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Szabadalmi oltalom megszûnése
és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt

(21) P 01 02868
(54) Tetrahidropiridin- (vagy 4-hidroxipiperidin)-butilazol-származékok alkalmazása fájdalom kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmény elõállítására

FC4A

(21) P 07 00099
(54) Injekciós készülék folyékony vagy félig szilárd anyagösszetétel
betegekbe történõ injekciózására

(21) P 01 03041
(54) Új, kationos asszociatív poliuretánok és alkalmazásuk sûrítõszerként

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(21) P 01 03106
(54) Eljárás 4,6-diszubsztituált-2-izocianátopirimidin-származékok
elõállítására és alkalmazásuk köztitermékként
FD9A

(11) T/67 622
(21) P 93 02104
(54) Multifázisú, a hatóanyagot a gyomor-bélrendszerben szabályozottan felszabadító hordozóanyag, e hordozóanyagot tartalmazó
orális gyógyszerkészítmények és eljárás ezek elõállítására
(11) T/71 886
(21) P 95 00138
(54) 4-Amino-N-(4-metil-4-piperidinil)-2-metoxi-benzamid-származékok, e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények és
eljárás elõállításukra
(11) T/77 993
(21) P 97 00350
(54) Vastartalmú, kettõs bevonatú nanorészecskék, ezek elõállítása és
alkalmazása a diagnosztikában és a gyógykezelésben
(21) P 00 00352
(54) Lágy adalékot tartalmazó fagylalt

(21) P 01 03391
(54) Csomagolóeszköz hosszúkás dohánytermékek csomagolására
(21) P 01 03530
(54) N,N-szubsztituált ciklusos aminvegyületek és ezeket tartalmazó
gyógyászati készítmények
(21) P 01 04168
(54) Burkolóelem, transzdermális hatóanyag-leadó rendszer, folyékony
készítmény, valamint eljárás burkolóelem in situ elõállítására
(21) P 01 04820
(54) Szubsztituált benzimidazolok, elõállításuk és parazita protozoonok elleni alkalmazásuk
(21) P 01 05444
(54) Mûködtetõ szerkezet permetezhetõ készítmény üvegcsébõl kezelendõ élõlény behatárolt felszínére való juttatására

(21) P 00 00387
(54) Jégkrém zsírtartalmú bevonattal
(21) P 00 02585
(54) L-Lizint termelõ korineform baktériumok és eljárás L-lizin elõállítására

(21) P 02 02055
(54) Tixokortol-pivalát szuszpenzió, azon alapuló szájöblítõ és azt tartalmazó csomagolás

(21) P 00 02697
(54) Elektromágneses nyomásszabályozó szelep

(21) P 02 02079
(54) L-Karnitint és származékait, valamint Crataegus-kivonatot tartalmazó kardioaktív hatású készítmény

(21) P 00 03078
(54) 5-HT3 és 5-HT4 receptorok által közvetített betegségek kezelésére alkalmazható (+)-norciszaprid

(21) P 02 02106
(54) Tienopiránkarboxamid-származékok, eljárás elõállításukra és az
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 00 03703
(54) Eljárás benzil típusú alkohol éterezésére, a kapott termékek és alkalmazásaik
(21) P 00 04463
(54) Fluor-pirazol-bifenil-amid fungicidek, elõállításuk és alkalmazásuk
(21) P 01 02705
(54) alfa-Aminosav-fenil-észterszármazékok és alkalmazásuk, valamint, e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 02 02177
(54) Neutrális lipopolimer és ilyen lipopolimert tartalmazó liposzómakészítmények
(21) P 02 02285
(54) Tartozék vezetékcsatornához
(21) P 02 02304
(54) Élelmiszertermék
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(21) P 02 02368
(54) Szerkezet belsõ égésû dugattyús motor szelepe löketének változtatására

(21) P 03 01406
(54) Szellõztetõberendezés, az ilyen szellõztetõberendezést tartalmazó
épület, valamint eljárás a szellõztetõberendezés mûködtetésére

(21) P 02 02474
(54) Alacsony zsírtartalmú kanalazható vagy kenhetõ élelmiszer-termékek

(21) P 03 01476
(54) Szerkezet hatóanyagok elhelyezésére tisztítószerkezeten
(21) P 03 01556
(54) Pozitív áramlási karakterisztikájú orvosi szelep

(21) P 02 02479
(54) Indolszármazékok
(21) P 02 02485
(54) Új benzo[b]pirano[3,2-h]akridin-7-on-származékok, eljárás azok
elõállítására és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 02 02509
(54) Mono- vagy poliglicerinezett zsíralkoholt és egy bizonyos poliolt tartalmazó készítmény keratintartalmú rostok oxidációs festéséhez
(21) P 02 02517
(54) Az avermektinek B2:B1 arányát befolyásoló Streptomyces avermitilis gén
(21) P 02 02803
(54) Titánvegyületek, a vegyületek elõállítása és alkalmazása

(21) P 03 01627
(54) Üvegkerámiák, eljárás ezek elõállítására és ezek alkalmazása
(21) P 03 02260
(54) Folsav, B12-vitamin és B6-vitamin felhasználása már kialakult
szív- és érrendszeri betegségek szekunder prevenciójára
(21) P 03 02369
(54) Alakosra munkált huzalból, áteresztõ résekkel ellátott hordozó felületére egyrétegû tekercseléssel készített felületi szûrõ, folyékony és gáznemû közegek, valamint gõzök tisztítására
(21) P 03 02440
(54) Amino-kinolin származékok, eljárás elõállításukra és ezeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 02982
(54) Kristályos gyógyszer

(21) P 02 03163
(54) Rekláminformatikai mozgásszimulációs gömbberendezés közúti
reklámszolgáltatásra

(21) P 03 03682
(54) Herbicid készítmény elõállítása és alkalmazása

(21) P 02 04209
(54) Készítmények lipidmetabolizmus-rendellenességek és allergiás
formák megelõzésére és/vagy kezelésére

(21) P 03 03707
(54) Kristályosítási eljárás ultrahang alkalmazásával

(21) P 03 00676
(54) Koleszteril-észter transzfer fehérje inhibitorokat tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03714
(54) Hatóanyagként 2-aril-8-oxodihidropurin-származékokat tartalmazó elmebajellenes gyógyszerkészítmények

(21) P 03 00744
(54) Perfluoralkil-tartalmú komplexek cukorrészekkel, eljárás az elõállításukra és alkalmazásuk

(21) P 03 03729
(54) Akridinszármazékok, és azok gyógyszerként történõ alkalmazása
és eljárás az elõállításukra

(21) P 03 00754
(54) IL-8 receptor-antagonisták alkalmazása vírusfertõzések kezelésére

(21) P 03 03885
(54) Löketszelep

(21) P 03 00758
(54) Kalcilitikus vegyületek és alkalmazásuk kalciumreceptor antagonistákként

(21) P 04 00221
(54) Eljárás szoftver jogosulatlan használat elleni védelmére az úgynevezett „feltételes elágazás” elv alkalmazásával

(21) P 03 00769
(54) Perfluoralkil-tartalmú komplexek poláros maradékokkal, eljárás
az elõállításukra és alkalmazásuk

(21) P 04 00223
(54) Eljárás szoftver jogosulatlan használat elleni védelmére az úgynevezett „idõleges szétválasztás” elv alkalmazásával

(21) P 03 00772
(54) Rosszindulatú daganatok immunterápiájára szolgáló gyógyszerek

(21) P 04 00232
(54) Eljárás szoftver jogosulatlan használat elleni védelmére az úgynevezett „átnevezés” elv alkalmazásával

(21) P 03 01344
(54) Nem szteroid gyulladásgátlók, eljárás az elõállításukra és ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00239
(54) Eljárás szoftver jogosulatlan használat elleni védelmére az úgynevezett „elemi függvény” elv alkalmazásával
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(21) P 04 00433
(54) Eljárás és berendezés abláció útján kemény, nemfémes munkadarabon mélyedés/nyílás kialakítására, valamint az így nyert munkadarab

(21) P 04 01886
(54) Kemokin receptor aktivitás modulátorokként alkalmazható piperidinszármazékok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00584
(54) Tumorellenes és kemoszenzitizáló hatású bisz-heterociklusos vegyületek és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 01916
(54) Eljárás fenolos vegyületek nitrálására

(21) P 04 00667
(54) Hemopoézist stimuláló oszteogén növekedési oligopeptidek alkalmazása gyógyszerkészítmények elõállítására
(21) P 04 00836
(54) Hívásfelépítés rádiókommunikációs rendszerben
(21) P 04 00976
(54) VII-es faktor polipeptideket és XI-es faktor polipeptideket tartalmazó gyógyszerészeti összetételek

(21) P 04 02101
(54) Vajsavszármazékok, elõállításuk és alkalmazásuk
(21) P 04 02360
(54) Poliaminok alkalmazása progenitor sejtek és/vagy õssejtek számának növelésére alkalmas gyógyszerkészítmény elõállítására
(21) P 05 00722
(54) Attenuált veszettség vírus, a veszettség elleni vakcináláshoz és a
központi idegrendszer génterápiájához egy nukleoprotein mutációval a foszforilezés helyén
(21) P 05 01163
(54) Új, gyógyhatású vegyületek

(21) P 04 01048
(54) 6-(2,6-Difluor-fenil)-triazolopirimidinek mint fungicidek
(21) P 04 01253
(54) Dolastatin 10 származékok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 01303
(54) Fungicid hatással rendelkezõ jódbenzopirán-4-on-származékok,
elõállításuk, alkalmazásuk és ilyeneket tartalmazó készítmények
(21) P 04 01374
(54) Szabályozott hatóanyag-leadású mûtrágyakészítmények és eljárás a készítmények elõállítására
(21) P 04 01383
(54) Négyütemû motorok tengelyrés-vezérlési elve egy darab forgó
vezérrés tengelyre központosítva
(21) P 04 01454
(54) Eljárás tárolt adatokat tartalmazó azonosítóeszköz többcélú felhasználására
(21) P 04 01455
(54) Eljárás fermentáció melléktermékeként elõálló szilárd anyag ártalmatlanítására és energetikai hasznosítására
(21) P 04 01457
(54) Eljárás tiszta energia elõállítására szénbõl

(21) P 06 00122
(54) Új vegyületek és alkalmazásuk
(21) P 06 00524
(54) Eljárás vörösiszap nátriumtartalmának kinyerésére
(21) P 06 00539
(54) Eljárás szigeteletlen padozatú épületek aktív padlószellõztetésére
(21) P 06 00573
(54) Többcélú biztonsági fólia, különösen tûzgátló fólia
(21) P 06 00582
(54) Komparátor áramkör, transzkonduktor áramkör és multi-scroll
áramkör
(21) P 06 00591
(54) Hõerõgép, szállításra használt gépi meghajtású eszközök mozgatására
(21) P 06 00596
(54) Könnyûszerkezetes szélerõmû
(21) P 06 00601
(54) Eszköz testfolyadék ürítésére
(21) P 06 00626
(54) Mononukleozidok új gyógyászati alkalmazása

(21) P 04 01488
(54) Fungicid hatású 7-amino-triazolopirimidinek, elõállításuk, alkalmazásuk és ilyeneket tartalmazó készítmények
(21) P 04 01541
(54) Többfunkciós háztartási és ipari mosógépcsalád és mosási eljárás
(21) P 04 01880
(54) Helyettesített anilin-piperidinek mint MCH-szelektív antagonisták, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 06 00691
(54) Szintetikus herbicidrezisztencia-gén
(21) P 06 00846
(54) Kezdõdõ erdõtüzek oltására alkalmas, nagy nyomású vízzel mûködõ, gyorsbeavatkozó mobil erdõtûzoltó berendezés
(21) P 06 00866
(54) Szélturbina-felépítmény, fõleg belsõ kontinentális alkalmazásra
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(21) P 07 00108
(54) Aprópénzgyûjtõ chipkártyás „iskolatakarék-pénztár” rendszer

(21) P 04 00011
(54) Dihidro-izokinolin-származékok mint foszfodiészteráz-inhibitorok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 07 00695
(54) Eljárás ömlesztett anyag pneumatikus úton történõ dugós szállítására, valamint berendezés az eljárás megvalósítására
(21) P 96 01977
(54) Aminosavakat tartalmazó keverékek, továbbá aminosav-amidok,
valamint eljárás ezen amidok elõállítására, e keverékeket és/vagy
amidokat tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 99 01331
(54) Ciklooxigenáz-inhibitorok amidinszármazékokkal alkotott sói,
eljárás elõállításukra, ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 99 04335
(54) Aril-piperidinol-és aril-piperidin-származékok és e vegyületeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 05 00782
(54) Eljárás és rögzítõberendezés adatokat ábrázoló jelek felvételhordozón való rögzítésére
A rovat 98 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

(21) P 04 00051
(54) Gabodaxolt tartalmazó granulált készítmények és eljárás az elõállításukra
(21) P 04 01358
(54) Gömbhéjban mozgatott elemkapcsolatú háromdimenziós logikai
játék
(21) P 04 01467
(54) Aminokinolin-származékok, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk, mint adenozin A3 ligandon
(21) P 04 01468
(54) Aminokinolin-származékok és eljárás elõállításukra
(21) P 04 01718
(54) Biciklusos oxo-piridin- és oxo-pirimidin-származékok, alkalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 04 01722
(54) Áthidalt biciklussal kondenzált benzo[e][1,4]diazepin-származékok, ezek elõállítása és vazopresszinreceptor-antagonistaként
való alkalmazásuk
(21) P 04 01746
(54) Szubsztituált 6-(2-tolil)-triazolopirimidinek mint fungicidek

FA9A

(21) P 01 00043
(54) Savérzékeny hatóanyagot tartalmazó új gyógyszerforma

(21) P 04 01906
(54) Új katepszin S inhibitor vegyületek, eljárás elõállításukra és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 02475
(54) A fagyasztás-felolvasztás okozta károsodással szemben ellenálló
liposzómakészítmény

(21) P 04 01921
(54) Közbensõ termékek mirtazapin elõállítására és az elõállításukra
szolgáló eljárások

(21) P 02 03072
(54) Eljárás szubsztituált fenilszulfonil-karbamidok elõállítására szulfohalogenidekbõl

(21) P 04 02238
(54) Inszekticid és akaricid hatású 3-szubsztituált pirazolok

(21) P 02 04478
(54) Összetett elem, nagynyomású kisülési lámpa szerelvényei és
nagynyomású kisülési lámpa
(21) P 03 01108
(54) Oxidációs eljárás a 6alfa, 9alfa-difluor-11béta, 17alfa-dihidroxi-16alfa-metil-androszt-1,4-dien-3-on-17béta-karbonsav intermedier elõállítására
(21) P 03 01223
(54) Eljárás N2-(1(S)-etoxi-karbonil-3-fenil-propil)-N6-trifluor-acetil-L-lizin tisztítására
(21) P 03 01500
(54) Eljárás imidazo [1,2-c][2,3]benzodiazepin-származékok és köztitermékeik elõállítására
(21) P 03 03723
(54) Eljárás váltónak vágányba történõ beépítésére, valamint váltó az
eljárás foganatosítására

(21) P 05 00755
(54) A neuronális nitrogén-monoxid-szintáz enzim mûködésére ható,
bimoclomolt vagy arimoclomolt tartalmazó gyógyászati készítmény
(21) P 05 00807
(54) Logikai társasjáték
(21) P 05 01149
(54) Eljárás variálható mintázatú és/vagy alakú felületek kirakására alkalmas kombinatív elemkészletek tervezésére
(21) P 06 00097
(54) Takrolimuszt tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra
(21) P 06 00174
(54) Kézi láncfûrész vezetõlap hajtóvég oldali adapter
(21) P 06 00308
(54) Kioldó íjhúrhoz
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(21) P 06 00409
(54) Izatin és származékai gyógyszerként történõ alkalmazásra

(11) 212.700
(21) P 92 02192
(54) Készítmény és eljárás tömítõfalmassza elõállítására

(21) P 06 00439
(54) Hagyományos tartósítóipari csomagolóanyagok költséghatékony
kiváltása

(11) 213.009
(21) P 94 01998
(54) Korcilmo fajtanevû, fehér színû rózsafajta (Rosa L.)

(21) P 06 00461
(54) Szerkezeti elrendezés neutronvezetõk alátámasztására és nagy
pontosságú beállítására, valamint újrabeállítására
(21) P 06 00700
(54) Eljárás jármû-, különösen autóékszer készítésére, valamint jármû-, különösen autóékszer
(21) P 07 00106
(54) Napsugárral hõtermelõ vákuumlencse

(11) 213.743
(21) P 92 00499
(54) Eljárás paritásszimbólum elõállítására és kapcsolási elrendezés az
eljárás megvalósítására
(11) 213.835
(21) P 94 02125
(54) Cellulóz-hidrát-bázisú, sík vagy tömlõ alakú fólia
(11) 214.584
(21) P 92 02319
(54) Eljárás dibenz[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-onok és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 214.765
(21) P 95 02137
(54) Dupla falú rugalmas tömlõ

(21) P 07 00284
(54) Világítóelem-füzér
(21) P 07 00825
(54) Tok üzemanyagszint érzékeléséhez használt, Hall-hatáson alapuló tartályon belüli érzékelõhöz
(21) P 98 00631
(54) 4-Amino-tetrahidrobenzizoxazol-származékok, alkalmazásuk és
az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 98 02605
(54) 1,2,4-Benzotriazin-oxid-származékokat tartalmazó orális adagolású gélkapszula gyógyszerkészítmények

(11) 215.767
(21) P 94 02211
(54) Indigófestett fonal- és/vagy cérnaalapú frottírtermék
(11) 216.389
(21) P 93 02020
(54) Szerszám és szerszámbefogó kézi szerszámgépekhez
(11) 216.678
(21) P 92 03954
(54) Kapcsolási elrendezés és eljárás mágneses mezõ megfordítására
(11) 216.978
(21) P 96 01514
(54) Osztott tömítõgyûrû tetszõleges dugattyúrendszerekhez
(11) 216.979
(21) P 96 01515
(54) Támasztóbetétes dugattyú

A rovat 34 db közlést tartalmaz.

(11) 217.377
(21) P 95 00184
(54) Alsónemût fedõ alkatrésszel ellátott abszorbens cikk
Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

MM4A

(11) 203.549
(21) 3225/89
(54) Új sztereoszelektív hidrogénezési eljárás dihidro-lizergol elõállítására
(11) 205.004
(21) 4077/90
(54) Eljárás alacsony viszkozitású, nagy koncentrációjú felületaktív
szuszpenziók elõállítására
(11) 208.791
(21) P 92 02459
(54) Kompozíció matt vagy selymes fényû, csúszóképes és lakkozott
felületû nyomdaipari termékek elõállítására
(11) 212.260
(21) 3315/89
(54) Eljárás mechanikusan homogenizált puccolán aktív és hidraulikus erõmûvi pernyekeverék kötõanyagú magas- és mélyépítési
célra alkalmas beton elõállítására
(11) 212.525
(21) P 95 01830
(54) Robbanásbiztos világítótest

(11) 217.490
(21) P 95 00498
(54) Eljárás villamos gép forgórészének elõállítására
(11) 217.796
(21) P 96 01804
(54) Háromblokkos kopoliéterek alkalmazása kenõolajokban
(11) 218.058
(21) P 92 00206
(54) Kapcsolási elrendezés több áram-feszültség átalakítóval rendelkezõ rendszerben az áram-feszültség átalakítók transzfer impedanciájának stabilizálására
(11) 218.603
(21) P 93 00148
(54) Célspecifikus antitest-szuperantigén konjugátumok és ezen készítmények elõállítása
(11) 218.658
(21) P 93 00768
(54) Szabályozott kioldódású verapamilkészítmény és eljárás annak
elõállítására
(11) 218.964
(21) P 94 02192
(54) Streptomyces avermitilisbõl származó elágazó láncú alfa-ketosav-dehidrogenáz-komplexet kódoló gének

(11) 212.589
(21) P 92 02292
(54) Eljárás gélesítõszer-kombináció elõállítására és eljárás gélek és
ülepedésmentes gyümölcslevek elõállítására

(11) 218.982
(21) P 95 02071
(54) Egészségvédõ kávéadalék
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(11) 219.075
(21) P 96 03596
(54) Hézagsín vakhézaghoz és eljárás a vakhézag elõállítására

(11) 223.232
(21) P 03 01469
(54) Tömítésfoglalat gépegységen

(11) 219.154
(21) P 94 02001
(54) Kérõdzõ állatok takarmányainak emészthetõségét javító készítmények

(11) 223.871
(54) Tárcsás maró

(11) 223.976
(21) P 99 00252
(54) Hormonális fogamzásgátló kombinációs készítmény és kit

(11) 219.614
(21) P 96 01922
(54) Georgikon 28 fajtanevû szõlõalany (Vitis L.)

(11) 224.241
(21) P 02 01898
(54) Hordozható mágneses készülék kontakt kezelõfejjel, különféle
betegségek kezelésére, meghatározott akupunktúrapontok felhasználásával

(11) 219.720
(21) P 95 03514
(54) Eljárás zsírsav-alkil-észterek elõállítására
(11) 220.148
(21) P 97 01226
(54) Készítmény keratinszálak oxidációs festésére és festési eljárás a
készítmény alkalmazásával
(11) 220.295
(21) P 94 00202
(54) Antigénkészítmények és ezek alkalmazása citotoxikus T-limfocita reakciók indukálására
(11) 220.782
(21) P 98 01815
(54) Eljárás nem kívánt anyagok eltávolítására kívánt anyagoktól
(11) 220.930
(21) P 98 02921
(54) Szûrõgyertya éghetõ anyagoknak égéstermékekbõl regenerálással történõ leválasztására
(11) 221.018
(21) P 96 01903
(54) Cukrozott, adott esetben csokoládés sûrített tej és eljárás az elõállítására

(11) 224.266
(21) P 00 03588
(54) Tartalék kommunikációs lehetõséggel ellátott védõrelé, digitális
védõrelében tartalék kommunikációra szolgáló áramkör, és eljárás védõrelére vonatkozó információk védõrelébõl történõ továbbítására
(11) 224.318
(21) P 01 03346
(54) Készítmény és eljárás péniszerekció diszfunkció kezelésére
(11) 224.343
(21) P 98 01369
(54) Mikroorganizmusok és eljárások L-cisztein-, L-cisztin-, N-acetil-szerin és ezek tiazolidinszármazékainak elõállítására fermentáció útján
(11) 224.374
(21) P 00 03557
(54) Csatlakozósor, csatlakozósorral ellátott relé és eljárás védõrelé
csatlakozósorának összeszerelésére
(11) 224.392
(21) P 98 00983
(54) Lökõfeszültséggel szemben ellenálló huzal

(11) 221.070
(21) P 99 02178
(54) Biztonsági ajtó, különösen steril ajtó
(11) 221.186
(21) P 93 02149
(54) Klorofill- és bakterioklorofill-származékok, eljárás ezek elõállítására és az ezeket tartalmazó diagnosztikai és gyógyszerkészítmények
(11) 221.492
(21) P 98 01495
(54) Röntgensugaras vizsgálóberendezés dönthetõ asztallal
(11) 221.538
(21) P 97 01214
(54) RHA-NK fajtanevû, beltenyésztett napraforgóvonal (Helianthus
annuus L.)
(11) 221.682
(21) P 93 02213
(54) Csökkentett keserûségû, azitromicint tartalmazó gyógyászati készítmény és eljárás azitromicin keserû ízének csökkentésére
(11) 221.803
(21) P 98 02439
(54) Azitromicin A O-benzil-oxi-karbonil-származék és savaddíciós sói
(11) 222.052
(21) P 00 02273
(54) Berendezésrendszer gyógykezelés alatt álló egyének vizsgálatára
és/vagy terápiájuk elõkészítésére
(11) 222.458
(21) P 97 01088
(54) Gömb alakú, egyenáramú, kalickás forgórészû villamos motor

(21) P 03 02774

(11) 224.606
(21) P 02 01614
(54) Közegszállító tömlõ, valamint eljárás tömlõ elõállítására
(11) 224.812
(21) P 00 04357
(54) Angiogenezist gátló hatású 5-helyettesített-1,2,4-tiadiazolil-származékok, eljárás elõállításukra, és ezeket tartalmazó gyógyászati
készítmények
(11) 224.934
(21) P 98 01979
(54) Javított szol-gél alumínium-oxid csiszolószemcse és eljárás annak elõállítására
(11) 225.154
(21) P 00 04457
(54) Angiogenezist gátló hatású tiadiazolil-piridazin-származékok, eljárás elõállításukra, és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 225.343
(54) Táblaszerkezet

(21) P 03 01718

(11) 225.533
(21) P 03 01605
(54) Eljárás nagy tisztaságú citalopram elõállítására
(11) 225.784
(21) P 00 03029
(54) Ankrodspecifikus monoklonális antitestek, antitestfragmentumok, keverékeik, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények,
valamint alkalmazásuk
(11) 226.084
(21) P 00 01821
(54) Bõrlemosó készítmény, eljárás elõállítására és alkalmazása

(11) 223.041
(21) P 97 01106
(54) Keréksúly gépjármûkerék kiegyensúlyozásához
A rovat 60 db közlést tartalmaz.
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Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése
(11) 221.066
(21) P 99 01527
(54) Szemkondicionáló és látásjavító eszköz

NF4A

(11) 225.405
(21) P 03 01262
(54) Eljárás vázas térelválasztó, díszítõszerkezet elõállítására
(11) 225.615
(21) P 02 02112
(54) Berendezés tömlõbe történõ adagolására
A rovat 3 db közlést tartalmaz.
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