
Ideiglenes szabadalmi oltalom

megszûnése elutasítás miatt FC4A

(21) P 01 05000
(54) Eljárás HMG-CoA-reduktáz inhibitorok elõállítására

(21) P 01 05145
(54) Eljárás HMG-CoA-reduktáz gátlók elõállítására

A rovat 2 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában FD9A

(11) T/67 276 (21) P 93 02709
(54) Sztereoszelektív eljárás szubsztituált piperidinek elõállítására

(11) T/74 515 (21) P 96 01628
(54) Új habkészítmények gyógyászati célokra, fõként rektális habok és

készítmények elõállítására

(11) T/77 519 (21) P 97 02074
(54) A nõi fogamzásgátlásban együttesen alkalmazható progeszte-

ron-antagonista és antiösztrogén hatású vegyületek

(11) T/77 628 (21) P 98 00352
(54) Proliposzóma porok inhaláláshoz

(21) P 00 00313
(54) Eljárás aldehidek, ketonok, oximok, aminok és hidroxámsav-ve-

gyületek szilárdfázisú szintézisére

(21) P 00 00393
(54) Eljárás nagy intenzitású édesítõszer-keverék édességének és ízes-

ségének javítására

(21) P 00 00612
(54) Mûanyag csavarzár

(21) P 00 00833
(54) Lupus nephritis kezelése anti-CD40L vegyületekkel

(21) P 00 01541
(54) Ftalazinon-származékok és a vegyületeket tartalmazó gyógyásza-

ti készítmények

(21) P 00 01971
(54) Oldható CTLA4 mutáns molekulák és alkalmazásuk

(21) P 00 02491
(54) Hulladéktároló biociddel

(21) P 00 04342
(54) (Het)aril-karbonsavamidot és (+)-(2-klór-fenil)-(5-pirimi-

dil)-metanolt tartalmazó szinergetikus fungicid hatóanyag-keve-
rék és alkalmazása

(21) P 00 04487
(54) Vízmelegítõ berendezés

(21) P 00 04557
(54) Alfa-2B vagy -2B/2C adrenerg receptorok ellen agonistaszerû ha-

tással rendelkezõ szubsztituált imidazol-származékok és ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 00 05014
(54) Új lineáris és ciklusos karbamidszármazékok, eljárás elõállítá-

sukra és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 00056
(54) Karbonsavval helyettesített, fém-proteináz-gátló hatású hetero-

ciklusos vegyületek, alkalmazásuk gyógyászati készítmények
elõállítására és a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmé-
nyek

(21) P 01 00120
(54) Ösztrogén által okozott betegségek kezelésére alkalmas ösztro-

gén agonista/antagonista vegyületeket tartalmazó gyógyszerké-
szítmények

(21) P 01 00121
(54) Gyógyszerkészítmény tesztoszteronszint-növekedésre reagáló

állapotok kezelésére

(21) P 01 00122
(54) Tiludronsav és származékai alkalmazása szárnyasok csontritkulá-

sának megelõzésére és kezelésére szolgáló gyógyászati készít-
mény elõállítására

(21) P 01 00123
(54) Eljárás tojástermelés növelésére és a tojáshéj szilárdítására szár-

nyasoknál

(21) P 01 00188
(54) Aszkorbátot és lizint tartalmazó szinergetikus készítmények ext-

racelluláris mátrixdegeneráció ellen

(21) P 01 00343
(54) A 2-{2-[4[bisz-(4-fluor-fenil)-metil]-1-piperazinil]-etoxi}-ecet-

sav-dihidroklorid új pszeudopolimorf kristályos formái, azok elõ-
állítására alkalmas eljárások és ilyen kristályos formákat tartal-
mazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 00489
(54) Új piperidin-4-szulfonamid-vegyületek, eljárás elõállításukra és

ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
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(21) P 01 00671
(54) Kaszpáz-8-cal kölcsönható fehérjék

(21) P 01 00939
(54) Spiropiperidinszármazékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészít-

mények és alkalmazásuk

(21) P 01 00994
(54) Eljárás polipeptidet kódoló plazmid-DNS bejuttatására makrofá-

gok citoszoljába legyengített szuicid baktériumokkal

(21) P 01 01263
(54) Eljárás optikailag aktív treo-3-amino-1,2-epoxi-vegyületek elõál-

lítására

(21) P 01 01273
(54) Csökkentett másodlagos füstöt létrehozó cigaretta

(21) P 01 01437
(54) Elnyújtott hatóanyag-kibocsátási formájú orális gyógyszerkészít-

mény

(21) P 01 04490
(54) Rezgéscsillapító párna, és kipufogógáz-katalizátor

(21) P 01 04609
(54) Plazmidfenntartó rendszer antigén-bejuttatásra

(21) P 01 04641
(54) IL-5 citokint inhibitáló 6-azauracil-származékok, eljárás az elõál-

lításukra és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 01 04676
(54) Anorektális rendellenességek kezelésére szolgáló gyógyszerké-

szítmények és alkalmazásuk

(21) P 01 04726
(54) Hidrodinamikai tömítés és eljárás a hidrodinamikai tömítés elõál-

lítására

(21) P 01 04754
(54) Szinergetikus fungicid hatóanyag-keverék és alkalmazása

(21) P 01 05017
(54) Ragasztásos lezárással ellátott boríték, valamint eljárás és beren-

dezés elõállítására

(21) P 01 05046
(54) Szekunder aminok reduktív alkilezése hidroszilánnal

(21) P 01 05049
(54) Az oleandomicinek osztályába tartozó új származékok, eljárás az

elõállításukra és az intermedierjeik

(21) P 01 05410
(54) Új metalloproteáz inhibitorok, eljárás ezek elõállítására, és ezeket

tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 01 05486
(54) Hordozható telefon- és terminálberendezés

(21) P 02 00035
(54) Szekunder aminok elõállítása nitrilekbõl

(21) P 02 00036
(54) Primer és szekunder aminok elõállítása nitrilekbõl

(21) P 02 00222
(54) Sejtadhéziót gátló gyulladás elleni és immunmûködést elnyomó

vegyületek és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 02 00513
(54) Spirofuropiridinek terápiásan hasznos új aralkil-amino-szárma-

zékai, eljárás az elõállításukra, ezeket tartalmazó gyógyszerké-
szítmények és alkalmazásuk

(21) P 02 00552
(54) Apoptózist indukáló hatóanyagok alkalmazása (auto)immun be-

tegségek kezelésében

(21) P 02 00580
(54) Celecoxib polimorf kristályos formái, eljárás az elõállításukra és

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 00618
(54) Orális gyógyszerkészítmény pulzáló hatóanyag-kibocsátású for-

mája és eljárás az elõállítására

(21) P 02 00726
(54) Eljárás és reagensek szilárdfázisú reakciók fluor-NMR-rel törté-

nõ meghatározásához

(21) P 02 01463
(54) Gyors terápiás hatású ciklooxigenáz-2 inhibitor készítmények és

alkalmazásuk

(21) P 02 03590
(54) Gyógyszerkészítmény a csonttömeg csökkenésével járó betegsé-

gek kezelésére

(21) P 02 03599
(54) Környezetbatát szigetelõanyag és eljárás ennek elõállítására

(21) P 02 03677
(54) Muszkarin receptor antagonista aktivitással rendelkezõ karbamid

vegyületek

(21) P 02 03740
(54) Élelmiszertermék és eljárás

(21) P 02 03836
(54) 1,3-Diszubsztituált pirrolidin-származékok alfa2-adrenerg-re-

ceptor antagonista hatással, eljárás az elõállításukra és ezeket tar-
talmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 02 03839
(54) 4-Fenil-1-piperazinil-, -piperidinil- és tetrahidropiridil-szárma-

zékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazá-
suk

(21) P 02 03860
(54) Gyógyszerforma lézeres megmunkálásnak ellenálló záróréteggel

(21) P 02 03861
(54) Berendezés lapos termékdarab szállításához
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(21) P 02 04010
(54) Új szertralin-hidroklorid polimorfok, eljárás az elõállításukra, az

új polimorfokat tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalma-
zásuk

(21) P 02 04148
(54) Eljárás NOx és NO2 eltávolítására salétromsav elõállításánál ke-

letkezõ maradék gázokból

(21) P 02 04202
(54) Ibuprofent tartalmazó hatóanyag-preparátum, eljárás az elõállítá-

sára és ezt tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 04304
(54) Berendezés tömegesen gyártott alkatrészek kezeléséhez

(21) P 02 04311
(54) Eljárás és berendezés szerves anyag szétmállasztására

(21) P 02 04585
(54) Prokollagén C-proteináz inhibitor hatású ox(adi)azolilhidroxa-

minsav vegyületek, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 03 00020
(54) Új vegyületek

(21) P 03 00073
(54) Eljárás fermentlé tisztítására

(21) P 03 00105
(54) Foszfor-nitrogén-fém komplex réteg új alkalmazása

(21) P 03 00169
(54) Ciklusos AMP-specifikus foszfodiészterázt gátló pirrolidinszár-

mazékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalma-
zásuk

(21) P 03 00381
(54) Új kapcsolási eljárás

(21) P 03 00641
(54) Triazaspiro[5.5]undekán-származékok és hatóanyagként ezeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 00785
(54) Eljárás magvak csíráztatására

(21) P 03 01066
(54) Cserélhetõ tintatartály tintasugaras nyomtatórendszer tintával

való ellátására, valamint eljárás elektromos és fluid csatlakozás
létrehozására tintasugaras nyomtatórendszer cserélhetõ tintatar-
tálya és mozgó kocsiba beillesztett fogadóegysége között

(21) P 03 01570
(54) Továbbfejlesztett termékbiztonsági rendszer, továbbfejlesztett el-

járás biztonsági cikknek ezzel való hitelesítésére, biztonsági meg-
jelölés, valamint ezzel ellátott cikk

(21) P 03 01792
(54) Eljárás és készítmény haszonnövényeknek herbicidek fitotoxikus

hatásaitól történõ védelmére foszforilált észterek alkalmazásával

(21) P 03 02363
(54) Javított felszabadulási profillal rendelkezõ mikrorészecskék és el-

járás az elõállításukra

(21) P 03 02416
(54) Tisztított hepatitis-C vírusmembrán-proteinek diagnosztikai és

terápiás célú alkalmazása

(21) P 03 02470
(54) Eljárás bitumenes keverékek kémiai behatásokkal szembeni el-

lenállásának fokozására

(21) P 03 02521
(54) Neurotrop tacrolimus analógok, ezeket tartalmazó gyógyszerké-

szítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 02639
(54) Benzofenont és egy oxim-éter-származékot tartalmazó szinerge-

tikus fungicid készítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 02719
(54) Szubsztituált aminszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyászati

készítmények angiogenézis kezelésére

(21) P 03 03196
(54) Eljárás indítóelem, különösen izzógyertya elõállítására, kerámia

alkatrész indítóelemhez és izzógyertya

(21) P 03 03260
(54) Agrokémiai készítmények, elõállításuk és alkalmazásuk herbi-

cidként

(21) P 03 03339
(54) Heteroaril-karbamid neuropeptid Y Y5 receptor antagonisták, al-

kalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03917
(54) Szterin abszorpció inhibitor(ok) kombinációi vérmódosítókkal és

ezek alkalmazása vaszkuláris kondíciók kezelésére

(21) P 03 03923
(54) Szterin abszorpció inhibitor(ok)kombinációi kardiovaszkuláris

szerekkel vaszkuláris kondíciók kezelésére és a kombinációt tar-
talmazó készítmények

(21) P 03 04016
(54) Szürkevíz-újrahasznosító rendszer

(21) P 04 00015
(54) Gyógyszerkombinációk, elsõsorban húgyivarszervi fertõzések és

extragenitális szövõdményeik kezelésére és megelõzésére

(21) P 04 00092
(54) Eljárás elõre kiválasztott bázisállomás-cellák frekvenciacsatornái

közti minimális távolság megállapítására

(21) P 04 00307
(54) Eljárás eladó és vevõ közötti üzletkötés pénzügyi teljesítésének

megbízható elõkészítésére

(21) P 04 00544
(54) Rendszer kódolással ellátott, optikailag nem látható tárgyak mé-

résére és azonosítására
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(21) P 04 00657
(54) Új fibroblaszt növekedési faktorok

(21) P 04 02093
(54) 3-Fenil-2-fenetiltio-propionsav-származékok mint a PPAR-alfa

szelektív agonistái, elõállításuk és az ezeket tartalmazó gyógyá-
szati készítmények

(21) P 04 02315
(54) VII-es faktor polipeptidek folyékony gyógyszerkészítménye

(21) P 04 02429
(54) Új alkalikus proteáz Bacillus sp. (DSM 14390) törzsbõl és az eze-

ket tartalmazó mosó- és tisztítószerek

(21) P 04 02453
(54) Irányítási és komunikációs rendszer és eljárás

(21) P 04 02458
(54) Fokozott hatékonyságú kemokinreceptor-kötõ heterociklusos ve-

gyületek

(21) P 04 02470
(54) Összecsukható tartály

(21) P 04 02509
(54) Csomagolóeszköz, valamint lezárószerszám ennek elõállítására

(21) P 04 02550
(54) Új vegyületek, gyógyszerként való alkalmazásuk, elõállítási eljá-

rásaik és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 02563
(54) Eljárás dekorációs anyag elõállítására valamint dekorációs anyag

(21) P 04 02573
(54) Eljárás (E)-N,N-dietil-3-ciano-3-(3,4-dihidroxi-5-nitro-fenil)-

akrilamid stabil polimorf módosulatának elõállítására és az eljá-
rás intermedierjei

(21) P 04 02583
(54) Új benzotiazin- és benzotiadiazin-vegyületek, elõállításuk, alkal-

mazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 04 02584
(54) Új benzotiazin- és benzotiadiazin-vegyületek, elõállításuk, és

ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 04 02585
(54) Új benzotiazin- benzotiadiazin-származékok, elõállításuk, alkal-

mazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 04 02589
(54) Eljárás és berendezés tömörített beszéd ATM/AALx vagy IP

használatával, járulékos minõségromlás nélkül történõ átvitelére
GSM-hálózatok közvetítõ állomásai között, hatékony sávszéles-
ség-kihasználással

(21) P 04 02605
(54) Eszköz mikroszkopikus bemetszések ejtésére állat bõrszövetén

(21) P 04 02606
(54) Mobil kommunikációs eszköz

(21) P 04 02608
(54) Eljárás vízvezetõ rendszerek csírátlanítására és tisztítására, külö-

nösen úszómedence- és fürdõmedence-létesítményekben, vala-
mint berendezés annak végrehajtására

(21) P 04 02616
(54) Bifenilmetil-tiazolidindionok, bifenilpropionsav-származékok,

alkalmazásuk PPAR-gamma aktivátorként és az ezeket tartalma-
zó gyógyszerészeti és kozmetikai készítmények

(21) P 04 02622
(54) A szertralin-hidroklorid polimorf módosulatainak és az amorf

forma elõállításának új módszerei

(21) P 04 02643
(54) 3,4-Dihidro-1H-izokinolin-2-il-származékok, eljárás az elõállítá-

sukra és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 02669
(54) Berendezés mûanyag fóliatömlõ folyamatos gyártására

(21) P 04 02686
(54) Készülék a biológiai energia biomechanikus energiává alakítására

(21) P 05 00071
(54) Elasztomer-módosított epoxi-sziloxán-készítmények

(21) P 05 00084
(54) Kapszulázás lipidek és hidrofób, magas olvadáspontú vegyületek

elegyével való bevonással

(21) P 05 00105
(54) Élelmiszer-adalékok

(21) P 05 00137
(54) Xa-faktor inhibitorokként alkalmazható pirrolidin-2-on vegyüle-

tek, eljárás elõállításukra és az ezeket tartalmazó gyógyszerké-
szítmények

(21) P 05 00162
(54) Vizeletürítési zavarok megelõzésére/kezelésére alkalmas hetero-

ciklusos vegyületek és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 05 00740
(54) Porckorong implantátum és eljárás károsodott természetes porc-

korongnak porckorong implantátummal történõ helyettesítésére

(21) P 05 01011
(54) Hormonérzékeny lipázgátló karbamidsav-észterek, eljárás elõál-

lításukra, az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkal-
mazásuk

(21) P 05 01032
(54) Csontvelõ-eredetû sztromális sejtekbõl származó anyagok vér-

edények kialakítására és angiogén, illetve serkentõ faktorok elõál-
lítására történõ alkalmazása

(21) P 05 01047
(54) Szíjszerelõ szerszám

(21) P 05 01174
(54) Szerkezet az orgonaszél bevezetésére
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(21) P 06 00053
(54) Szerkezeti elem, különösen szendvicspanel, valamint eljárás

ilyen szerkezeti elem elõállítására

(21) P 06 00338
(54) Amido-éter-szubsztituált imidazo-kinolin-származékok és ezeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 06 00592
(54) Helyettesített imidazopiridin-származékok, ezeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények, valamint intermedierek

(21) P 06 00702
(54) Interdigitális elektród geometria

(21) P 06 00813
(54) Ujjra húzható eszköz, elõnyösen mobiltelefonra rögzítve, látvá-

nyos akrobatikus játékra

(21) P 06 00867
(54) Masszaszerû alágyújtós szerves eredetû újrahasznosítható hulla-

dékanyagokból

(21) P 06 00887
(54) Az alumínium-mész reakcióban generált hidrogénnel habosított

poliszacharidtartalmú építõ- és szigetelõanyagok és eljárás az alu-
mínium-mész reakcióban generált hidrogénnel habosított poli-
szaccharid tartalmú építõ- és szigetelõanyagok elõállítására

(21) P 06 00907
(54) Az alkoholfogyasztás mellék- és utóhatásaiból való gyorsabb re-

generálódást elõsegítõ hatóanyag-keverék és a hatóanyag-keveré-
ket tartalmazó készítmény

(21) P 06 00908
(54) Kisteljesítményû betonkeverõ gép

(21) P 06 00923
(54) Lépcsõn járó, ollós-rugós emelõszerkezetû, állítható ülésmagas-

ságú kerekes szék

(21) P 07 00013
(54) Kombinált uszony

(21) P 07 00022
(54) Csavart laprugó, amely csuklóként mûködik

(21) P 07 00062
(54) Aril-éterrel szubsztituált imidazo-kinolin-származékok és ezeket

tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 07 00072
(54) Áramlás irányában és ellenében energiát termelõ szél és vízikerék

(21) P 07 00101
(54) Logikai társasjáték

(21) P 07 00195
(54) Többszintû vertikálisan strukturált, szintenkénti jelszélesség-mo-

dulált jelgenerátor

(21) P 07 00205
(54) Forgóházas villanymotor és generátor

(21) P 07 00224
(54) Akkumulátor élettartamát befolyásoló tényezõk rögzítését, vala-

mint kiértékelését végzõ készülék

(21) P 07 00298
(54) Akkumulátortöltõ áramkör

(21) P 07 00299
(54) Töltõáramkör két akkumulátor töltésére

(21) P 07 00300
(54) Háromfázisú hálózatról mûködtetett akkumulátortöltõ áramkör

(21) P 07 00301
(54) Kapcsolási elrendezés akkumulátortöltõk párhuzamos üzemû

használatára

(21) P 97 02403
(54) Eljárás vírusellenes proteáz inhibitorok intermedierjeinek elõállí-

tására

(21) P 99 00115
(54) Trombin inhibitorok prodrogjai

(21) P 99 00152
(54) Alkoholalapú mikrobaellenes kozmetikai készítmény és alkalma-

zása

(21) P 99 00163
(54) Eljárás szterin- és sztanin-észterek elõállítására és alkalmazásuk

(21) P 99 00392
(54) Eldobható abszorbens cikkek javított tapadószalagos rögzítõkkel

(21) P 99 02106
(54) Heteroatommal szubsztituált metallocénvegyületek olefinpoli-

merizációs katalizátor rendszerek céljára és eljárás elõállításukra

(21) P 99 02436
(54) Ritkaföldfém-borát és prekurzora, a borát elõállítási eljárásai és

alkalmazása luminofórként

(21) P 99 03433
(54) Eljárás granulált detergensek elõállítására

(21) P 99 03664
(54) Immunológiailag hatásos fagyöngykivonat-készítmények

(21) P 99 03685
(54) Olanzapin alkalmazása túlzott agresszivitás kezelésére szolgáló

gyógyszerkészítmények elõállítására

A rovat 154 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt FA9A

(21) P 00 04363
(54) Miltefosint tartalmazó orális szilárd gyógyszerkészítmények

leishmaniasis kezelésére
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(21) P 03 00345
(54) Gyógyszerészeti termék

(21) P 03 00532
(54) Analgetikus hatású biciklikus N-acilezett imidazo-3-aminok és

imidazo-5-aminok sói

(21) P 03 00578
(54) Alkilezett imidazopiridinszármazékok, ezeket tartalmazó gyógy-

szerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 02715
(54) Automatizált filmrekonstrukciós eljárás

(21) P 04 00325
(54) Nagy tisztaságú N-[3-(3-ciano-pirazolo[1,5-a]pirimidin-7-il)-fe-

nil]-N-etil-acetamid elõállítására, valamint intermedierjei

(21) P 04 02554
(54) Kondenzált heterociklusos szukcinimid-vegyületek, alkalmazá-

suk, eljárás egyes képviselõik elõállítására és a vegyületeket tar-
talmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 02566
(54) C-5 módosított indazolilamino-pirrolotriazinok, alkalmazásuk és

az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 05 00103
(54) Oxigén- és/vagy kénatomot tartalmazó tetraciklusos vegyületek,

eljárás egyes képviselõik elõállítására, alkalmazásuk és a vegyü-
leteket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 07 00098
(54) Változtatható lökettérfogatú támolygótárcsás kompresszor

(21) P 07 00285
(54) Gyógyszer kiválasztását támogató számítógépes rendszer és eljá-

rás

(21) P 07 00383
(54) B6, B12 vitamin, folsav és rutosid felhasználása mélyvénás trom-

bózis megelõzésére és kezelésére

(21) P 07 00405
(54) B6, B12, C-vitamin, folsav és rutosid felhasználása lábszárfekély

kezelésére

(21) P 07 00444
(54) Komputert vezérlõ olcsó eszköz és rendszer, fõként súlyos paralí-

zisben szenvedõknek

A rovat 14 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában MM4A

(11) 207.268 (21) 8048/90
(54) Külsõ regenerálású ioncserélõ berendezés

(11) 207.422 (21) 8245/90
(54) Eljárás sütõ-, édesipari és száraztészta termékek elõállítására vilá-

gos héjszínû búza teljes õrleményébõl

(11) 208.026 (21) 3907/91
(54) Eljárás (1S)-N-(1-etoxikarbonil-3-fenilpropil)-L-alanil-L-prolin-

maleát elõállítására

(11) 208.148 (21) 2994/91
(54) Eljárás a doxorubicin morfolinil-származékai és ezeket tartalma-

zó gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 209.141 (21) 4007/91
(54) Eljárás alacsony motorzajszintet okozó gázolaj elõállítására

(11) 209.433 (21) P 92 00656
(54) Eljárás dijód-oxa-pentánok elõállítására

(11) 209.900 (21) P 92 03936
(54) Eljárás 5-szubsztituált-2-klór-piridin-származékok elõállítására

(11) 210.102 (21) P 92 03992
(54) Eljárás öntõforma készítésére precíziós öntéshez

(11) 210.241 (21) P 92 03991
(54) Eljárás nagyobb méretû öntõforma készítésére precíziós öntéshez

(11) 210.260 (21) P 92 03993
(54) Eljárás viaszminta készítésére precíziós öntéshez

(11) 210.927 (21) P 92 00294
(54) Epe és emésztõrendszeri megbetegedések gyógyítására alkalmas

gyógyászati készítmény és eljárás ennek elõállítására

(11) 212.247 (21) 53/91
(54) Eljárás stabil, alacsony viszkozitású polimer poliolok és poliure-

tán termékek elõállítására

(11) 212.272 (21) P 92 04076
(54) Eljárás 4,13-dioxabiciklo(8.2.1)tridecenon-származékok és az e

vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények elõállítására

(11) 212.449 (21) 6604/89
(54) Eljárás jó átlátszóságú és ütésálló polipropilén kopolimer készít-

mények elõállítására

(11) 212.636 (21) 129/91
(54) Abszorbens szerkezet, valamint eljárás annak elõállítására

(11) 212.991 (21) P 94 00218
(54) Eljárás kristályüveg termékek felületének kezelésére és az így

nyert termékek

(11) 212.993 (21) P 94 02032
(54) Fluoridiont kibocsátó üveg és ilyen üveget tartalmazó fogce-

ment-kompozíció

(11) 213.230 (21) 2819/91
(54) Eljárás azolszármazékok és e vegyületeket hatóanyagként tartal-

mazó gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 213.263 (21) P 95 03662
(54) Kalciumszappan elõállítása hulladék zsírsavelegybõl, valamint

táplálék-kiegészítõ készítmény
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(11) 213.734 (21) 3951/91
(54) Eljárás multifunkcionális adalékanyag elõállítására kenõolajok-

hoz, és az azt tartalmazó kenõolaj-koncentrátumok és készítmé-
nyek

(11) 213.787 (21) P 92 00110
(54) Készülék karizom erõsítéséhez

(11) 213.970 (21) P 95 02287
(54) Kábelvezetõ

(11) 214.509 (21) P 92 02250
(54) Eljárás tisztított lizozim dimerek elõállítására

(11) 214.642 (21) P 92 02162
(54) Mészároskés

(11) 215.099 (21) P 95 01743
(54) Konténeralaplap három derékszögû rögzítõelemmel a sarkokban

(11) 215.227 (21) P 92 02625
(54) Eljárás és berendezés meghatározott, elõírt kezeléshez tartozó

gyógyszereknek az adott pácienshez való egyértelmû hozzáren-
delésére

(11) 215.303 (21) P 95 00249
(54) Berendezés alternáló mozgás forgó mozgássá történõ átalakításá-

ra, forgó és alternáló tömegek kiegyenlítésére

(11) 215.521 (21) P 94 03599
(54) Biaromás propinilszármazékok valamint ezeket tartalmazó gyó-

gyászati és kozmetikai készítmények

(11) 215.537 (21) P 92 03976
(54) Eljárás BHV-1-fertõzés elleni oltóanyag elõállítására

(11) 215.565 (21) P 94 02151
(54) Katalizátor, valamint eljárás hidrogén-peroxid elõállítására, to-

vábbá eljárás ezen katalizátor elõállítására

(11) 215.963 (21) P 92 03948
(54) Eljárás piperazinil- és piperidil-ciklohexanol-származékok, és

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 216.301 (21) P 93 01794
(54) Eljárás krónikus vírusos hepatitisz kezelésére szolgáló gyógy-

szerkészítmény elõállítására

(11) 216.369 (21) P 94 01665
(54) Szabályozási eljárás és szabályozókör

(11) 216.663 (21) P 94 02304
(54) Eljárás sejtdiszperziók vagy sejtszuszpenziók ultrahang alkalma-

zásával történõ dezintegrálására sejtalkotók izolálása céljából

(11) 216.683 (21) P 94 02685
(54) Körasztalos megmunkálóközpont

(11) 217.202 (21) P 92 00223
(54) Eljárás többrétegû öntõforma készítésére kiolvadó viaszminták-

hoz

(11) 217.349 (21) P 92 04135
(54) Triazolo-pirimidin-származékok, a vegyületeket tartalmazó fun-

gicid készítmények, és eljárás a triazolo-pirimidin-származékok
elõállítására és a készítmények alkalmazására

(11) 217.597 (21) P 93 02431
(54) Eljárás és berendezés feszítetlen laminált szövedék változó elasz-

ticitású, terjedelmesítõ nyújtására

(11) 217.742 (21) P 92 02964
(54) Villamos motor és eljárás a villamos motor elõállítására

(11) 217.874 (21) P 93 01942
(54) Többrétegû nedvszívó testet tartalmazó nedvszívó mag és ezzel

rendelkezõ abszorbens cikk

(11) 218.146 (21) P 92 01966
(54) Továbbfejlesztett meningokokkusz-poliszacharid-konjugátum

vakcina

(11) 218.405 (21) P 96 02116
(54) Pénzügyi kártya, terminál, rendszer és eljárás készpénzmentes fi-

zetési ügylet lebonyolítására

(11) 218.448 (21) P 96 01729
(54) Készülék üvegcsövek alakítására

(11) 218.487 (21) P 94 02218
(54) N-Ciano-piridin-karboximid-amid-származékok, ilyen vegyüle-

teket tartalmazó gyógyászati készítmények, és eljárás a vegyüle-
tek elõállítására

(11) 218.577 (21) P 94 03827
(54) Hajápoló aeroszolos kozmetikai készítmények, ezeket tartalmazó

tartály és a készítmények alkalmazása

(11) 218.672 (21) P 93 03746
(54) Hatóanyagként cetirizint tartalmazó szemészeti vagy nazális al-

kalmazásra szolgáló antiallergiás készítmény

(11) 218.933 (21) P 97 00182
(54) Kompaktlépcsõ

(11) 219.044 (21) P 97 01794
(54) Axiáldugattyús forgógép

(11) 219.061 (21) P 93 02847
(54) Fluortartalmú D3-vitamin-analógok

(11) 219.083 (21) P 97 00007
(54) Eljárás számítógép hardverarchitektúrájának bõvítésére, az

összetett adatok automatizált kezelésével és az objektumorientált
szemlélet támogatásával

(11) 219.157 (21) P 96 01839
(54) Peszticid hatású [dioxa-diaza/vagy oxa-triaza/-heptadienil-fenil]-

akrilsav- és glioxilsavszármazékok, elõállításuk és alkalmazásuk

(11) 219.208 (21) P 95 02222
(54) Eljárás és berendezés 1,2-diklór-etán elõállítására direkt klóro-

zással

P316

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 9. szám II. kötet, 2009.09.28.

Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése



(11) 219.283 (21) P 98 00090
(54) Eljárás és berendezés ragasztott ablaküveg keretbõl történõ eltá-

volítására

(11) 219.325 (21) P 97 02203
(54) Tû nélküli fecskendõ és részegység ahhoz

(11) 219.763 (21) P 98 00111
(54) Új jódcsapdák és eljárás jód megkötésére

(11) 220.193 (21) P 95 01680
(54) Expressziós rendszer apolipoprotein AI-M elõállításához

(11) 220.230 (21) P 97 00184
(54) Berendezés napenergia hasznosítására, eljárás a berendezés üze-

meltetésére, napkollektor, különösen a berendezéshez, valamint
napenergiát villamos energiává átalakító tetõhéjalás

(11) 220.274 (21) P 94 03760
(54) Szubsztituált 1-aril-pirazol-származékok és ezeket tartalmazó

artropodicid készítmények

(11) 220.318 (21) P 93 02432
(54) Eljárás és berendezés feszítetlen laminált szövedék sorozatos

nyújtásához elaszticitásának fenntartására, a szövedék szakadása
nélkül

(11) 220.384 (21) P 95 03918
(54) Szilvaalapú szósz és mártás

(11) 220.385 (21) P 99 02061
(54) Tartálynyak, zárókupak kétbekezdésû csavarmenettel és záróel-

rendezés

(11) 220.423 (21) P 96 02040
(54) Módosított oligonukleotidok

(11) 220.437 (21) P 97 02466
(54) Szivattyúgépház

(11) 220.471 (21) P 95 03761
(54) Eljárás közvetlen fûtésû katódként használható ötvözet tabletta

elõállítására és az eljárással elõállított ötvözet tabletta

(11) 220.493 (21) P 96 02007
(54) Hibaáram-védõkapcsoló

(11) 220.685 (21) P 99 02589
(54) Vésznyitó szerkezet harmonikaajtóhoz vagy harmonikakapuhoz

(11) 220.752 (21) P 97 02324
(54) Modulokból felépített felvonó

(11) 220.918 (21) P 98 00048
(54) Tûzvédelmi ajtó

(11) 221.074 (21) P 95 02297
(54) Reteszelõszerkezet

(11) 221.204 (21) P 97 02205
(54) Nukleinsav alkalmazása nõnemû emlõs reproduktív traktusa leg-

alább néhány sejtjének a nukleinsavval történõ transzfektálására
alkalmas gyógyszer elõállítására

(11) 221.242 (21) P 95 01376
(54) Jó átlátszóságú és ütésálló polipropilénkészítmények

(11) 221.380 (21) P 99 00666
(54) Foszfodiészteráz inhibitor hatású fenantridinszármazékok és al-

kalmazásuk

(11) 221.451 (21) P 94 02408
(54) Triszubsztituált fenilszármazékok, e vegyületeket tartalmazó

gyógyászati készítmények és eljárás a vegyületek elõállítására

(11) 221.743 (21) P 97 02516
(54) Extrudáló fúvóka, berendezés és élelmiszertermék

(11) 221.764 (21) P 97 02093
(54) Fúvóka és eljárás folyadék közvetlen befecskendezésére fluid

ágyba

(11) 221.840 (21) P 99 00352
(54) Inhalálókészülék porított, szemcsés anyag légáramba juttatásá-

hoz

(11) 221.864 (21) P 96 00161
(54) Herbicid hatású 2,6-diszubsztituált piridin- és 2,4-diszubsztituált

pirimidinszármazékok és alkalmazásuk

(11) 221.894 (21) P 97 00293
(54) Eljárás környezeti és/vagy egészségügyi szempontból veszélyes

komponens/eke/t tartalmazó anyag, különösen szemcsés, vagy/és
por-, vagy/és iszapállapotú hulladékok és/vagy szennyezett tala-
jok ártalmatlanítására, vagy káros hatásának a mérséklésére

(11) 221.933 (21) P 98 02933
(54) Vezetõberendezés tolófalú és fedett vasúti kocsik tolófalai részére

(11) 222.055 (21) P 97 00280
(54) Helyettesített per(3,6-anhidro)-ciklodextrin-származékok, eljá-

rás ezek elõállítására és ioncserélõként való alkalmazásuk

(11) 222.224 (21) P 99 01045
(54) Vízelvezetõ rendszer vízszintesen csúszó nyílászáró szerkezetek-

hez, valamint vízszintesen csúszó nyílászáró szerkezet

(11) 222.262 (21) P 00 00142
(54) Plomba

(11) 222.319 (21) P 98 00086
(54) Vezetõ-, kitámasztó- és reteszelõberendezés teherkocsik tolófala-

ihoz

(11) 222.416 (21) P 00 04984
(54) Lefedõ eszköz padlóburkolat-hézagokhoz

(11) 222.674 (21) P 00 00024
(54) Tömítõgyûrû dugaszoló karmantyús csõcsatlakozáshoz

(11) 222.695 (21) P 00 01051
(54) Gyorscsatlakozó egység, valamint gyorscsatlakozó egységgel el-

látott gyógyszerészeti ampulla

(11) 222.973 (21) P 01 05441
(54) Eljárás keresztáramú szûrésre membrántárcsákkal
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(11) 223.250 (21) P 98 01992
(54) Egyenfeszültségû teljesítménykonverter hõelvezetõ házzal

(11) 223.322 (21) P 98 00148
(54) Autóbusz-légcsatorna

(11) 223.336 (21) P 00 00462
(54) Oligoszacharidok alkalmazása aceszulfám-K/aszpartám keverék

édességének és ízességének javítására

(11) 223.350 (21) P 97 02461
(54) Sejtadhézió-inhibitorok és azokat tartalmazó gyógyszerkészítmé-

nyek

(11) 223.397 (21) P 98 02967
(54) Eljárás és berendezés háztartási gáz kinyerésére

(11) 223.405 (21) P 99 00676
(54) Étkezési növényi zsírkompozíció, az elõállítása és ezt tartalmazó

zsírtermék

(11) 223.416 (21) P 99 03718
(54) p-Metil-benzilidén-kámfort egy dibenzoil-metán-származékkal

kombinációban tartalmazó kozmetikai készítmények stabilitásá-
nak növelése 2-etil-hexil-alfa-ciano-béta,béta-difenil-akrilát al-
kalmazásával

(11) 223.459 (21) P 00 04438
(54) Végbélbe helyezhetõ eszköz

(11) 223.486 (21) P 99 04640
(54) Többpólusú megszakítószerelvény, eljárás annak mûködtetésére,

valamint középfeszültségû elosztórendszer villamos fõelosztóál-
lomáshoz

(11) 223.495 (21) P 99 03794
(54) Alkenil-szilán funkciós csoportok beépítése alkil-sztirol homopo-

limerekbe és -kopolimerekbe

(11) 223.510 (21) P 00 04870
(54) Szilárd fajtanevû, seprûcirok (Sorghum bicolor L.)

(11) 223.511 (21) P 00 04850
(54) Dia fajtanevû seprûcirok (Sorghum bicolor L.)

(11) 223.694 (21) P 97 00197
(54) Eljárás és berendezés szénhidrogén párhuzamos hidrogénezõ fel-

dolgozására sorosan vezetett recirkulációs hidrogénárammal

(11) 223.738 (21) P 03 00074
(54) Ékszíjelrendezés

(11) 223.743 (21) P 03 00075
(54) Hibrid ékszíj merevítõ támaszelemekkel

(11) 223.877 (21) P 03 03392
(54) Eljárás OSF típusú alumíniumanyagú integrált közegáramkör-pa-

nel gyártására, valamint OSF típusú, alumíniumanyagú integrált
közegáramkör-panel

(11) 223.901 (21) P 99 00383
(54) Készítmény, különösen a bõr öregedési folyamatának mérséklé-

sére

(11) 223.903 (21) P 98 01689
(54) Lizozimdimerek új alkalmazása

(11) 224.013 (21) P 94 01786
(54) HIV-vírus elleni aktivitással rendelkezõ, két gyûrûs poliamino-

csoportot tartalmazó vegyületek, ezek elõállítása és a vegyülete-
ket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 224.072 (21) P 93 01941
(54) GE 2270 antibiotikumok amidszármazékai, eljárás ezek elõállítá-

sára, valamint hatóanyagként ezeket tartalmazó gyógyszerkészít-
mények

(11) 224.117 (21) P 01 05147
(54) Belsõ csõ kéményhez

(11) 224.157 (21) P 01 01383
(54) Íves szállítószalag

(11) 224.174 (21) P 00 00061
(54) Eljárás malonsavészterek elõállítására

(11) 224.230 (21) P 01 05042
(54) Ablak vagy ajtó

(11) 224.288 (21) P 01 00552
(54) Többrétegû dombornyomású papírtapéta sima hátoldallal, vala-

mint eljárás annak elõállítására

(11) 224.291 (21) P 94 02383
(54) Csökkentett képfelbontású vevõkészülék nagy képfelbontású te-

levíziós rendszerhez

(11) 224.344 (21) P 99 00389
(54) Rekombináns vírusok keverékét tartalmazó HIV elleni polienv

vakcinák, elõállításuk és alkalmazásuk

(11) 224.347 (21) P 00 01185
(54) 1-Fenil-alkil-1,2,3,6-tetrahidropiridinek, eljárás elõállításukra, és

ezeket a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 224.387 (21) P 00 04894
(54) Csúszóelemek áramszedõ részére

(11) 224.388 (21) P 01 05234
(54) Kapcsolóüzemû tápegység

(11) 224.412 (21) P 99 04538
(54) Nem halálos lövedék, valamint eljárás ennek elõállítására és a lö-

vedék anyaga

(11) 224.553 (21) P 02 04167
(54) Átészterezési eljárás klorofill- és bakterioklorofill C-133, C-173

diészterek elõállítására

(11) 224.636 (21) P 99 01417
(54) AMPA-receptor inhibitor hatású kondenzált 2,3-benzodiazepin-

származékok, elõállításuk és alkalmazásuk

(11) 224.652 (21) P 03 00088
(54) Vezetõképes padlóburkolat, és eljárás annak elõállítására
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(11) 224.661 (21) P 01 00455
(54) Szerkezeti elrendezés többrétegû homlokzati vasbeton panelok

burkolóhéjának rögzítésére és teherviselõvé tételére, elsõsorban
meglevõ panelépületek felújításához

(11) 224.715 (21) P 01 00937
(54) Többszörösen elágazó peptidkonstrukciókat tartalmazó liposzó-

mák és alkalmazásuk humán immundeficiencia vírus ellen

(11) 224.810 (21) P 01 05451
(54) Berendezés izom- és gerincbántalmak, fõként gerincdeformitá-

sok kezelésére, javítására, rehabilitására

(11) 224.931 (21) P 01 05386
(54) Eljárás és berendezés faanyag telítésére

(11) 224.933 (21) P 04 00785
(54) Horgonyzórendszer burkolólapok és/vagy csempék rögzítéséhez

(11) 224.953 (21) P 99 02415
(54) Szilárd, azonnal felszabaduló beadási formák, és eljárás azok elõ-

állítására

(11) 224.993 (21) P 00 00285
(54) Csatlakozórendszer és villamos csatlakozó

(11) 225.114 (21) P 00 04561
(54) Dihidrobenzofuránok, az ezeket tartalmazó gyógyászati készít-

mények és alkalmazásuk

(11) 225.174 (21) P 03 03473
(54) Berendezés és eljárás legalább kétrétegû termékek elõállítására

tissue-anyagból és/vagy tissue jellegû anyagból, valamint dom-
bornyomó henger

(11) 225.200 (21) P 03 03424
(54) Padlóburkolat és eljárás annak elõállítására

(11) 225.263 (21) P 03 03918
(54) Zsebkés, hosszirányban ki-be csúsztatható késpengével

(11) 225.404 (21) P 02 03605
(54) Utószilárduló anyagból formázott test villamosan vezetõ nyom-

vonallal, valamint eljárás ilyen test gyártására

(11) 225.441 (21) P 00 04997
(54) Eljárás értékszelvény kommunikációs hálózaton keresztül történõ

számítógépes lehívására, kiosztására és beváltására

(11) 225.467 (21) P 02 04002
(54) Bõrön át történõ kezelésre alkalmas berendezés transzdermális

gyógyászati hatóanyag fenntartott továbbítására

(11) 225.516 (21) P 00 03235
(54) Abszorbens cikkek bõrápoló készítményt tartalmazó mandzset-

tákkal

(11) 225.700 (21) P 04 00277
(54) Eljárás palatetõ felújításra

(11) 225.747 (21) P 01 00274
(54) Új benzolszulfonamidszármazékok, elõállításuk és a vegyülete-

ket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 225.903 (21) P 99 00396
(54) Trombózis kezelésére alkalmas antokoaguláns humanizált an-

ti-IX faktor ellenanyag

(11) 226.047 (21) P 99 04591
(54) Berendezés és eljárás huzal csomagolására

(11) 226.050 (21) P 99 04580
(54) Szerkezet, fõleg vázszerkezet egymással összekapcsolt fém-, fõ-

leg acélelemekbõl, valamint eljárás ilyen elemek összekapcsolá-
sára

(11) 226.102 (21) P 02 04505
(54) Levegõtisztító készülék szennyezett levegõjû térbõl zárt térbe,

különösen élõ szervezet által beszívott levegõ tisztítására

(11) 226.123 (21) P 00 00214
(54) alfa-Szubsztituált benzol-szulfonamido-hidroxámsavak, eljárás

elõállításukra és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 226.181 (21) P 04 02353
(54) Elektromágneses érzékelõrendszerek adóantennáit meghajtó esz-

köz

(11) 226.199 (21) P 99 01295
(54) Perfluoralkil-tartalmú fémkomplexek, eljárás elõállításukra és az

NMR-diagnosztikában való alkalmazásuk

(11) 226.292 (21) P 04 00272
(54) Eljárás kommunikációs hálózathoz kapcsolódó kedvezmény re-

gisztrálására

(11) 226.313 (21) P 05 00120
(54) Többcélú, magas hõmérsékleten égethetõ szilikát bevonókompo-

zíció

(11) 226.355 (21) P 00 01755
(54) Szállító- és tárolóeszköz árucikkek csomagolására valamint kar-

tondoboz

(11) 226.543 (21) P 03 00995
(54) Sterilizáló tesztberendezéshez való teszteszköz és tekervényes já-

rattal rendelkezõ eszköz

A rovat 149 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése lemondás miatt MH4A

(11) 207.554 (21) 2097/90
(54) Eljárás és szerelõegység közmûvezetékek becsatlakozási, illetve

mérõhelyeinek elõkészítésére

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése NF4A

(11) 221.655 (21) P 99 03627
(54) Eljárás szennyvíziszap szalmaágyon való szûrésére és komposz-

tálására
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(11) 223.968 (21) P 98 01798
(54) Akácosok erdõfelújítása természetes úton, magról

(11) 224.030 (21) P 99 03410
(54) Tolfenámsavat vagy gyógyszerészetileg elfogadható sóját tartal-

mazó, gyors hatóanyag-leadású tabletta

(11) 224.537 (21) P 01 04967
(54) Borotválkozásnál, szõrtelenítésnél használható szõrpuhító és bõr-

kímélõ hatású kozmetikai készítmény

(11) 226.358 (21) P 00 04197
(54) Eljárás új mikrobicid kompozíciók elõállítására és alkalmazására

(11) 226.359 (21) P 01 04528
(54) Eljárás biocid hatású benzimidazol- vagy azolszármazékok, és az

azokat tartalmazó készítmények elõállítására

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

(21) P 04 01691
(54) Csontsebészeti készülékek és eljárások

(21) P 06 00715
(54) Eljárás és berendezés lágyszárú növények tömörítés elõtti aprítá-

sára

(21) P 06 00715
(54) Eljárás és berendezés lágyszárú növények tömörítés elõtti aprítá-

sára

A rovat 10 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom megszûnését megállapító
határozat visszavonása RH9A

(21) P 00 04268
(54) Logikai táblajáték kettõ vagy több játékos részére

(21) P 01 04638
(54) Rotorlapát szélenergiával mûködtetett berendezés részére

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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