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Megtekinthetõvé vált szabadalmi leírások

(11) 226.328
(54) TNF-receptor-asszociált faktor (TRAF), elõállítása és alkalmazása

(11) 226.343
(54) Eljárás digitális jelátviteli rendszerben küldött adatok ellenõrzésére, valamint eljárás digitális jelátviteli rendszerben továbbított
elsõ és második kapcsolt adategységkészlet ellenõrzésére

(11) 226.329
(54) Lánctalptag
(11) 226.330
(54) Egyláncú anti-p53 antitestfragmentumok és alkalmazásuk gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 226.344
(54) Berendezés anomális elektromos kisülés áramának erõsítésére,
valamint az ilyen berendezést tartalmazó, anomális elektromos
kisülést hasznosító rendszer

(11) 226.331
(54) Eljárás energiamegtakarítást és hálózatszennyezés-csökkentést
eredményezõ villamosenergia-elosztás megvalósítására

(11) 226.345
(54) Eljárás referenciakép képzésére, eljárás és berendezés tárolóedények szelektálására, eljárás tárgyprofil készítésére

(11) 226.332
(54) Kapcsolómechanizmus védõkapcsolóhoz

(11) 226.346
(54) Eljárás és berendezés edények optikailag érzékelhetõ eltéréseinek
vizsgálatára, eljárás átlátszó üvegedények belsõ feszültségeinek
és opálosságának vizsgálatára

(11) 226.333
(54) Berendezés porckorong-betegség mini-invasiv ultrahangos kezelésére
(11) 226.334
(54) Eljárás és rendszer villamos motor szabályozására, valamint motor
(11) 226.335
(54) Biztosítékbetét és eljárás annak elõállítására, valamint forraszanyag
(11) 226.336
(54) Eljárás mechanikus fordulatszám-jeladó nélküli háromfázisú váltakozó áramú gép szabályozására
(11) 226.337
(54) Eljárás léghajók és gázballonok burkolati gázdiffúziójának kezelésére, és burkolat az eljárás foganatosítására
(11) 226.338
(54) Rövidzárvédett teljesítmény-végfokozat és eljárás annak vezérlésére
(11) 226.339
(54) Nyomásvezérlõ és nyomásvezérlési eljárás beavatkozó szerv programvezérelt mûködtetésére
(11) 226.340
(54) Bemeneti védõáramkör villamos meghajtású jármûvek segédüzemi energiaátalakító készülékeinek tápellátására
(11) 226.341
(54) Vezérlõkészülék hõtechnikai berendezés biztonsági áramvezetékéhez
(11) 226.342
(54) Eljárás és elrendezés bejátszások vagy információblokkok beillesztésére

(11) 226.347
(54) Számítógépes oktatórendszer és eljárás kézírás és olvasás oktatására
(11) 226.348
(54) Mutáns G-penicillin-acilázok
(11) 226.349
(54) Eljárás javított bemetszésû dobozfedelek készítésére
(11) 226.350
(54) Tolószerkezet
(11) 226.351
(54) Eljárás gázpatron nagy nyomású fluidummal való megtöltésére
(11) 226.352
(54) Eljárás és berendezés folyékony vagy pasztaszerû anyagok pelletálására vagy granulálására
(11) 226.353
(54) Eljárás italként közvetlenül fogyasztható sörpárlat elõállítására
(11) 226.354
(54) Élõflórás vajkrémek és elõállításuk
(11) 226.355
(54) Szállító- és tárolóeszköz árucikkek csomagolására valamint kartondoboz
(11) 226.356
(54) Eljárás és berendezés extrahált napraforgómag-dara takarmányozási célú feldolgozására
(11) 226.357
(54) Többrétegû, dobozolt hobbiállat-táplálék és eljárás az elõállítására

P46

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 2. szám II. kötet, 2009.03.02.
Megtekinthetõvé vált szabadalmi leírások
(11) 226.358
(54) Eljárás új mikrobicid kompozíciók elõállítására és alkalmazására
(11) 226.359
(54) Eljárás biocid hatású benzimidazol- vagy azolszármazékok és az
azokat tartalmazó készítmények elõállítására
(11) 226.360
(54) Berendezés folyadékok molekuláris oxigénnel történõ dúsítására,
valamint eljárás molekuláris oxigénnel dúsított folyadékok elõállítására
(11) 226.361
(54) Eljárás szubsztituált szulfoxidok elõállítására
(11) 226.362
(54) Kefe javított sörtepászma-rögzítéssel és az ehhez használt rögzítõhuzal, valamint eljárás a sörték biztos rögzítésére

(11) 226.376
(54) Légutak gyulladásos megbetegedéseinek kezelésére szolgáló, nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 226.377
(54) 8H-Tieno[2,3-b]pirrolizin-8-on-származékok, eljárás elõállításukra, alkalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 226.378
(54) Egy makrociklusos bisz-indolil-maleinimid-származék alkalmazása diabetikus makuláris ödéma kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 226.379
(54) Triazinonvegyületek alkalmazása parazita protozoon-fertõzésekbõl eredõ betegségek kezelésére szolgáló szer elõállítására

(11) 226.363
(54) Föld feletti tûzcsap

(11) 226.380
(54) Összekötõ szerkezet és eljárás összekötõ szerkezet elõállítására,
valamint energiaelnyelõ tag gépjármûveken

(11) 226.364
(54) Úthálózati mûtárgy, csuklósan felszerelt fedéllel

(11) 226.381
(54) Befogótokmány a rugalmas gyártáshoz

(11) 226.365
(54) Kõzettörõ markolókanál

(11) 226.382
(54) Cinkszármazékok alkalmazása gyûrûs észterek polimerizációs
katalizátoraként

(11) 226.366
(54) Sínnel egyezõ szintû lefedés vágányoknál

(11) 226.383
(54) Eljárás fibrózis kezelésére az integrin alfa-4-alegységének antagonistájával

(11) 226.367
(54) Berendezés egy hajtásél mentén összehajtott lapokból álló nyomdai termékek összefûzésére

(11) 226.384
(54) Csomagolóeszköz

(11) 226.369
(54) Eljárás szubsztituált izoszerin-észterek elõállítására fém-alkoxidok és béta-laktámok felhasználásával

(11) 226.385
(54) Eljárás fényáteresztõ térelem elõállítására, valamint fényáteresztõ térelem

(11) 226.370
(54) Antitrombotikus hatású szénhidrátszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 226.386
(54) Huzalháló kõomlás elleni védelemre vagy egy talajfelületi réteg
biztosítására, valamint eljárás és berendezés ennek elõállítására

(11) 226.371
(54) Eljárás a maleinsavanhidrid-gyártás desztillációs üstmaradékának hasznosítására tiszta fumársavként

(11) 226.387
(54) Vázelem talajfedõ, -megtartó, vagy -merevítõ szerkezetekhez, fõleg támfalakhoz, valamint ilyen vázelemmel épített talajfedõ,
-megtartó, vagy -merevítõ szerkezet

(11) 226.372
(54) Eljárás mesterséges üvegszálak elõállítására

(11) 226.388
(54) Zuhanytálca

(11) 226.373
(54) Az autó vezetõülésére rögzíthetõ mechanikus autó-lopásgátló készülék

(11) 226.389
(54) Eljárás gravitációs szennyvízelvezetõ csõvezeték periodikus átöblítésére, valamint átöblítõ berendezéssel ellátott szennyvízelvezetõ csõvezeték

(11) 226.374
(54) Bradikinin hatású vegyület és vírus elleni hatóanyagok gyógyszerkombinációja

(11) 226.390
(54) Útburkoló kõ

(11) 226.375
(54) Metoprololt tartalmazó tabletta napi egyszeri adagolásra

(11) 226.391
(54) Csõmatrac
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(11) 226.392
(54) Eljárás árvízi vésztározók üzemeltetésére

(11) 226.393
(54) Berendezés és eljárás biológiai szövetminták festésére
A rovat 65 db közlést tartalmaz.
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