászati készítmények elõállítására
(11) 226.150
(54) Antitestek alkalmazása rák elleni vakcinálásra

(11) 226.135
(54) Ondansetron intermedierje és eljárás annak elõállítására

(11) 226.141
(54) Eljárás amino-alkoholok és származékaik elõállítására

(11) 226.148
(54) Eljárás 2-hidroxi-4-metil-tio-vajsav elõállítására nitriláz alkalmazásával

(11) 226.151
(54) Ásványgyapotból készült hajlékony szigetelõpaplan, eljárás annak elõállítására, valamint eljárás a szigetelõpaplan szigetelendõ
testre történõ felhelyezésére
(11) 226.152
(54) Öntõgép és öntési eljárás
(11) 226.153
(54) Tolózár fémolvadék öntéséhez
(11) 226.154
(54) Csontrögzítésre alkalmas implantátum
(11) 226.155
(54) Présformatartót és tálcát tartalmazó szerkezet sajtológépekhez
(11) 226.156
(54) Gáztechnikai készülék, különösen nyomáscsökkentésre
(11) 226.157
(54) Berendezés és eljárás a hûtõlevegõ hõmérsékletének szabályozására üveggyártó berendezésekben
(11) 226.158
(54) Porckorongprotézis vagy nukleuspótló protézis
(11) 226.159
(54) Hûtõ- vagy mélyhûtõ szekrény

(11) 226.143
(54) Új Bacillus thuringiensis törzsek és inszekticid proteinjeik

(11) 226.160
(54) Szelep mérgezõ közeget befogadó tartályokhoz

(11) 226.144
(54) Ecsettörlõvel ellátott festékeskanna

(11) 226.161
(54) Emelõberendezés
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(11) 226.162
(54) Eljárás pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-on-származékok elõállítására,
valamint az e célra használható köztitermékek

(11) 226.168
(54) A keratinocita növekedési faktor analógjai, az analógokat kódoló
nukleinsavak, valamint az analógok elõállítása és alkalmazása

(11) 226.163
(54) FK-506 jelû vegyületet és származékait tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 226.169
(54) Eljárás nikotinsav elõállítására

(11) 226.164
(54) Magnézium-sztearát alkalmazása inhalálható száraz porkészítményekben és inhalálható száraz porkészítmények
(11) 226.165
(54) Antiepilektikumokat és nem szteroid gyulladáscsökkentõket tartalmazó fájdalomcsillapító készítmények
(11) 226.166
(54) Buprenorfintartalmú orális gyógyszerkészítmények
(11) 226.167
(54) Olanzapin-dihidrát D, elõállítása és az azt tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 226.170
(54) Többcélú favédõ kompozíció
(11) 226.171
(54) Eljárás és berendezés nedves sörtörköly termikus hasznosítására
(11) 226.172
(54) LGR20 fajtanevû, beltenyésztett napraforgóvonal (Helianthus
annuus L.)
(11) 226.173
(54) Limumm2 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
A rovat 44 db közlést tartalmaz.
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