Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 10. szám II. kötet, 2009.10.28.
Megtekinthetõvé vált szabadalmi leírások

Megtekinthetõvé vált szabadalmi leírások

(11) 226.627
(54) Tieno[2,3-d]pirimidindion-származékok és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk
(11) 226.628
(54) Egységes motorgenerátor

(11) 226.643
(54) Hipokoleszterolémiás, és hipotrigliceridémiás hatású pirido-benzazepin-származékok felhasználása gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 226.644
(54) Személy megvédésére szolgáló transzdermális gyógyászati rendszer a mérgezõ alkotórészek nem megengedett, orális alkalmazás
útján történõ szervezetbe jutásának megakadályozására

(11) 226.629
(54) Modultartó elektromos/elektronikus alkatrészekhez
(11) 226.630
(54) Felvonó és kötéltárcsa felvonóhoz

(11) 226.645
(54) Bizonyos ciklusos tio-szubsztituált acilaminosav-amid származékok

(11) 226.631
(54) Felvonó, kötéltárcsa felvonóhoz és bevonat ilyen kötéltárcsa kötélhornyához
(11) 226.632
(54) Eljárás gyalogos gázolások következményeinek jelentõs csökkentésére
(11) 226.633
(54) PIRAMIS fajtanevû meggyfajta (Prunus cerasus L.)

(11) 226.646
(54) Vízoldható taxolszármazékokat tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) 226.647
(54) Hüvelykúpkészítmények emlõs állatok kezelésére
(11) 226.648
(54) Eljárás és rendszer építmények elektromágneses erõtereinek
egészségre ártalmas sugárzás-komponenseinek mérséklésére

(11) 226.634
(54) Pelyhes libabõr
(11) 226.635
(54) Piperidin- és piperazinszármazékok, hatóanyagként ezeket tartalmazó gyógyszerek és alkalmazásuk
(11) 226.636
(54) Égésgátolt, széles frekvenciatartományú vibráció- és zajcsökkentõ polimer nano és mikro kompozíciók

(11) 226.649
(54) Pénzügyi tranzakciós kártya
(11) 226.650
(54) Rendszer anyagtárolásra szolgáló teret határoló, a belsõ felén bevonattal ellátott fal vagy/és a bevonat meghibásodásának észlelésére, valamint eljárás a rendszer elõállítására
(11) 226.651
(54) Eljárás összeköttetés létrehozására és díjszámlázására távközlési
rendszerekben

(11) 226.637
(54) Fogantyú palackhoz
(11) 226.638
(54) Intenzív komposztálást biztosító elrendezés

(11) 226.652
(54) Benzofuránszármazékok, eljárás elõállításukra, és alkalmazásuk

(11) 226.639
(54) {2-[4-(Alfa-fenil-p-klór-benzil)-piperazin-1-il]-etoxi}-ecetsavamidok és eljárás az elõállításukra
(11) 226.640
(54) Eljárás amorf atorvastatin-kalcium elõállítására

(11) 226.653
(54) Eljárás DMC-katalizátor elõállítására, a katalizátor és alkalmazása
(11) 226.654
(54) Mikroorganizmusokat tartalmazó takarmány-adalékanyag, eljárás azok elõállítására és a hõtûrõ mikroorganizmusok

(11) 226.641
(54) Eljárás a {2-[4-(alfa-fenil-p-klór-benzil)-piperazin-1-il]-etoxi}ecetsav elõállítására
(11) 226.642
(54) Megnövelt hatóanyag-stabilitású amlodipin-bezilát tabletta és eljárás az elõállítására

(11) 226.655
(54) Eljárás téridomok mint építészeti, belsõépítészeti, valamint képzõ-, és iparmûvészeti alkotások, mûtárgyak félkész- vagy késztermékeinek elõállítására szilárd síklap(ok)ból
A rovat 29 db közlést tartalmaz.
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