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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 01 01803
(54) Cabergolin és pramipexol új alkalmazása gyógyszerkészítmények elõállítására

FC4A

(21) P 01 00538
(54) Sejttenyésztési eljárás biológiai anyagok elõállítására

(21) P 01 01915
(54) Immunglobulinokból származó, kötõmolekulák, amelyek nem
váltanak ki komplement-közvetített lízist

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
(21) P 01 01980
(54) Berendezés vezérlõáramkörrel
Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(21) P 01 02001
(54) Dipeptidilpeptidáz IV effektorok

FD9A

(11) T/65 188
(21) P 93 01584
(54) Eljárás ciklopentán- és -pentén-béta-aminosavak és ilyen hatóanyagot tartalmazó gyógyászati készítmények elõállítására
(11) T/68 061
(21) P 94 03253
(54) Eljárás fogamzásgátló készítmények elõállítására, melyek kompetitív progeszteron-antagonistákat tartalmaznak, és két új szteroid hatóanyag elõállítására
(21) P 00 01789
(54) Szubsztituált piridin- és piperidinszármazékok, eljárás ezek elõállítására, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 00 01870
(54) Forró vizes oldatban visszaalakítható száraz porkészítmények és
eljárás elõállításukra
(21) P 00 01965
(54) Teleszkópos porszívó-szívócsõ

(21) P 01 02154
(54) Jelzett glutamin és lizin analógok
(21) P 01 02260
(54) ACE inhibitorokat tartalmazó kompozíciók stabilizálása magnézium-oxid alkalmazásával
(21) P 01 02318
(54) Ciklikus kétfogú komplexképzõt tartalmazó kettõs fém-cianid katalizátorok
(21) P 01 03587
(54) Eljárások és készítmények az F18 Escherichia colihoz kapcsolódó betegségekre rezisztens sertések azonosítására
(21) P 02 01176
(54) Új reakciókörülmények szilil-éterek hasítására paclitaxel és analógjai elõállításánál

(21) P 00 02019
(54) Eljárás csomagolás elõállítására
(21) P 00 02118
(54) Fiziológiai közegben rosszul oldódó peptideket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 01184
(54) Az alfa1b-adrenerg receptor szelektív antagonisták alkalmazása
szexuális mûködési zavarok kezelésére
(21) P 02 01224
(54) Glioblasztóma kezelésére alkalmas rákellenes szert tartalmazó biodegradálható mikrogömbök alkalmazása gyógyszertermék elõállítására

(21) P 00 02233
(54) Szemcseppentõ eszköz
(21) P 00 02688
(54) Kartonmozgató berendezés

(21) P 02 01378
(54) Alumínium-szilícium ötvözettel bevont építõelemek

(21) P 00 02760
(54) CCK-B/gasztrin-receptor elleni ellenanyagok termelõdését kiváltó immunogén készítmények, és alkalmazásuk tumorok kezelésére
(21) P 00 04630
(54) Kartondoboz-formáló eljárás és árucsomagoló berendezés

(21) P 01 02102
(54) Pirazolinszármazékok, eljárás elõállításukra, ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 02 01485
(54) MAG expressziós promoterek
(21) P 02 01490
(54) Eljárás nikkelalapú forraszanyagnak nikkelalapú ötvözetbõl lévõ
alkatrészekrõl történõ szelektív eltávolítására
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(21) P 02 01540
(54) Szerotonin (5HT) és 5-HT1A receptor antagonista fenoxi-propil-aminszármazékok és alkalmazásuk

(21) P 03 02310
(54) Alfa-(2,4-diszulfo-fenil)-N-terc-butil-nitron új gyógyszerformái
és eljárás az elõállításukra

(21) P 02 01640
(54) Többlépéses eljárás gázzal töltött mikrokapszulák elõállítására

(21) P 03 02364
(54) Új ciklodextrin-glükonatranszferáz, eljárás ennek elõállítására, és
eljárás ciklodextrin elõállítására ezt az enzimet alkalmazva

(21) P 02 01754
(54) Piezoelem, piezorétegek többrétegû szerkezetével, és eljárás ennek elõállítására
(21) P 02 02352
(54) Nem elpárolgó getter ötvözetek, ilyeneket tartalmazó getter eszközök, továbbá hõszigeteléssel ellátott gyártmányok, gáztisztító
készülékek, fényforrások, valamint légmentesített kamrák
(21) P 02 03320
(54) Indolil-piperidin-származékok, eljárás az elõállításukra, ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények, és alkalmazásuk mint antihisztaminikus és antiallergiás hatású szerek

(21) P 03 02775
(54) Eljárás trigliceridelegy elõállítására
(21) P 03 02965
(54) Vakcina
(21) P 03 03356
(54) Szabályozott részecskeméret-eloszlású, duzzasztott perlittermékek
(21) P 03 04071
(54) Pirenzepine-tartalmú szemészeti gélkészítmény és eljárás az elõállítására

(21) P 02 03332
(54) Ciklotiokarbamát-származékok, progeszteron receptor modulátorokként való alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 04079
(54) Szerkezet kizsigerelt állatok tájolására, fõleg hasítóberendezésekhez

(21) P 02 03657
(54) Heterociklusos vegyületek és eljárások a szívgyengeség és más
rendellenességek kezelésére

(21) P 04 00007
(54) Alkanoil-L-karnitin alkalmazása anhedónia kezelésére szolgáló
gyógyászati készítmény elõállítására

(21) P 03 00333
(54) Eritropoietin beadásának farmakokinetikai és farmakodinamikai
modellezése

(21) P 04 00009
(54) Töltéssel rendelkezõ biológiailag aktív anyagokat tartalmazó termékek és eljárás azok elõállítására

(21) P 03 01370
(54) Korróziógátló felületkezelés fémhez történõ strukturális ragasztásos kötõdés kialakításához

(21) P 04 00021
(54) Új piridilcianoguanidin-származékok és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 03 01749
(54) Acilfenil-karbamid-származékok, eljárás az elõállításukra és gyógyszerkénti alkalmazásuk

(21) P 04 00052
(54) Karbonsavamiddal szubsztituált fenilkarbamid-származékok és
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 01868
(54) Gyógyászati készítmény, ami VIIa és XIII-as faktort tartalmaz

(21) P 04 00446
(54) Azitromicin kristályformái

(21) P 03 01874
(54) Javított viszkozitási tulajdonságú és jó IVD értékû üzemanyagadalékok belsõ égésû motorok üzemanyagaihoz

(21) P 04 00607
(54) Orális szabályozott hatóanyag-leadású készítmény szív- és keringési betegségek napi egyszeri gyógyszerezéssel való kezelésére
és megelõzésére

(21) P 03 01883
(54) Zárósapka folyékony terméket tartalmazó tartály lezárásához
(21) P 03 01940
(54) Ásványi szálasanyag- és hõre keményedõ mûgyantatartalmú lap,
ilyennel burkolt homlokzati fal és tetõ, továbbá eljárások a lap
elõállítására
(21) P 03 01948
(54) Guanidin-sókon alapuló biocid polimerek
(21) P 03 02231
(54) Tûzoltó és égésgátló eljárás, eljárás tûzoltólövedék készítésére,
tömegoszlató eljárás és eljárás tömegoszlató lövedék készítésére,
valamint berendezés lövedék elõállítására

(21) P 04 01459
(54) Rendszer az égést belsõ égésû motorban javító egy vagy több gáz
elõállítására
(21) P 04 01497
(54) Gatifloxacin gyermekgyógyászati készítményei és eljárás az elõállításukra
(21) P 04 01724
(54) Eljárás királis diol-szulfon és dihidroxi-sav típusú HMG CoA reduktáz inhibitorok elõállítására
(21) P 05 00193
(54) Élõ mikroorganizmusok rögzítése szilárd hordozókra
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(21) P 05 00204
(54) Javított kivitelû tartály

(21) P 08 00028
(54) Eljárás kerületi csiszolószerszámok elõállítására

(21) P 05 00485
(54) Torony, különösen szélsebesség-mérõ készülék elhelyezéséhez

(21) P 08 00029
(54) Eljárás és berendezés vékony köszörûtárcsák elõállítására

(21) P 05 00839
(54) Sebészeti szövetkiemelõ eszköz

(21) P 98 01022
(54) Eljárás aldózreduktáz inhibítor alkalmazása diabetikus szívizombetegség megelõzésére vagy megfordítására

(21) P 05 00846
(54) Oldhatatlan hatóanyagot tartalmazó gyógyászati készítmény

(21) P 98 01138
(54) Többrétegû, két irányban nyújtott, két oxigén záróréteget tartalmazó élelmiszerburok, eljárás elõállítására, valamint alkalmazása

(21) P 05 00914
(54) Térkép-analóg alaprajzú kiállítási épület

(21) P 98 01188
(54) Eljárás transzgenikus állatokból származó magasabbrendû
transzkripciós komplexek tisztítására

(21) P 06 00170
(54) Zárósapka szódásflakon-fejhez
(21) P 06 00378
(54) Eljárás nagy szag- és folyadékelnyelõ képességû ultrakönnyû kisállatalom elõállítására és az ezen eljárással elõállított nagy szagés folyadékelnyelõ képességû ultrakönnyû kisállatalom

(21) P 99 00904
(54) Eljárás szilárd anyagok biológiai kezelésére keverés nélküli felületi bioreaktorban
(21) P 99 03110
(54) Hexahidro-pirido[4,3-b]indol-származékok és alkalmazásuk antipszichotikus hatóanyagként

(21) P 06 00416
(54) Propán-bután folyadékellátó berendezés

A rovat 85 db közlést tartalmaz.

(21) P 06 00427
(54) WC-csésze beépített szagelszívóval
(21) P 06 00464
(54) Eljárás és berendezés teniszütõk vizsgálatára

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

FA9A

(21) P 06 00548
(54) Szerkezet világítótest mennyezethez történõ rögzítésére

(21) P 02 01266
(54) Paclitaxel félszintézise dialkil-diklór-szilánok alkalmazásával

(21) P 06 00585
(54) Jól felszívódó, elõemésztett, tartósított proteinkészítmény

(21) P 03 01525
(54) Csomagolóberendezés a belehelyezett tampon újbóli kiadagolására

(21) P 06 00617
(54) Eljárás tárolható búzafûlé elõállítására

(21) P 03 03868
(54) Helyettesített triazol-diamin-származékok mint kináz inhibitorok
és alkalmazásuk gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 06 00618
(54) Szalámitermék és eljárás az elõállítására

(21) P 04 00043
(54) HPPAR-alfa receptor aktiváló hatású oxazol/tiazol-származékok
és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 06 00875
(54) Képváltó eszköz
(21) P 06 00901
(54) Eljárás és vezérlõegység villamosenergia-hasznosító berendezés
vezérlésére

(21) P 05 00500
(54) Általános célú önjáró tigrisgömb
(21) P 05 00799
(54) Hajómerülést csökkentõ csúsztatható platóval felszerelt úszómû

(21) P 06 00931
(54) Hûtõszekrény, hûtõkamra és hûtési eljárás
(21) P 07 00038
(54) (3R,4R)-Tetrahidrokannabinol-11-karbonsavak alkalmazása
sejtburjánzás mérséklésére szolgáló gyógyszerkészítmények elõállítására
(21) P 07 00039
(54) Kannabinoid vegyületek alkalmazása sejtburjánzás mérséklésére
szolgáló gyógyszerkészítmény elõállítására

(21) P 05 01045
(54) Forgatónyomaték-szabályozással mûködõ kerékpár-sebességváltó szerkezet
(21) P 06 00071
(54) Többcélú beléptetõ jellegû információs rendszer
(21) P 06 00118
(54) Eljárás és berendezés épületfödém hótömegsúlyának átlagos és
pontonkénti mérésére, födémráépítésnél terhelésmérésre, födém-
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és épületszerkezet-deformáció mérésére, valamint erre a célra
szolgáló mérõberendezések
(21) P 06 00167
(54) Rendszer objektumok védelmére

(11) 214.681
(21) P 93 03142
(54) Eljárás nagy polaritású komonomer csoportokkal módosított polimeralapú padlóburkolatok és falburkolatok elõállítására és az
eljárással elõállított termékek

(21) P 06 00195
(54) Kettéválasztható, ikerelrendezésû közúti jármû

(11) 214.835
(21) P 93 01416
(54) Eljárás bórtartalmú kenõolaj-adalékanyag elõállítására, valamint
az adalékanyagot tartalmazó koncentrátum és kenõolaj-készítmény

(21) P 06 00202
(54) Fékezõ-mentõ készülék orsós felvonókhoz
(21) P 06 00216
(54) Babakocsira szerelhetõ babakocsi-mozgató gép

(11) 215.181
(21) 4320/90
(54) Eljárás és vizsgálókészlet glükozilált hemoglobin kimutatására

(21) P 06 00387
(54) Eljárás és berendezés elektromos hálózatoknál alkalmazott tûzvédelmi biztonsági felügyeleti rendszerekhez

(11) 215.762
(21) P 94 03295
(54) Eljárás és berendezés tisztított víz elõállítására
(11) 215.931
(21) P 92 03683
(54) Eljárás helyi alkalmazású, bõrráncok csökkentésére alkalmas készítmény elõállítására

(21) P 06 00723
(54) Energiaellátás-aktiváló biztonságtechnikai rendszer
(21) P 06 00943
(54) Fedélzeti berendezés menetrend szerint közlekedõ jármû menetrendhez viszonyított pontosságának felügyeletére és eljárás ilyen
berendezés mûködtetésére

(11) 216.051
(21) P 96 01264
(54) Álló, hengeres, többkamrás tartály folyadékokhoz, különösen
borhoz
(11) 216.054
(21) P 96 01429
(54) Levehetõ zárófedél kézi mûködtetésû folyadékkiadagoló tartályokhoz

A rovat 16 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(11) 212.961
(21) P 93 03327
(54) Fejdob felvevõkészülékhez

MM4A

(11) 206.628
(21) 3038/90
(54) Eljárás a 2,3,didedoxiinozin-monohidrát 2,3,-didezoxi-2,3,-didehidro-timidin-monohidrát és 2,3,-didezoxi-2-fluor-inozin-hemihidrát antivirális hatású, vízben jól oldóható, stabilis, kristályos
sóinak és e sókat tartalmazó gyógyszerkészítményeknek az elõállítására
(11) 207.082
(21) 3004/89
(54) Eljárás purinszármazékok és az azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 209.748
(21) P 92 01574
(54) Ajtómûködtetõ berendezés reteszelõmechanizmussal felvonók
részére
(11) 210.090
(21) P 92 01527
(54) Vízkõképzõdést és korróziót gátló, inhibitor hatású kompozíció
(11) 211.763
(21) 1597/91
(54) Adalékanyagoknak, töltõanyagoknak, pigmenteknek vagy ezek
keverékeinek nem extrudált koncentrátumai
(11) 212.467
(21) 2201/89
(54) Többrétegû fallal kialakított mûanyag csõ vagy csõidom
(11) 212.620
(21) 1545/91
(54) Ciklohexenon-oximétereket tartalmazó herbicid készítmények,
eljárás a hatóanyagok elõállítására és gyomirtási eljárás

(11) 217.078
(21) P 93 01448
(54) Eljárás tio- és karbonil-amino-csoportot tartalmazó oldallánccal
helyettesített heterociklusos karbonsavszármazékok és az ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 217.368
(21) P 92 03594
(54) Királis 2,5-dialkil-foszfolánok, elõállításuk és a vegyületeket ligandumként tartalmazó enantioszelektív hidrogénezõkatalizátorok
(11) 217.429
(21) P 95 01461
(54) 11,21-Biszfenil-19-norpregnán-származékok, ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk
(11) 217.594
(21) P 93 03295
(54) Tépõzáras rögzítõeszköz befogadó eleme, tépõzáras rögzítõeszköz és ezzel ellátott abszorbens cikk
(11) 218.082
(21) P 96 03188
(54) Ciklodextrint mukoadhezívként, továbbá egy gyógyászati hatóanyagot tartalmazó emulziók, és eljárás ezek elõállítására
(11) 218.300
(21) P 95 01490
(54) Készítmény és eljárás méhek költésmeszesedésének megszüntetésére és/vagy megakadályozására
(11) 218.308
(21) P 96 00130
(54) Indeno[2,1-c]kinolinon- és indeno[2,1-b]izokinolinon-származékok és gyógyászatilag elfogadható sóik, elõállításuk és alkalmazásuk
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(11) 218.395
(21) P 96 01351
(54) GK 103 fajtanevû, FAO 500-as éréscsoportba tartozó, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
(11) 218.482
(21) P 99 04088
(54) Tio- és karbonil-amino-csoportot tartalmazó oldallánccal helyettesített heterociklusos karbonsavszármazékok és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 218.909
(21) 1476/91
(54) Pirido[2,3-f][1,4]tiazepinek és pirido[3,2-b][1,5]benzotiazepinek, eljárás elõállításukra, és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 219.102
(21) P 98 00405
(54) Talpas irányjelzõ forgalomterelésre a közúti forgalomban
(11) 219.911
(21) P 96 03469
(54) Pirazolo-piridin-származékok, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) 220.119
(21) P 98 01193
(54) Kétfunkciós járókeret mozgáskorlátozottak részére

(11) 223.151
(54) Gumiabroncs

(11) 223.368
(21) P 01 03150
(54) Eldobható abszorbens cikk
(11) 223.545
(54) Csatlakozó

(21) P 00 02023

(11) 223.681
(21) P 02 01780
(54) Huzalgyártó berendezés
(11) 223.988
(21) P 00 02299
(54) Fûtõkészülék permetezõfúvókához és permetezõfúvóka
(11) 224.103
(21) P 00 01948
(54) Szimmetrikus, többrétegû rétegszerkezet, csomagolás, valamint
eljárás szimmetrikus, többrétegû rétegszerkezet elõállítására
(11) 224.115
(21) P 01 03498
(54) Eljárás vasbeton vagy betonfelületek folyadék-, kopás-, korrózióálló szigetelésére
(11) 224.138
(54) Behúzószerkezet

(11) 220.807
(21) P 00 00416
(54) Árumegvezetõ rendszer, fõként textilanyagú árukhoz

(21) P 01 03130

(21) P 96 01189

(11) 220.888
(21) P 00 02824
(54) Kartonszétnyitó berendezés és kartonfelállító berendezés

(11) 224.188
(21) P 99 03355
(54) Bitumenkompozíciók, eljárás elõállításukra, valamint e kompozíciók alkalmazása

(11) 221.023
(21) P 96 03104
(54) Szilárd alapanyagként használható zsíranyag, eljárás az elõállítására, és ilyen zsíranyagot tartalmazó, kenhetõ készítmény és
sütõzsír

(11) 224.373
(21) P 02 01857
(54) Keményforrasztó lemeztermék és eljárás annak elõállítására, továbbá keményforrasztással egyesített alkatrészekbõl álló szerkezet és eljárás annak elõállítására

(11) 221.066
(21) P 99 01527
(54) Szemkondicionáló és látásjavító eszköz

(11) 224.384
(21) P 92 03614
(54) Digitális FM szintetizátor rögzítõ áramkörökhöz

(11) 221.443
(54) Tolófal

(11) 224.519
(21) P 02 01699
(54) Címkeadagoló fej mûanyagfúvó, öntés közben címkézõ rendszerhez

(21) P 99 01462

(11) 221.598
(21) P 94 03555
(54) Glicerin alkalmazása bõrön keresztüli hatóanyag-bevitel szabályozására

(11) 224.543
(21) P 01 03615
(54) Csempe és eljárás annak elõállítására

(11) 222.389
(21) P 01 02078
(54) Gázáramlás-ellenõrzõ szerelvény

(11) 224.657
(54) Fogsorprotézis

(11) 222.609
(54) Vízmelegítõ

(11) 224.727
(21) P 01 01788
(54) Betakarítógép, különösen önjáró silókombájn

(21) P 00 01884

(21) P 03 01362

(11) 222.780
(21) P 97 00961
(54) Forgózsámoly, független forgású kerekekkel rendelkezõ motoros
hajtású tengellyel

(11) 224.876
(21) P 00 04246
(54) Többrétegû mûanyag elõidom fúvott tartály elõállítására, az elõidomból fúvott tartály és eljárás ezek elõállítására

(11) 222.842
(21) P 99 01594
(54) Integrált RT-PCR/nested PCR diagnosztikai rendszer a szilvahimlõvírus kimutatására és alcsoportjainak elkülönítésére

(11) 225.167
(21) P 02 01679
(54) Eljárás és berendezés elsõsorban templomi orgona mûködtetésére

(11) 223.044
(21) P 95 02811
(54) N-acil-szulfaminsav-észter-, N-acil-szulfonamid-, valamint
N-szulfonil-karbaminsav-észter-származékok és ezeket tartalmazó hiperkoleszterinémiás hatású gyógyszerkészítmények

(11) 225.360
(21) P 01 01909
(54) Eljárás nedves szmektites agyag sokkszerû szárítására
(11) 225.405
(21) P 03 01262
(54) Eljárás vázas térelválasztó, díszítõszerkezet elõállítására
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Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése
(11) 225.822
(21) P 98 01809
(54) Organopolisziloxánokat tartalmazó vizes diszperziók

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

(11) 226.051
(21) P 01 02141
(54) Eljárás és berendezés áruk meghatározott térbe történõ befogadására és keverésére

A rovat 60 db közlést tartalmaz.

NF4A

(11) 212.099
(21) P 93 00660
(54) Betét folyadék és gáz közötti hõ- és anyagcseréhez, fõként keresztáramú nedves hûtõtoronyhoz
(21) P 99 02421
(54) Nyálkahártya-viszkozitást optimalizáló és bélfunkciót stimuláló
hatású készítmények

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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