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Szabadalmi oltalom megszûnése
és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(21) P 00 02709
(54) Eljárás 1-helyzetben szubsztituált 4-(4-fluor-fenil)-3-(hidroxi-metil)-tetrahidropiridinek redukciójára

FD9A

(11) T/76 719
(21) P 96 03513
(54) Prokatalizátor etilén polimerek elõállításához, és eljárás a katalizátor elõállítására
(11) T/76 844
(21) P 96 03144
(54) Homológ rekombinációt elõidézõ DNS-konstrukció és alkalmazásai

(21) P 00 03393
(54) Hosszan tartó felszabadulású, késleltetett gélek
(21) P 00 03431
(54) Egyrészes zárófej mûanyagból
(21) P 00 03941
(54) Két lendkerekes rezgéscsillapító

(11) T/76 979
(21) P 96 03328
(54) Retrovirális proteáz inhibitor készítmények
(11) T/77 407
(21) P 96 03454
(54) (Amidino-alkil)-szulfinil- és -szulfonil-csoporttal szubsztituált
aminosav-származékok, eljárás elõllításukra és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) T/77 780
(21) P 96 03492
(54) Immunomodulációs aktivitással rendelkezõ új, szubsztituált purinilszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 00 01712
(54) 2,3-Metán-aminosav-származékok, eljárás elõállításukra és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 00 01928
(54) Eljárás 2-fenil-3-amino-piridin, szubsztituált fenilszármazékai és
ezek sóinak elõállítására
(21) P 00 02084
(54) Kinolin- és kinoxalinszármazékok, melyek gátolják a vérlemezke-eredetû növekedési faktort és/vagy a p56lck tirozin-kinázokat,
és a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 00 02219
(54) Vérlemezke-eredetû növekedési faktor és/vagy p56lck tirozin kináz gátló hatású kinolin és kinoxalinszármazékok, valamint ezeket a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 00 02278
(54) Molekulánként átlagosan legfeljebb öt oxialkiléncsoportot tartalmazó csökkentett energiatartalmú zsírutánzó anyagok
(21) P 00 02298
(54) Ionok, különösen Pb ionok megkötése vagy elkülönítése per
(3,6-anhidro)ciklodextrin származékok segítségével
(21) P 00 02686
(54) Guanidint utánzó, Xa faktort gátló hatású vegyületek és ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 00 03995
(54) Eljárás ásványi anyagok intesztinális sejtekben való felszívódásának javítására
(21) P 00 04314
(54) Lágyítószerrel kezelt interlabiális abszorbens eszköz
(21) P 00 04502
(54) Eljárás több állomást tartalmazó hálózat üzemeltetésére
(21) P 00 04807
(54) Vérlemezkébõl származó növekedési faktort és/vagy P56lck tirozin kinázokat gátló hatású kinolin- és kinoxalin-vegyületek, alkalmazásuk gyógyászati készítmények elõállítására és a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 00 04916
(54) Eljárás 1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-2,3-dikarbonsavanhidrid és
felhasználásával (S)-N-terc-butil-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-3-karboxamid elõállítására
(21) P 01 01432
(54) Rák kezelésére és megelõzésére alkalmas peptidek
(21) P 01 01813
(54) Homo- vagy heterociklusos csoporttal helyettesített karbonsavszármazékok, eljárás elõállításukra és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 01 01843
(54) Eljárás tömörített videoképek dekódolására és videodekódoló
berendezés
(21) P 01 01894
(54) IgE csökkentõ hatású benzimidazolszármazékokat tartalmazó
gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra
(21) P 01 01895
(54) Biológiailag lebontható, tartós felszabadulású alginát gélek
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(21) P 01 02017
(54) Eljárás új sajttermékek elõállítására a kiindulási anyag kezelésével
(21) P 01 02031
(54) Széles spektrumú gombásodásgátló hatású vízoldható azolok, eljárás az elõállítására és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 01 02128
(54) IgE modulátorként alkalmazható benzimidazolszármazékokat
tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 01 02148
(54) Mezõgazdasági aratógép
(21) P 01 02185
(54) Berendezés szilárd szemcsés vagy/és darabos anyag, például faliszt-pellet, forgács és hasonló elégetésére
(21) P 01 02262
(54) Falazóblokk, valamint eljárás falszerkezet építésére ilyen falazóblokkokból, és eljárás építõelemek, különösen falazóblokkok elõállítására
(21) P 01 02274
(54) Tesztoszteronszármazék és ezt tartalmazó gyógyszerkészítmény
(21) P 01 02290
(54) Hidroxámsav-származékok alkalmazása antibakteriális hatású
gyógyszerkészítmények elõállítására
(21) P 01 02369
(54) Aminosavszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 01 02435
(54) Optimális erõforrás allokáció

(21) P 01 03399
(54) Merevített fogantyú kartondobozokhoz
(21) P 01 03424
(54) Eletriptan alkalmazása migrén visszatérésének megakadályozására
(21) P 01 03536
(54) Széles spektrumú gombaellenes szerként alkalmazható vízoldható azolok, eljárás elõállításukra és intermedierjeik
(21) P 01 03652
(54) Eljárás mágneses anyag folyamatos tekercselésére és vasmag-tekercselõ berendezés
(21) P 01 04308
(54) Amidino- és guanidino-azetidinon-származékok mint triptáz inhibitorok, eljárás elõállításukra, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények, valamint intermedierek
(21) P 01 04390
(54) Alfa-2B vagy alfa-2B/2C adrenerg receptorokra nézve szelektív
agonista aktivitással rendelkezõ imidazolszármazékok és alkalmazásuk
(21) P 02 00084
(54) Laposra hajtott személyi légzõmaszk és eljárás annak elõállítására
(21) P 02 01140
(54) 3-Dezoxi-dezmikozin-származékok és elõállításuk
(21) P 02 01146
(54) 9-Dezoxo-9A-aza-9A-homoeritromicin a halogénszármazékai,
eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 02 01208
(54) Készülék festék feljuttatására hajtincsek festéséhez

(21) P 01 02439
(54) Folyadékban oldódó táplálékkiegészítõ készítmény
(21) P 01 02472
(54) Nitrogén-oxid szintáz inhibitorként alkalmazható amidino-származékok, eljárás az elõállításukra és a vegyületeket tartalmazó
gyógyászati készítmények
(21) P 01 02478
(54) A HCV-burokfehérjék által alkotott részecskék alkalmazása vakcinázásban
(21) P 01 02574
(54) Pirrolo[2,3-d]pirimidin-származékok

(21) P 02 01261
(54) Indolszármazékok és ezeket tartalmazó, p38 kináz inhibitor hatású gyógyászati készítmények
(21) P 02 01297
(54) Ziprasidone szuszpenzió
(21) P 02 01306
(54) Naftalinkarbamidok mint glükózfelvételt fokozó szerek
(21) P 02 01447
(54) Adatkészlet regisztrálása és szinkronizálása adathordozón

(21) P 01 02777
(54) Eke az ekevázat oldalirányban állító szerkezettel
(21) P 01 02845
(54) Léginterfész vezeték nélküli távközlési rendszerek mobil és/vagy
helyhez kötött adó-vevõ készülékeihez
(21) P 01 03376
(54) Új 3-aril-2-hidroxi-propinsav-származék, ezt tartalmazó gyógyszerkészítmények, eljárás az elõállításukra és alkalmazásuk

(21) P 02 01460
(54) Polisziloxán blokk-kopolimerek és elõállításuk, valamint ilyen
kopolimereket tartalmazó kozmetikai és testápoló készítmények
(21) P 02 01489
(54) Új adagolási forma
(21) P 02 01594
(54) Felmosóeszköz szennyezett felületek tisztítására

P76

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 2. szám II. kötet, 2010.03.01.
Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése
(21) P 02 01610
(54) 4’-Demikarozil-8A-AZA-8A-homotilozin-származékok

(21) P 02 01839
(54) Jelentõs gasztronómiai választékbõvítést biztosító füstölt burgonya készítmény és eljárás a burgonya füstöléssel való tartósítására
és ízesítésére

(21) P 02 01626
(54) Beültethetõ gélkészítmények és eljárás gyártásukra
(21) P 02 01637
(54) Savval szemben labilis vegyületet tartalmazó új készítmény és
adagolási forma
(21) P 02 01646
(54) Új alfa-aminosav vegyületek, eljárás ezek elõállítására, és ezeket
tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 02 01869
(54) A légzõrendszerre ható szinciciális vírus replikációját gátló vegyületek
(21) P 02 01919
(54) Védõsapka csatlakozócsonkhoz, valamint csatlakozócsonk
(21) P 02 01928
(54) Eljárás és berendezés fóliatasakok átrakására

(21) P 02 01649
(54) Purinszármazékok, eljárás elõállításukra és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 02 01967
(54) Fluorfenilgyanta-vegyületek

(21) P 02 01664
(54) Karbamiddal helyettesített imidazokinolinszármazékok

(21) P 02 01992
(54) Indenoindolonszármazékok, eljárás elõállításukra, valamint a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 02 01673
(54) Eljárás 4-[1-hidroxi-4-[(hidroxidifenilmetil)-1-piperidinil]-butil]-alfa, alfa-dimetilbenzilecetsav elõállítására

(21) P 02 02011
(54) Új ciklusos alfa-amino-gamma-hidroxiamid vegyületek, eljárás
elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 02 01693
(54) 4„-Szubsztituált-9-dezoxo-9A-aza-9A-homoeritromicin-származék
difoszfát sója, eljárás elõállítására, valamint az ebbõl készült szabad
bázist tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 02 02026
(54) Eljárás kötõanyag elõállítására és ennek alkalmazása
(21) P 02 02029
(54) Lábtörlõ

(21) P 02 01721
(54) Amorf salétromsav-észterek, eljárás elõállításukra és ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 02 01723
(54) A légzõrendszerre ható szinciciális vírus replikációját gátló vegyületek
(21) P 02 01737
(54) Anti-CTLA-4 antitestek alkalmazása
(21) P 02 01757
(54) Készítmények és eljárások tüdõrák kezelésére és diagnosztizálására

(21) P 02 02042
(54) Inzulin alkalmazása cukorbetegek éhgyomori vércukrának és
testsúlynövekedésének csökkentésére szolgáló gyógyszerkészítmény elõállítására
(21) P 02 02249
(54) Neurotrop pirrolidin-és piperidin-származékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és a vegyületek alkalmazása
(21) P 02 02488
(54) Eljárás digitális vagy analóg, mintavételezett vagy folyamatos
hang- és/vagy videofelvételek rögzítésére, reprodukálására vagy
vetítésére

(21) P 02 01765
(54) Maszkírozott ízû folyékony gyógyszerkészítmények

(21) P 02 02568
(54) VLA-1 elleni blokkoló hatású monoklonális antitest és alkalmazása gyulladásos rendellenességek kezelésére

(21) P 02 01766
(54) Eljárás szalicilsav-származékok (nitroximetil) fenilésztereinek
elõállítására

(21) P 02 02748
(54) Közlekedtethetõ folyadékos sínhoronytisztító berendezés

(21) P 02 01789
(54) A légzõrendszerre ható szinciciális vírus replikációját gátló vegyületek
(21) P 02 01834
(54) Thyromimetikus vegyületek alkalmazása hajhullás kezelésére
szolgáló gyógyszerkészítmény elõállítására és ilyen készítmények

(21) P 02 03125
(54) Tetõborítás
(21) P 02 03433
(54) Eljárás fotokatalitikus bevonatok kialakítására hordozókon
(21) P 02 03867
(54) Elõpolimerizált katalizátor komponens olefinek polimerizálására
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(21) P 02 04563
(54) Eljárás 3,3-diaril-propil-amin-származékok és közbensõ termékeik elõállítására és alkalmazásuk gyógyszerkészítmények elõállítására
(21) P 03 00720
(54) Szerinproteáz-gátlók, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
és alkalmazásuk
(21) P 03 00833
(54) Gabapentin analogonok alvászavarok kezelésére
(21) P 03 01114
(54) Pirrolo[2,3-d]pirimidin-vegyületek, mint immunoszuppresszív
hatóanyagok, és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 01135
(54) Eljárás és készülék eltérítési sebesség modulációjának dinamikus
vezérlésére
(21) P 03 01167
(54) Neurológiai rendellenességek kezelésére felhasználható szulfonil-pirrolidin-származékok, eljárás az elõállításukra, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 03 01195
(54) Alfa-4 integrin antagonista hatású aza-hidas biciklusos aminosav-származékok és ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 01215
(54) Kolloid szilikát diszperziók, eljárás az elõállításukra és felhasználásuk

(21) P 03 01747
(54) S-Metil-dihidro-zipraszidon pszichiátriai és szembetegségek kezelésére
(21) P 03 01776
(54) Szûrõ, valamint szûrõtárcsa a szûrõhöz
(21) P 03 01802
(54) Eljárás carvedilol elõállítására, kristályos carvedilol, eljárás elõállítására és a vegyületet tartalmazó gyógyszerkészítmény
(21) P 03 01813
(54) Nem orális androgén szteroidok
(21) P 03 02000
(54) Élrõl megvilágított világítótestek
(21) P 03 02020
(54) 2-Szubsztituált pregna-1,3,5,(10)-trién- és kola-1,3,5(10)-trién-származékok, eljárás elõállításukra és ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 03 02144
(54) Eljárás alifás aminok elõállítására
(21) P 03 02198
(54) Elasztikus tulajdonságú etilénes blokk-kopolimerek kozmetikai
alkalmazása és ilyeneket tartalmazó készítmények
(21) P 03 02225
(54) Eljárás halogénezett alkoholok fluormetilezésére
(21) P 03 02227
(54) Eljárás alkoholok fluormetilezésére

(21) P 03 01233
(54) Készítmények és eljárások a nyálkahártya felületének kezelésére
(21) P 03 01240
(54) Béta2-Adrenoreceptor agonista és PDE-4 inhibitor hatású piridazin-származékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 02239
(54) Eljárás alkoholok fluormetilezésére, halogénezõ dekarboxilezés
útján
(21) P 03 02285
(54) Javított eljárás hexafluor-aceton elõállítására

(21) P 03 01282
(54) Forgó sípálya
(21) P 03 01306
(54) Gyûrûs ketonok, eljárás azok elõállítására és alkalmazásuk aminosavak szintézisében
(21) P 03 01319
(54) Oxadiazolil-naftiridin-2(1H)-ont tartalmazó, neurodegeneratív
betegségek kezelésére és megelõzésére szolgáló gyógyászati készítmények
(21) P 03 01394
(54) Eljárások és készítmény orális vakcinációra
(21) P 03 01528
(54) Lábbal hajtható kerekes hobbi- vagy/és sporteszköz, valamint ahhoz használható segédszerkezet
(21) P 03 01735
(54) A központi idegrendszer megbetegedéseinek kezelésére alkalmas
indolszármazékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és
alkalmazásuk

(21) P 03 02286
(54) Illattovábbító rendszer, ilyent tartalmazó készítmény és eljárás
tartós illattovábbításra
(21) P 03 02305
(54) Fokozott tisztító hatású fogkefe
(21) P 03 02414
(54) Forgácsolószerszám, valamint vágóbetét ilyen forgácsolószerszámhoz
(21) P 03 02481
(54) Virulencia gének, fehérjék és alkalmazásuk
(21) P 03 03063
(54) Eljárás és rendszer körülhurkolásos hajtómû körülhurkolt eleme
csúszásának felismerésére
(21) P 03 03170
(54) Eljárás 2-kumaron és szubsztituált 2-kumaronok elõállítására
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(21) P 03 03399
(54) Foszfodiészteráz IV gátló hatású gyógyászati készítmények elõállítására alkalmas vegyületek

(21) P 04 00368
(54) Oxitocin agonisták, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és
alkalmazásuk szexuális zavarok kezelésére

(21) P 03 03548
(54) Üzemanyag-befecskendezõ szerkezet belsõ égésû motorhoz

(21) P 04 00381
(54) [R-(R*,R*)]-2-(4fluorfenil)-béta, delta-dihidroxi-5-(1-metiletil)-3-fenil-4-[(fenilamino)karbonil]-1H-pirrol-1-heptánsav 2:1
arányú kalciumsójának (atorvasztatin) kristályos formái

(21) P 04 00023
(54) Új heterociklusos származékok és gyógyászati alkalmazásuk és
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 00028
(54) Eljárás aromás aldehidnek a megfelelõ karbonsavvá történõ oxidálására
(21) P 04 00036
(54) Kombinált horgony

(21) P 04 00383
(54) Munkadarab belsejében található anyag eltávolítására szolgáló
berendezés
(21) P 04 00388
(54) Eljárás szennyezett víz tisztítására zeolitok alkalmazásával
(21) P 04 00397
(54) Színes képcsõ

(21) P 04 00069
(54) Gyógyászati kombinációk és alkalmazásuk a trómbózis megelõzésére és kezelésére
(21) P 04 00084
(54) Ultramagas hõmérsékleten kezelt tejkoncentrátum csomagolása
és eljárás az elõállítására
(21) P 04 00112
(54) Eljárás szilárd tüzelõanyag elõállítására biomasszából

(21) P 04 00455
(54) Kondenzált heterociklusos szukcinimid-származékok és analógjaik mint a nukleáris hormon receptor funkció modulátorai és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 00621
(54) Eljárás és elektrokémiai reaktor nitrogén-oxidok és oxigén elegyében a nitrogén-oxidok redukálására
(21) P 04 00694
(54) A rotamáz enzim aktivitásának kis molekulájú inhibitorai, valamint ezeket a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 04 00113
(54) Porbevonó eljárás tribosztatikusan töltött fluidággyal
(21) P 04 00133
(54) Eljárás és rendszer forgató nyomaték átviteli képesség szabályozására súrlódó forgatónyomaték átvivõ berendezéshez
(21) P 04 00160
(54) Eljárás és rendszer mobil IP csomópontokhoz heterogén hálózatokban

(21) P 04 00834
(54) Új indolszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 00911
(54) Légtisztító készülék
(21) P 04 00912
(54) Légtisztító készülék

(21) P 04 00204
(54) A Leishmania parazita virulenciájával kapcsolatos gének
(21) P 04 00246
(54) 1,2,4-Trioxolánt tartalmazó maláriaellenes gyógyszerkészítmények és eljárás az elõállításukra és az alkalmazásukra
(21) P 04 00281
(54) Amorf hatóanyag adszorbeátumokat tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás az elõállításukra
(21) P 04 00304
(54) Dihidroimidazo[5,1-a]-béta-karbolin-származékok, elõállításuk
és gyógyszerként való alkalmazásuk
(21) P 04 00335
(54) Olefin polimerizációs katalizátor komponens elõállítására

(21) P 04 01008
(54) Aeroszolképzõ készülék inhalációs terápiás használatra
(21) P 04 01106
(54) Nyakó kerék
(21) P 04 01119
(54) Kevertvízüzemû vízrendszerek biológiai tisztántartására szolgáló
eljárás és berendezés
(21) P 04 01125
(54) Eljárás fexofenadine, egy piperidinszármazék és új közbensõ termékei elõállítására
(21) P 04 01136
(54) Eljárás gázvezeték csatlakozásainak utólagos tömítésére

(21) P 04 00344
(54) Új heteroarilszármazékok, eljárás elõállításukra, alkalmazásuk és
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 01169
(54) Egymásra rakható ivó-, étkezõ-, kiöntõ-, tároló-, szállítókészlet
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(21) P 04 01948
(54) Eljárás inhalációs beadáshoz használt aeroszol elõállítására

(21) P 06 00950
(54) Incontinencia védõzacskó

(21) P 04 02455
(54) Javított teljesítménytényezõjû pneumatikus erõátvitelû szélgép

(21) P 07 00102
(54) Ásást megkönnyítõ ásókialakítás

(21) P 05 00042
(54) HMG fragmensek alkalmazása gyulladásgátló szerként

(21) P 07 00152
(54) Környezetbarát cigarettadoboz

(21) P 05 00272
(54) Szálak kezelésére szolgáló modul kábeltárolással

(21) P 07 00322
(54) Konténeres tárolórendszer

(21) P 05 00361
(54) Eljárás burkolattal ellátott felület megerõsítésére és vízhatlanná
tételére

(21) P 07 00344
(54) Folyadékleválasztó berendezés
(21) P 07 00351
(54) Folyadékleválasztó eszköz

(21) P 05 00485
(54) Torony, különösen szélsebesség-mérõ készülék elhelyezéséhez

(21) P 07 00407
(54) Kendermag õrlemény alkalmazása a véráramba kerülõ õssejtek
számának fokozására

(21) P 05 00491
(54) Tartószerkezet kisülõlámpához
(21) P 05 00577
(54) Készülék és eljárás képjelben lévõ zaj mérésére, rendszer zaj eltávolítására bemeneti képjelbõl, valamint eljárás képjelben lévõ zaj
csillapítására
(21) P 05 00602
(54) Berendezés és eljárás színjel feldolgozására
(21) P 05 00607
(54) Modulrendszerû, pehelykönnyû fémszerkezetes építmények, ragasztásos eljárással a Kalap Profil Rendszer (HAT ProfileSystem
- HPS -) megvalósításával
(21) P 05 00619
(54) Széles színskálával rendelkezõ színvisszaadó eszközzel használatos eljárás és berendezés színjel feldolgozására
(21) P 05 01097
(54) Szórt fényre mûködõ füstjelzõ

(21) P 07 00416
(54) Kompromisszum II
(21) P 07 00483
(54) Országúti védõkorlátba integrált szélgenerátor rendszer hatékonyságot fokozó speciális aerodinamikai kiképzéssel
(21) P 07 00494
(54) Eljárás és berendezés robbanómotorok hulladékhõjének felhasználása károsanyag-csökkentés céljából
(21) P 07 00502
(54) Naperõmû-berendezés különféle anyagok napenergiával való feldolgozásához
(21) P 07 00509
(54) Elõformázott dohányrúd házi készítésû cigarettához és ilyen dohányrudat tartalmazó dohánytermék
(21) P 07 00522
(54) Szél- és napenergiát felhasználó energiatermelõ és -tároló torony

(21) P 06 00148
(54) Felfüggesztés és magasságszabályozó rendszer vontatókarhoz
(21) P 06 00390
(54) Ökotrágya kompozíciók és környezetbarát eljárás biomassza
hamu ökotrágyává alakítására
(21) P 06 00417
(54) Csigolyaközi távtartó és eszközkészlet annak beépítésére

(21) P 07 00562
(54) Létesítmény villamos energia és folyékony üzemanyag elõállításához növényi alapanyagokból
(21) P 07 00591
(54) Gyógyítás lézertechnológiával
(21) P 07 00618
(54) Holttér csökkentõ monitor gépjármûvekhez

(21) P 06 00494
(54) Eljárás gyorsfagyasztott élelmiszerek elõállítására, és az eljárással elõállított termékek

(21) P 07 00653
(54) Többrétegû edény

(21) P 06 00692
(54) Kerti úszómedence készítése PET-fóliából vagy lemezbõl

(21) P 07 00658
(54) Szõlõ- és gyümölcskötözõ, -rögzítõ kapocs

(21) P 06 00694
(54) Eljárás PET-fóliák nagyfrekvenciás konfekcionálására

(21) P 07 00659
(54) Teríték
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(21) P 07 00703
(54) Kijelzõ bõrfelületi érzékelés általi szakaszos adatközlésre

(21) P 99 04156
(54) Inzulinkészítmények

(21) P 07 00744
(54) Hõtárolós gyorsfûtõ rendszer és berendezés, belsõ égésû motorral
hajtott gépjármûvek utasterének fûtésére

(21) P 04 00567
(54) Migrén visszatérésének megakadályozása
(21) P 04 00568
(54) Migrén visszatérésének megakadályozása

(21) P 08 00025
(54) Akkumulátorteszt töltõszabályozással

(21) P 05 00936
(54) Polimer hidroxilamin- és alfa, béta-telítetlen alkenoát-gyanták

(21) P 08 00520
(54) Cukorbetegség kezelésére szolgáló rendszer
(21) P 97 01108
(54) Dietetikusan kiegyensúlyozott tejtermékek

(21) P 07 00041
(54) Integrált elektromos nukleinsav izolálás, tisztítás és meghatározás

(21) P 98 01030
(54) Alacsony nyomású extrúzióval kapott, szilárd, vízben diszpergálható, herbicid és fungicid készítmények, elõállításuk és alkalmazásuk

(21) P 07 00787
(54) N-{5-[{4-[(4-Metil-piperazino)-metil-benzoil}-amino]-2-metil-fenil}-N-[4-(3-piridil)-2-pirimidinil]-aminból és egy kemoterápiás hatóanyagból álló kombináció

(21) P 98 01094
(54) Eljárás azitromicin elõállítására

A rovat 221 db közlést tartalmaz.

(21) P 98 01404
(54) Daganatellenes hatású gyógyszerkészítmény

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

FA9A

(21) P 98 01451
(54) Tetrahidroimidazo[2,1-a]izokinolin-származékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények, alkalmazásuk

(21) P 00 00176
(54) Katalizátorkészítmények és azok szénhidrogén-átalakító eljárásokban való alkalmazása

(21) P 98 02702
(54) A Her-2 receptort szelektíven gátló aril- és heteroaril-kinazolinok
alkalmazása gyógyszerkészítmények elõállítására, az új vegyületek és az azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 02453
(54) Adenozinszármazékok, alkalmazásuk és e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 99 00339
(54) Vízben oldódó kopolimerek, eljárás az elõállításukra, valamint
alkalmazásuk

(21) P 01 03472
(54) Pirrolo[2,3-d]pirimidin-származékok és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 99 02004
(54) Gram-pozitív baktériumok alkalmazása rekombináns fehérjék
expresszálására

(21) P 01 03512
(54) 4-Amino-szubsztituált-2-szubsztituált-1,2,3,4-tetrahidrokinolinok mint CETP inhibitorok, ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények és alkalmazásuk

(21) P 99 02449
(54) Androsztén-származékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 01 04714
(54) Eljárás szerves folyadékok víztelenítésére

(21) P 99 02452
(54) Próbák nukleinsavak elemzéséhez
(21) P 99 02713
(54) Ráksejteket specifikusan detektáló antigénkötõ fragmensek, a
fragmenseket kódoló nukleotidok és alkalmazásuk rák megelõzésére, és kimutatására
(21) P 99 02857
(54) Szövetnövekedést elõsegítõ összetételek

(21) P 02 02679
(54) 2-(4-Hidroxi-fenil)-1-[4-(2-amino-etoxi)-benzil]-1H-indol-5-olok glükuronopiranozid konjugátumai, eljárás az elõállításukra, alkalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 01702
(54) Folyóképes amfifil és nemionos oligoészterek és ilyeneket tartalmazó tisztítószer-készítmény
(21) P 03 02389
(54) Rugós sport- és játékeszköz

(21) P 99 03620
(54) Helyettesített benzilidén-indenil-formamid-, -acetamid- és -propionamid-származékokat tartalmazó gyógyászati készítmények,valamint ezen vegyületek alkalmazása

(21) P 03 03345
(54) Eljárás fõként építõipari, különösen többrétegû lapanyagok elõállítására
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(21) P 04 00583
(54) Függõleges tengelyû szélmotor

(11) 207.506
(21) P 92 01683
(54) Eljárás perfluoralkil-bromidok elõállítására

(21) P 04 02568
(54) Ultrahangos kezelõberendezés

(11) 207.699
(21) 2696/90
(54) Eljárás savas szénhidrogén-párlatok alkálilúg-mentes édesítésére

(21) P 05 00822
(54) Berendezés és eljárás zárt körfolyamatú hõerõgép megvalósítására

(11) 207.844
(21) 3227/90
(54) Eljárás kristályos dezoxi-spergualin-trihidroklorid béta-formájának elõállítására

(21) P 05 00932
(54) Eljárás és kapcsolási elrendezés búvárszivattyúval üzemeltetett
termálvíz kutak kísérõgázának hasznosítására

(11) 207.857
(21) 3271/90
(54) Eljárás piranil-ciano-guanidin-származékok és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 05 01125
(54) Forgatónyomatékot elõállító szerkezet

(11) 208.756
(21) 3204/90
(54) Eljárás és berendezés jelek adathordozón történõ rögzítésére, valamint adathordozó

(21) P 07 00016
(54) Üreges, mûanyag hõszigetelt és felületkezelt falazóelem

(11) 209.790
(21) 4390/90
(54) Mozgóágyas reaktorberendezés és eljárás annak üzemeltetésére

(21) P 07 00173
(54) Zárt energetikai rendszer napenergiával elõállított, termálvízbõl
és technológiai hulladék hõbõl nyert forró víz komplex hasznosítására

(11) 209.926
(21) P 93 01627
(54) Növénytermesztésre alkalmas termõföldkeverék
(11) 210.116
(21) 2087/91
(54) Eljárás szilárd katalizátorkomponens elõállítására, ezt tartalmazó
katalizátor és eljárás etilén (ko)polimerizálására

(21) P 07 00202
(54) Méhen belüli fogamzásgátló eszköz
(21) P 07 00441
(54) Digitális kulcsok hozzárendelése mobil felhasználókhoz (eljárás)

(11) 210.324
(21) P 93 01460
(54) Eljárás pergolid elõállítására

(21) P 07 00580
(54) Személyes használatra szolgáló zseb-páncélkazetta pénz, ékszerek, hitelkártyák, bevásárló kártyák, igazolványok és egyéb értékek megõrzésére

(11) 210.409
(21) 4475/90
(54) Magos-köpenyes szálakból álló fonal, valamint eljárás annak elõállítására

(21) P 07 00686
(54) Eljárás magas hõmérsékletû sodrony-alapanyag elõállítására

(11) 210.427
(21) 4026/90
(54) Eljárás és berendezés ásványgyapotpaplan létrehozására

(21) P 07 00780
(54) Optikai napkollektor

(11) 210.430
(21) 1611/91
(54) 2-Klór-6-nitro-3-fenoxi-anilint és a bromoxinil és ioxinil hatóanyagok vagy származékaik közül legalább egyet tartalmazó szinergetikus herbicidkombinációk és eljárás alkalmazásukra

A rovat 21 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(11) 210.703
(21) 2070/91
(54) Eljárás betét elõállítására textilburkolatban „in situ” készített poliuretánhabbal, valamint az eljárással elõállított párna
MM4A

(11) 204.282
(21) 3524/90
(54) Eljárás anionos detergenssel tisztított albumin-oldatok elõállítására

(11) 211.043
(21) P 93 03054
(54) Beállítható csõkönyök, különösen padlóösszefolyó, mosdó és
mosogató lefolyócsövekhez

(11) 206.390
(21) 2119/91
(54) Eljárás polifunkciós hamumentes detergens-diszpergens adalék
elõállítására

(11) 211.188
(21) P 93 01519
(54) Növényiolaj-alapú emulgeálható, környezetbarát inszekticid és
akaricid készítmény

(11) 206.718
(21) 2994/90
(54) Eljárás új diazabicikloheptánok elõállítására

(11) 211.369
(21) P 94 01428
(54) Váltó keresztalj vasúti vágányokhoz

(11) 206.976
(21) 3515/90
(54) Eljárás diszuria gyógykezelésére szolgáló, naftopidilt tartalmazó
gyógyszerkészítmény elõállítására

(11) 212.585
(21) P 92 02059
(54) Eljárás és berendezés szálak képzésére üvegbõl vagy más hõre lágyuló anyagból
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(11) 212.601
(21) 1715/91
(54) Eljárás nehézfémeket, különösen ólmot tartalmazó üvegtárgyak
felületkezelésére, valamint az eljárással elõállított üvegtárgyak

(11) 215.628
(21) P 92 00736
(54) Berendezés orvosi rendeltetésû tartályok állandó és összetéveszthetetlen hozzárendelésére egy adott pácienshez

(11) 212.781
(21) P 92 01924
(54) Eljárás kardiotónikus hatású kivonat és azt tartalmazó gyógyszerkészítmény elõállítására

(11) 215.899
(21) P 96 01579
(54) Vasúti heveder sínillesztésekhez és eljárás annak elõállítására
(11) 215.938
(21) P 95 01312
(54) Nagy apetitív értékû, környezetbarát rágcsálóirtó szerforma és ennek elõállítására

(11) 213.187
(21) 4762/90
(54) Porlasztó készülék por alakú gyógyszerek inhalációjához

(11) 216.263
(21) P 94 03618
(54) Eljárás és berendezés nyerstéglák szárítására és/vagy kiégetésére

(11) 213.257
(21) P 93 00337
(54) Eljárás 4-alkil-3-amino-2-klór-piridinek elõállítására

(11) 216.476
(21) P 92 01433
(54) TV vevõkészülék

(11) 213.258
(21) P 93 00334
(54) Eljárás 4-alkil-3-amino-2-klór-piridinek elõállítására

(11) 216.485
(21) P 93 03435
(54) Tömítõ elrendezés

(11) 213.455
(21) P 93 01470
(54) Gyökereknek ellenálló, bitumenes tömítõcsík
(11) 213.750
(21) P 94 03723
(54) Eljárás morfinon-reduktáz enzim elõállítására és felhasználására
morfinon vagy kodeinon kimutatásában és hidromorfon vagy
hidrokodon elõállításában
(11) 213.759
(21) P 95 03773
(54) Eljárás piroszõlõsav elõállítására

(11) 216.561
(21) P 96 03290
(54) Berendezés jelzések átvitelére kommunikációs hálózatban beszéd- és adatfeldolgozásra

(11) 216.899
(21) P 94 01695
(54) Eljárás primer aminok elõállítására aldehidekbõl

(11) 213.897
(21) P 95 02009
(54) Eljárás és berendezés bányászati páncélpajzs vizsgálatára

(11) 216.962
(21) P 93 00018
(54) Eljárás vékony falak megvalósítására a talajban, valamint berendezés annak kivitelezésére

(11) 213.965
(21) P 93 03698
(54) Kapcsolási elrendezés kisülési lámpák üzemeltetéséhez

(11) 217.065
(21) P 95 03376
(54) Tiazolidindionok, eljárás elõállításukra, és az ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 94 00040

(11) 217.462
(21) P 95 03518
(54) Berendezés tõzeg extrahálásához

(11) 214.088
(21) P 94 03719
(54) Impregnált dekorációs papírlemez
(11) 214.385
(54) Szeleprendszer

(21) P 94 02777

(11) 216.698
(21) P 94 00210
(54) Ferde bordájú csavarfej, és bélyeg ezen csavarfej elõállításához

(11) 213.778
(21) P 92 01660
(54) Eljárás és létesítmény talajvíz-szennyezõdés ártalmatlanítására

(11) 214.078
(54) Jármûkerék

(11) 216.491
(54) Szûrõberendezés

(11) 217.572
(21) P 94 01716
(54) Legalább két nyitóeszközt tartalmazó cigarettadoboz

(21) P 95 01772

(11) 215.068
(21) P 92 01100
(54) Eljárás és berendezés szennyezõanyagot tartalmazó víz kezelésére
(11) 215.085
(21) P 92 01863
(54) Lapelem kihajtható fedelû doboz, elsõsorban cigarettadoboz készítésére és cigarettadoboz

(11) 217.592
(21) P 93 03682
(54) Szitanyomásos eljárás újra összekapcsolható mechanikus rögzítõrendszer gyártására
(11) 217.741
(21) P 94 03752
(54) Készülék felületek optikai paramétereinek mérésére
(11) 217.854
(21) P 96 03164
(54) Eljárás és berendezés formatest elõállítására mûanyagból

(11) 215.381
(21) P 93 01315
(54) 3-Hidroxi-5-metil-izoxazol-kalciumsó-dihidrátot tartalmazó fungicid készítmény és eljárás elõállítására

(11) 218.282
(21) P 95 01654
(54) Dezogesztrelt tartalmazó tabletták, kapszulák és granulátumok

(11) 215.419
(21) 3120/90
(54) Aláverõ aggregát és aláverõ kalapács vágányaláverõ gépekhez

(11) 218.319
(21) P 96 01263
(54) Nyílászáró keret ablakokhoz, ajtókhoz és hasonlókhoz, fõleg tetõtérablakokhoz

P83

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 2. szám II. kötet, 2010.03.01.
Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése
(11) 218.396
(21) P 95 00011
(54) Edénykötegelõ eszköz

(11) 220.833
(21) P 92 03613
(54) Televízió vevõkészülék, különösen videofelvevõ berendezés

(11) 218.477
(21) P 98 01308
(54) Összecsukható szánkó

(11) 220.835
(21) P 94 03684
(54) Eljárás fémek elõállítására azokat tartalmazó ércekbõl

(11) 218.480
(21) P 95 01756
(54) Hidroxil-amin-származékok, eljárás elõállításukra és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 220.928
(21) P 95 01755
(54) Tömítõrendszer hõcserélõhöz

(11) 218.868
(21) P 95 01283
(54) Zárókupak egyetlen csatlakozóperemmel ellátott nyakú tartályhoz
(11) 218.872
(21) P 94 01343
(54) Dezaktivált, szilárd alkilezõkatalizátor periodikus regenerálása
hidrogénnel
(11) 218.881
(21) P 95 03673
(54) Váltvaforgató eke és talaj-elõkészítõ eszköz kombinációja
(11) 219.031
(21) P 96 01615
(54) Egyéni védõeszköz felsõ végtagra, valamint berendezés és eljárás
a védõeszköz védõképességének meghatározására, ellenõrzésére
(11) 219.063
(21) P 96 03278
(54) Gyógyszertartó kamra inhalálóberendezéshez
(11) 219.199
(21) P 95 00364
(54) Nukleozidanalógok sztereoszelektív szintézise biciklusos intermedierek alkalmazásával és az intermedierek elõállítása
(11) 219.784
(54) Címkeszalag

(11) 221.066
(21) P 99 01527
(54) Szemkondicionáló és látásjavító eszköz
(11) 221.407
(21) P 97 01165
(54) Ektodermális eredetû szövetekben fellépõ tumoros burjánzást
gátló hatóanyag és készítmény, valamint eljárás elõállításukra
(11) 221.547
(21) P 96 03594
(54) Többrétegû tartályok
(11) 221.631
(21) P 95 03876
(54) Gyógyászatilag aktív 1,2,4-triazo[4,3-a]piridin enantiomerek és
eljárás ezek, valamint piperazin-intermedierek elõállítására
(11) 221.634
(21) P 93 03668
(54) Nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek fluor-alkoxi-benzilamino-származékai, eljárás elõállításukra és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 221.740
(21) P 95 01713
(54) Eljárás keményítõtartalmú fõzõtasakos készítmények elõállítására
(11) 221.763
(21) P 98 01318
(54) Javított hatásfokú szennyvízmentes gáztisztítási eljárás, különösen füstgázok szilárd és/vagy gáz-halmazállapotú szennyezõdéseinek eltávolítására, valamint kapcsolási elrendezés az eljárás
foganatosítására

(21) P 97 01041

(11) 219.840
(21) P 97 01074
(54) Berendezés profil vagy hasonló test rúdsajtolására préstuskóból
(11) 219.916
(21) P 94 01488
(54) Hidroximsavszármazékok, eljárás elõállításukra és az azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények, valamint egyes intermedierjeik

(11) 221.784
(21) P 99 03665
(54) Szennyvíztisztító reaktor
(11) 221.786
(54) Pirulaadagoló

(21) P 00 01794

(11) 220.226
(21) P 92 01938
(54) Amidino-fenoxi-alkoxi-benzamidok, eljárás elõállításukra és
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 221.882
(21) P 97 00070
(54) Komplex vegyületek véredénybetegségek diagnózisához

(11) 220.452
(21) P 99 01840
(54) GK Miska fajtanevû, javító malmi minõségû õszi búza (Triticum
aestivum L.)

(11) 221.990
(21) P 00 03772
(54) Ónt és bizmutot tartalmazó cinkötvözet és eljárás acél galvanizálására

(11) 220.507
(21) P 94 01421
(54) Eljárás és berendezés filterkábel elõállítására, különösen dohányipari termékek füstszûrõjének gyártásához

(11) 222.075
(21) P 99 03585
(54) Interaktív eljárás menstruációs abszorbens árucikkek kiadagolására

(11) 220.519
(21) P 96 03267
(54) Villamos csappanókapcsoló egyenes vonalúan mozgó kapcsolótaggal, valamint kapcsolórendszer

(11) 222.243
(21) P 94 01676
(54) Eljárás hányás kezelésére alkalmas piperidin- vagy aza-biciklooktán- származékokat tartalmazó gyógyászati készítmények elõállítására

(11) 220.564
(21) P 96 01503
(54) Berendezés kereszthullámú szálerõsítéses mûanyag hullámlemez
elõállítására

(11) 222.254
(21) P 95 03570
(54) Eljárás korom elõállítására
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(11) 222.298
(21) P 98 01453
(54) Egyfázisú védõkapcsoló

(11) 223.462
(21) 4730/90
(54) Eljárás immobilizált peptid- és oligonukleotid-szintézis megvalósítására

(11) 222.316
(21) P 96 01404
(54) Eljárás sterilizáló gázkeverék kiszerelésére és felhasználására,
valamint patron az eljárás foganatosítására
(11) 222.349
(21) P 94 03191
(54) Piridazinszármazékok alkalmazása ischemia ellen ható gyógyszerek elõállítására
(11) 222.490
(21) 1983/91
(54) Eljárás hexahidroazepinszármazékok és az ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények elõállítására
(11) 222.641
(21) P 99 01762
(54) Arretáló-, kitámasztó- és vezetõszerkezet eltolható falú tehervagonokhoz
(11) 222.660
(21) P 01 02253
(54) Egyszer használatos, hordozható olvasztótégely metallotermikus
hegesztéshez
(11) 222.692
(21) P 00 02538
(54) Berendezés por alakú vagy szemcsés anyag orrüreg nyálkahártyájára történõ juttatására
(11) 222.772
(21) P 98 01751
(54) Benzopiránszármazékok, azok elõállítása és alkalmazása, valamint ilyen származékokat tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 222.787
(21) P 99 02925
(54) Ribózzal szubsztituált, új aromás származékok, eljárás ezek elõállítására, és alkalmazásuk gyógyszerként
(11) 222.904
(21) P 01 04352
(54) Reklámhordozó felfújható burkolattal és légsûrítõvel

(11) 223.500
(21) P 99 01512
(54) Eljárás pépes konzisztenciájú építõanyagok, különösen habarcs
helyszíni elõállítására az építési munka helyszíne számára
(11) 223.546
(21) P 99 01748
(54) Csatlakozószerkezet, különösen kábelkivezetéshez vagy elágazáshoz
(11) 223.619
(21) P 01 02720
(54) Berendezés vérkészítményminták feldolgozására
(11) 223.838
(21) P 93 03296
(54) Eljárás nukleozidszármazék sztereoszelektív szintézisére
(11) 223.886
(21) P 03 01309
(54) Elektromechanikus átalakító, eljárás az elektromechanikus átalakító elõállítására, valamint berendezés tartály elõre meghatározott töltési szintjének megállapítására és/vagy megfigyelésére
(11) 223.904
(21) P 01 02289
(54) Kulcsmásoló gép
(11) 223.943
(21) P 99 01350
(54) Dezogesztrelt tartalmazó, szárazon granulált, sajtolt tabletták és
elõállításuk
(11) 224.023
(21) P 01 04925
(54) Menesztõrúd-vasalat sarokeltérítõ szerkezettel
(11) 224.056
(21) P 99 03107
(54) Eljárás és reaktor, fluidumban oldhatatlan anyag, például koromszemcsék elektrokémiai átalakítására, ionszelektív elektrolit és
elektródanyag
(11) 224.067
(21) P 95 01560
(54) 3(2H)-Piridazinon-származékok és e vegyületeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(11) 223.152
(21) P 01 01787
(54) Szinkronizálóegység egy elemének kapcsolófogazása
(11) 223.296
(21) P 99 01845
(54) Kapcsolási elrendezés váltó állítására és felügyeletére

(11) 224.216
(21) P 00 02147
(54) Hidroxi-benzoesav származékok, eljárás elõállításukra és ezeket
tartalmazó antiplazmid hatású gyógyszerkészítmények

(11) 223.305
(21) P 00 04610
(54) Interlabiális abszorbens eszköz

(11) 224.238
(21) P 01 01702
(54) Bemutatószerkezet

(11) 223.312
(21) P 93 01291
(54) Eljárás aril-piperazinil heterociklusos vegyületek elõállítására

(11) 224.264
(21) P 99 01515
(54) Berendezés és eljárás átlátszó tartályok optikai vizsgálatára

(11) 223.355
(21) P 98 01268
(54) Betolható szerelvény elfordulásiérték-távadóhoz
(11) 223.420
(21) P 00 03316
(54) Eljárás fizikailag elkülönített fogápoló készítmények együttes
adagolására állandó arányban
(11) 223.447
(21) P 00 04790
(54) Uszadék- és hordalékfogó rácsrendszer gereblyékkel, szilárd
anyagok áramló folyadékból való eltávolítására, fõleg szennyvízkezelésre

(11) 224.333
(21) P 97 01090
(54) Mikropórusos kristályos anyag, eljárás annak elõállítására és ezt
az anyagot tartalmazó detergens készítmény
(11) 224.349
(21) P 02 01669
(54) Doboz darabos élelmiszer-ipari termékek, fõként édesipari termékek csomagolásához
(11) 224.416
(21) P 01 02354
(54) Eszköz külsõ árnyékolók belsõ mûködtetéséhez
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(11) 224.443
(21) P 95 00836
(54) Fluor-alkoxi-benzaldehid-származékok

(11) 225.372
(21) P 04 00088
(54) Térelrendezés, kupolaszerû szerkezet, valamint eljárás a tér klímaszabályozására

(11) 224.452
(21) P 00 01949
(54) Újrazárható csomagolás, és eljárás újrazárható csomagolás kialakítására
(11) 224.484
(21) P 01 02603
(54) Tartályokat címkézõ berendezés

(11) 225.480
(21) P 99 01159
(54) Szubsztituált benzil-amino-piperidin-származékok, ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények és alkalmazásuk

(11) 224.674
(21) P 00 02041
(54) Eljárás fényáteresztõ hordozó elõre megadott célspektrumnak
megfelelõ spektrális áteresztése kialakítására termodiffúziós festéssel, továbbá ily módon elõállított optikai elem
(11) 224.718
(21) P 03 01544
(54) Naposszárnyas-szállító felépítmény, és eljárás a felépítményben a
naposszárnyas megfelelõ hõmérsékleten tartására és friss levegõvel való ellátására

(11) 225.484
(21) P 02 02045
(54) Hajtómû-felfüggesztõ szerkezet, fõleg farmotoros autóbuszhoz
(11) 225.534
(21) P 97 01068
(54) Mirtazapint és egy vagy több szelektív szerotoninújrafelvétel-inhibitort tartalmazó gyógyászati készítmény
(11) 225.536
(21) P 99 04027
(54) P-Amino-fenol-származékok alkalmazása neurodegeneratív
megbetegedések kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmények
elõállítására

(11) 224.780
(21) P 02 01803
(54) Abszorber falazat rádióhullámok csillapítására
(11) 224.781
(21) P 00 02128
(54) Készülékdoboz elektromos készülékekhez az alkotórészeit összekötõ elemmel
(11) 224.782
(21) P 00 02378
(54) Eljárás és berendezés áramkörök kiválasztására több áramkört
tartalmazó nyomtatott áramköri kártyán és eljárás kiválasztott ellenállás egy részének nyomtatott áramköri kártyán, levõ áramkörbõl történõ eltávolítására
(11) 224.845
(21) P 02 01567
(54) Eljárás adatkészlet integritásának és hitelességének ellenõrzésére

(11) 225.540
(21) P 02 00930
(54) Javított hõ- és tömegátvivõ berendezés és eljárás szilárd-gázszorpciós rendszerekhez
(11) 225.554
(21) P 03 00280
(54) Többrétegû lemezelt lap, elsõsorban bútoripari felhasználásra
(11) 225.588
(21) P 99 00186
(54) Lamellarinalkaloidok gyógyászati alkalmazása, és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 225.610
(21) P 03 01955
(54) Feszítõék lap alakú építõrészen történõ rögzítésre

(11) 224.954
(21) P 00 02121
(54) Eljárás flurbiprofen gyógypasztillák elõállítására
(11) 224.956
(21) P 00 02985
(54) Glicirrizinsavat és legalább egy antivirális hatású proteint tartalmazó vírusellenes gyógyszerkészítmény

(11) 225.614
(21) P 00 02045
(54) Készülék víz mágneses kezelésére, valamint az így kezelt víz alkalmazása
(11) 225.617
(21) P 04 00977
(54) Különbözõ élelmiszerek tápértékének növelése természetes eredetû és összetételû ásványi anyagokkal

(11) 224.994
(21) P 00 01706
(54) Villamos csatlakozórendszer
(11) 225.014
(21) P 00 02075
(54) Fungicid keverékek

(11) 225.643
(21) P 95 03147
(54) Öntött dugó folyadéktartályhoz, valamint eljárás az öntött dugó
elõállítására

(11) 225.039
(21) P 98 02565
(54) N-Benzil-(dioxo-tiazolidinil-metil)-benzamid-származékok, az
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények, és eljárás a vegyületek elõállítására
(11) 225.084
(21) P 01 01942
(54) Eljárás kártyával történõ pénzügyi tranzakciók lebonyolítására,
valamint rendszer a pénzügyi tranzakciók mûködtetésére
(11) 225.167
(21) P 02 01679
(54) Eljárás és berendezés elsõsorban templomi orgona mûködtetésére
(11) 225.324
(21) P 03 02083
(54) Kapcsolóelem építési részek összekapcsolására

(11) 225.419
(21) P 02 01999
(54) Ajtótömítés hûtõszekrényhez vagy mélyhûtõhöz

(11) 225.708
(21) P 02 02044
(54) Kocsiszekrény, fõleg autóbuszhoz, szálerõsítésû mûanyagból
(11) 225.709
(21) P 02 02043
(54) Platform autóbuszhoz, szálerõsítésû mûanyagból
(11) 225.750
(21) P 02 01691
(54) Rendszer öntés közbeni címkézésre
(11) 225.835
(21) P 05 00020
(54) Eljárás idõben változó csatornán keresztül átvitt adatjel kiegyenlítésére és demodulálására
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(11) 225.844
(21) P 01 01804
(54) Adjuváns készítmény és alkalmazása

(11) 226.432
(21) P 03 02360
(54) Fecskendõ, valamint eljárás fecskendõ folyadéknak nagynyomású forrásból történõ kifecskendezésére alkalmas állapotba juttatására

(11) 225.879
(21) P 05 00490
(54) Méhen belüli fogamzásgátló eszköz
(11) 225.894
(21) P 02 02034
(54) A központi idegrendszerre ható, heterociklusos-szubsztituált
amino-aza-ciklusos vegyületek
(11) 225.909
(21) P 02 02036
(54) Felfogókészülék egy szerszám vagy munkadarab helyzetét meghatározó felfogásához
(11) 225.926
(21) P 04 01261
(54) Kapcsolási elrendezés csökkentett elemszámú és veszteségû készülék megvalósítására
(11) 225.936
(21) P 02 02173
(54) Kompaktin hidroxilezése pravasztatinná Micromonospora törzsekkel
(11) 226.011
(21) P 96 01162
(54) Extrudált húskészítmény, valamint eljárás és berendezés ilyen
húskészítmény elõállítására
(11) 226.101
(21) P 01 03146
(54) Gyógyászati szelep folyadékok áramlásának szabályozására

(11) 226.535
(21) P 96 03262
(54) Tachykinin NK3 receptor antagonista hatású kinolinszármazékok, e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények, és
alkalmazásuk
A rovat 179 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

NF4A

(11) 226.099
(21) P 01 01211
(54) Eljárás és készítmény talajstabilizálásra, vagy talajanyagú elõre
gyártott építõ elemek készítésére
(21) P 02 00746
(54) Új intermedier prosztaglandinok szintéziséhez és eljárás az elõállítására
(21) P 05 00305
(54) Eljárás többszörösen ívelt oldalfelületû hangsugárzó dobozok,
üreges tárgyak, építészetben látványos sarokburkolatok elõállítására
(21) P 06 00338
(54) Amido-éter-szubsztituált imidazo-kinolin-származékok és ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 226.170
(21) P 03 01962
(54) Többcélú favédõ kompozíció
(11) 226.178
(21) P 05 01096
(54) Tûzjelzõ készülék

(21) P 07 00466
(54) Eljárás kutak, elsõsorban talaj- és talajvízkezelõ eszközök hatékonyságának növelésére

(11) 226.189
(21) P 04 01295
(54) Feszített maszkkeretszerelvény katódsugárcsõhöz, és katódsugárcsõ
(11) 226.250
(21) P 02 01733
(54) Szívrásegítõ készülék és szívmûködést megtámogató berendezés

(21) P 07 00466
(54) Eljárás kutak, elsõsorban talaj- és talajvízkezelõ eszközök hatékonyságának növelésére
(21) P 07 00621
(54) Kálium-diszulfittal (borkénnel) kezelt körömmycosis

(11) 226.261
(21) P 03 02377
(54) Fecskendõ, folyadék nagynyomású forrásból történõ kijuttatására
A rovat 7 db közlést tartalmaz.
(11) 226.284
(21) P 01 03940
(54) Eljárás és berendezés jelzések rögzítéséhez optikai adathordozó
információs rétegében
(11) 226.340
(21) P 05 00589
(54) Bemeneti védõáramkör villamos meghajtású jármûvek segédüzemi energiaátalakító készülékeinek tápellátására
(11) 226.350
(54) Tolószerkezet

(21) P 99 02131

Szabadalmi oltalom megszûnését megállapító
határozat visszavonása

RH9A

(11) 210.446
(21) P 92 01026
(54) Készítmény kutya és macska fürösztéséhez
(11) 213.319
(21) P 93 03375
(54) Eljárás 5-(3-butiril-2,4,6-trimetil-fenil)-2-[1-(etoxi-imino)-propil]-3-hidroxi-ciklohex-2-en-1-on elõállítására

(11) 226.393
(21) P 02 02018
(54) Berendezés és eljárás biológiai szövetminták festésére
A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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