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Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése

Szabadalmi oltalom megszûnése
és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

FD9A

(11) T/66 459
(21) P 94 01255
(54) Eljárás folyékony tejtermékek hõkezelésére

(21) P 01 01112
(54) Piperidinil-aminometil-trifluor-metil-ciklikus-éter típusú vegyületek substance P antagonistaként történõ felhasználása és ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 01 01253
(54) Új eljárás ketiminszármazék elõállítására

(11) T/72 049
(21) P 95 01290
(54) Piperazinszármazékok alkalmazása kognitív rendellenességek
kezelésére szolgáló gyógyszer elõállítására

(21) P 01 03371
(54) Dimenzióstabil kötõanyagrendszer

(11) T/77 774
(21) P 98 00732
(54) Enterális filmbevonatú készítmények, eljárás azok elõállítására és
a bevont készítmények

(21) P 01 03673
(54) Szubsztituált fenilszármazékok, eljárás ezek elõállítására és alkalmazásuk

(11) T/77 975
(21) P 98 00995
(54) Vízben oldhatatlan kamptotecinek lipid-komplexének liofilizátuma

(21) P 01 04272
(54) Új ciklobuténdionvegyületek, eljárás elõállításukra és ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 00 00036
(54) H+,K+-ATP-áz inhibitor alkalmazása orrpolipok kezelésére

(21) P 01 04371
(54) Új, kibernetikus végtaghelyettesítõ eljárás

(21) P 00 00149
(54) Alacsony maradék monomer koncentrációjú ragasztóanyagok és
eljárás ezek elõállítására

(21) P 01 04406
(54) PDE V inhibitorok alkalmazása emlõsök termékenységének növelésére szolgáló gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 00 01108
(54) Stabil üvegállapotú porkiszerelések

(21) P 02 03117
(54) Semleges kationos lipid nukleinsav és hatóanyag szállítására

(21) P 00 03208
(54) Fõtt kolbász termék, valamint eljárás annak elõállítására

(21) P 02 03268
(54) Önhasadó RNS-szekvenciák és alkalmazásuk fehérjeszintézis
szabályozására

(21) P 00 03663
(54) Készítmény, valamint eljárás textíliák mosodai kezelésére

(21) P 02 03412
(54) Kinazolinszármazékok és azok alkalmazása az AKT protein kináz rendszer aktiválására és/vagy az NFKB transzkripciós faktor
gátlására alkalmas gyógyászati készítmény elõállítására

(21) P 00 03702
(54) Energiával vezetett berendezés és eljárás
(21) P 00 04006
(54) Új benzotiofén-, benzofurán- és indolszármazékok, eljárás elõállításukra és ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 00 04085
(54) A 9a-azaleidek csoportjához tartozó, új 3,6-hemiketálszármazékok
(21) P 00 04283
(54) Számítógépes berendezés fogszabályozási diagnózis felállítására
és fogszabályozó eszköz kiszolgálására
(21) P 00 04499
(54) Láncközépen elágazó felületaktív anyagokat tartalmazó szemcsés mosószerkészítmény

(21) P 02 03436
(54) Eljárás nióbium- és/vagy tantálpor elõállítására
(21) P 02 03487
(54) Tetrahidrotiopirán-ftalazinon-származékok mint PDE4-inhibitorok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 02 03681
(54) Perifériális kannabinoid receptor specifikus agonistákat tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 02 03795
(54) Eljárás formázott detergensrúd elõállítására, formázott gyártmány kialakítására szolgáló extrudálóberendezés, valamint formázott detergensrúd
(21) P 02 04548
(54) Tintatartály tintasugaras nyomtató írófejének tintával való ellátására, eljárás egy tintasugaras nyomtatóban használt tintát tároló

P226

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 6. szám II. kötet, 2009.06.29.
Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése
edény ellátására tintával, és eljárás egy tintát tartalmazó edénybõl
tinta eljuttatására egy tintasugaras írófejhez
(21) P 03 00597
(54) Eljárás különbözõ fényességû díszítõhatással rendelkezõ padlóés falborítások elõállítására és az eljárással elõállított termékek

(21) P 03 03720
(54) Egy immunstimuláns oligonukleotidot és egy tokolt tartalmazó
adjuvánskészítmény
(21) P 03 03898
(54) Eljárás és berendezés munkadarabok ellenõrzésére

(21) P 03 01403
(54) A 6-hidroxi-3-(4-[2-(piperidin-1-il)-etoxi]-fenoxi)-2-(4-metoxifenil)-benzo[b]tiofén hidroklorid új kristályos formája és alkalmazásai

(21) P 04 00913
(54) Pravastatin-lakton és epipravastatin-mentes pravastatin nátrium,
valamint az azt tartalmazó készítmények

(21) P 03 01960
(54) Eljárás energiacserére talajtest és egy energiacserélõ között, valamint berendezés az eljárás foganatosítására, különösen áram elõállítására

(21) P 04 01782
(54) Új, vízmentes kristályos gabapentin formák

(21) P 03 01998
(54) Izzító-csap
(21) P 03 02308
(54) Többszörösen helyettesített imidazo-piridinek mint gyomorsavkiválasztás-gátlók és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 02311
(54) Gyógyászati aeroszolkészítmények
(21) P 03 02629
(54) Camptotechin és sztilbénszármazékok kombinációját tartalmazó
gyógyszerkészítmények rák kezelésére
(21) P 03 02924
(54) Transzdermális gyógyszeradagoló készülék bevont mikrotüskékkel
(21) P 03 03149
(54) Aminopiridil-, aminoguanidil- és alkoxiguanidil-helyettesített fenilacetamid-származék proteáz inhibitorok, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 03288
(54) Eljárás hólyagmûködés módosítására 1,2,4-triaminobenzol-származékok alkalmazásával
(21) P 03 03496
(54) Kristályos venlafaxin bázis és a venlafaxin hidroklorid új polimorf módosulatai, eljárások ezek elõállítására
(21) P 03 03502
(54) Eljárás és rendszer bankkártyával történõ tranzakciók figyelésére
és korlátozására
(21) P 03 03558
(54) Eljárás és készülék szer bejuttatására a bõr szarurétegébe vagy
mintavételre abból
(21) P 03 03576
(54) Szerkezet gyógyszert bõrön keresztül bevezetõ rendszerhez és eljárás a szerkezet használatára
(21) P 03 03583
(54) Készülék és eljárás beszúróelemnek a bõr szarurétegébe történõ ütköztetésére, valamint ilyen készülék felhúzására szolgáló
eljárás

(21) P 04 01789
(54) Villamos vezérlésû, precíziós, laboratóriumi nyomásszabályozó
szelep
(21) P 04 01794
(54) Eljárás heparin elõállítására, hízósejttenyészetekbõl kiindulva
(21) P 04 02015
(54) Eljárás és berendezés víz bontására
(21) P 04 02042
(54) Eljárás kettõ vagy több komponensbõl álló textiláruk elválasztásához
(21) P 04 02045
(54) Az ee3-proteincsalád és az azokat kódoló DNS-szekvenciák
(21) P 04 02127
(54) Prés folyadéktartalmú anyagok kipréselésére
(21) P 04 02132
(54) QCAN rezonáns elemeket tartalmazó többfeladatú áramkör, digitális és analóg eszközök cím- és értékbeíró bemeneteinek frekvenciával jellemzett jelforrásból történõ címmel és adattal történõ
célszerû ellátására
(21) P 04 02403
(54) Cukorbetegség-ellenes hatású dipeptilpeptidáz IV (DP-IV) inhibitorok ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 05 00947
(54) Készítmény fogágybetegség kezelésére
(21) P 05 00948
(54) Készítmény a diabeteszes fogágybetegség kezelésre
(21) P 05 01129
(54) Bordás szíj alakos bordatetõvel
(21) P 06 00060
(54) Nagymértékben nyújtható, perforált, szövés nélküli szövedék és
eljárás elõállítására
(21) P 06 00606
(54) Eljárások N-izoxazolil- bifenil-szulfonamidok elõállítására
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(21) P 06 00818
(54) Intim gél, elõnyösen ivarszervek, intim rések és húgyutak fertõzésének megelõzésére és/vagy megszüntetésére

(21) P 00 04818
(54) Polimerizációs katalizátorok

(21) P 07 00027
(54) Táblás logikai társasjáték

(21) P 04 02044
(54) Lapokból álló, többrétegû összetett anyag védõruházat készítésére

(21) P 07 00096
(54) Homeopátiás gyógyhatású készítmények

(21) P 04 02151
(54) Berendezés címkéknek tartályokra történõ felvitelére

(21) P 07 00159
(54) Kis alapterületû, könnyû és alakítható, szilárd felületre helyezhetõ ülõbútor

(21) P 05 00358
(54) Reklámtábla és eljárás reklámtábla beállítására

(21) P 07 00162
(54) Adagoló zárókupak

(21) P 05 00930
(54) Kialakítás a vitorláshajók és hasonló úszó eszközök vezetõeleméhez

(21) P 07 00244
(54) Eljárás alkohol elõállítására
(21) P 98 02194
(54) Indanolszármazékok, eljárás elõállításukra, és ezeket tartalmazó
gyógyászati készítmények
(21) P 98 02464
(54) Az osteoarthritis és más az MMP által közvetített rendellenesség
kezelésére szolgáló MMP-13 szelektív inhibitorok alkalmazása
(21) P 99 00007
(54) Készítmény baromfialom kezelésére

(21) P 05 01022
(54) Tapadószalag röptetett tekercscseréhez, valamint berendezés és
eljárás a röptetett tekercsek összekapcsolására
(21) P 06 00142
(54) Egészségi állapot javító hatású, természetes alapanyagú kozmetikai és gyógyászati készítmény
(21) P 06 00669
(54) Komplex elrendezésû olvasójel, illetve olvasási koordinátor

(21) P 99 00457
(54) Eljárás, készítmények és kellékkészlet gyógyszerhatóanyagok
orális biológiai hasznosulásának a növelésére

(21) P 07 00145
(54) Rendszer, eljárás és számítógépi program felhasználó által online
módon kiválasztott szolgáltatással vagy termékkel kapcsolatos
információnak hordozható, közeli kommunikációra képes eszközbe történõ bevitelére

(21) P 99 00511
(54) Legalább egy béta-adrenergiás agonista alkalmazása P anyag antagonistaként és kozmetikai kezelési eljárás

(21) P 07 00774
(54) Változó magasságú kanyarulatokat tartalmazó örvénykeltõ elemekkel ellátott hõcserélõ

(21) P 99 03317
(54) Átalakított humán anti-hm-1.24 antitest

(21) P 07 00775
(54) Hõcserélõ

(21) P 99 03513
(54) Kenhetõ étkezési zsírkészítmények

A rovat 13 db közlést tartalmaz.

(21) P 99 04275
(54) Eljárás 1-benzil-4-[(5,6-dimetoxi-1-indanon)-2-il]-metil-piperidin-származékok elõállítására,valamint az elõállításnál használt
köztitermékek

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

MM4A

(11) 223.756
(21) P 99 03287
(54) Belsõ borítótag gépkocsihoz

A rovat 75 db közlést tartalmaz.

(11) 224.008
(21) P 00 04732
(54) Kapszulázási eljárás
Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

FA9A

(21) P 00 02761
(54) Eljárás módosított reológiájú poliolefinek elõállítására, ezen eljárással elõállított kompozíciók és e kompozíciók alkalmazása, valamint e kompozíciókat tartalmazó gyártmányok
(21) P 00 03699
(54) Hordozós késõi átmenetifém katalizátorrendszerek

(11) 224.116
(21) P 00 04535
(54) Tetõfedõ elem, ilyen tetõfedõ elemekbõl épített tetõfedõ rendszer,
valamint ilyen tetõfedõ elemek alkalmazása tetõfedés készítéséhez
(11) 224.228
(21) P 01 03827
(54) Alakítható zárólemez tetõablakokhoz és eljárás peremes cseppentõbádog készítésére alakítható zárólemezbõl
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(11) 224.229
(21) P 01 04437
(54) Kóddal ellátott, védõsapkás biztonsági lezáróelem

(11) 225.627
(21) P 02 02943
(54) Mv Mambó fajtanevû, korai érésû búzafajta (Triticum aestivum L.)

(11) 224.356
(21) P 04 01631
(54) Moduláris panel úszómedencék létesítéséhez

(11) 225.730
(54) Tekercshüvely

(11) 224.423
(21) P 98 02045
(54) Optikailag aktív hatóanyagot is tartalmazó vízkezelõ kompozíciók
(11) 224.499
(21) P 99 03071
(54) Extinkciós elven mûködõ optikai füstjelzõ, és eljárás a füstjelzõ
hõmérséklet-ingadozásának kompenzálására
(11) 224.664
(21) P 00 04897
(54) Berendezés és eljárás szilikonemulziók elõállítására
(11) 224.711
(21) P 99 03823
(54) Sibutraminanalógok alkalmazása lipidszintek csökkentésére
szolgáló gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 224.821
(21) P 97 02258
(54) Eljárás 3,4-dihidroxi-5-nitro-benzaldehid elõállítására

(21) P 04 01792

(11) 225.821
(21) P 00 03924
(54) Génterápiás megközelítések ApoA-I agonisták biztosítására, valamint ezek alkalmazása diszlipidémiás rendellenességek kezelésében
(11) 225.831
(21) P 03 03101
(54) Eljárás és webkeresõ adatbázisok – elõnyösen webkeresõk adatbázisának – frissítésére
(11) 225.965
(21) P 96 02225
(54) Eljárás 1,2,4-benzo-triazin-oxidokat tartalmazó sugárzásérzékenyítõ és/vagy szelektív citotoxikus hatású gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 225.988
(21) P 04 01940
(54) Citidin-foszfokolin alkalmazása diabetikus neuropátia esetében
alkalmazható gyógyszerkészítmény elõállítására

(11) 224.970
(21) P 94 02597
(54) Eljárás kristályos kinolon-karbonsav-származék 3/2 hidrátjának
elõállítására és az anhidrátforma
(11) 224.981
(21) P 04 00512
(54) Eljárás legalább egy elasztomer poliuretán bõrhatású fedõréteget
tartalmazó formázott termék elõállítására, valamint az eljárás
során használt forma

(11) 226.086
(21) P 01 03943
(54) Eljárás textília kezelésére
(11) 226.177
(21) P 01 03762
(54) Eljárás rádioaktív hulladékok transzmutálására
(11) 226.325
(21) P 99 01433
(54) Hidrolízist elõsegítõ hidrofób taxánszármazékok, ezeket tartalmazó készítmények és a készítmények alkalmazása

(11) 225.065
(21) P 96 00637
(54) Természetes trigliceridzsír és alkalmazása
(11) 225.166
(21) P 01 00187
(54) Jelfeldolgozó berendezés energiafogyasztás csökkentésére szolgáló eszközzel
(11) 225.406
(21) P 01 04294
(54) Erõs és lágy perforált nem szõtt szövedék, eljárás elõállítására és
ezt tartalmazó abszorbens cikk
(11) 225.444
(21) P 01 03831
(54) Eljárás és berendezés üvegáruk mozgatására, különösen üvegáru
minõség-ellenõrzéséhez, és eljárás palackok vizsgálatára
(11) 225.474
(21) P 94 00832
(54) 10-Dezacetoxi-taxol-származékok, e vegyületeket tartalmazó
gyógyászati készítmények, és eljárás ezek elõállítására
(11) 225.541
(21) P 01 00045
(54) Eljárás L-aminosavak elõállítására fermentálással, és aminosavtermelõ baktériumtörzsek

A rovat 28 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

NF4A

(11) 224.784
(21) P 00 02881
(54) Eljárás és berendezés digitális sztereokép létrehozására és megjelenítésére
(21) P 03 00646
(54) Hõszigetelt falazóelem
(21) P 03 01161
(54) Az 5-[4-[2-[N-metil-N-(2-piridil)-amino]-etoxi]-benzil]-tiazolidin-2,4-dion-maleát új polimorf formái és eljárás azok elõállítására

A rovat 3 db közlést tartalmaz.
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