Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 6. szám II. kötet, 2010.06.28.
Megtekinthetõvé vált szabadalmi leírások

Megtekinthetõvé vált szabadalmi leírások

(11) 226.868
(54) Berendezés paprika betakarítására

(11) 226.883
(54) Folyadék tárolására szolgáló tartály

(11) 226.869
(54) Immunológiai adjuváns vegyületek és ezeket tartalmazó készítmények

(11) 226.884
(54) Eljárás és berendezés termálvíz gyógysó tartalmának a koncentrálására

(11) 226.870
(54) Eljárás és berendezés polimerfilm és nemszövött vagy szövött hálók szalagban történõ laminálására, és laminált termék

(11) 226.885
(54) Elektromos permetezõ
(11) 226.886
(54) Új eljárás flukonazol-monohidrát elõállítására

(11) 226.871
(54) Beállítható adagolású fecskendõ
(11) 226.872
(54) Indukciós hegesztõ készülék csomagolóanyag termikus hegesztésére és csomagolóegység
(11) 226.873
(54) Módosított szerkezetû trigliceridek alkalmazása üzemanyagokként vagy üzemanyag-adalékokként és eljárás elõállításukra
(11) 226.874
(54) Lineáris alfa-1,4-glükánok növényekben, gombákban és mikroorganizmusokban való szintézisét elõsegítõ enzimeket kódoló
DNS-szekvenciák
(11) 226.875
(54) Többrekeszes csomagolóeszköz összetevõknek keverékben való
használata elõtti külön csomagolására és eljárás az abban tárolt
termék kiürítésére
(11) 226.876
(54) Jármûre szerelhetõ kamerás kiértékelõ rendszer és eljárás a rendszer mûködtetésére

(11) 226.887
(54) Eljárás oxaza-foszforin-2-aminok elõállítására
(11) 226.888
(54) Pirrolidinszármazékok alkalmazása csontrákkal kapcsolatos
csontfájdalom kezelésére alkalmas gyógyszer elõállítására
(11) 226.889
(54) Új heterociklusos vegyületek, elõállításuk és alkalmazásuk
gyógyszerekként, különösen antibakteriális szerekként
(11) 226.890
(54) Tumorellenes hatású illudinanalógok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 226.891
(54) Ondansetront tartalmazó, fagyasztva szárított készítmények
(11) 226.892
(54) Szerotoninantagonista indolszármazékok alkalmazása fibromialgia kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 226.893
(54) Mátrix metalloproteinázt gátló aril-szulfonamido-hidroxámsavak

(11) 226.877
(54) Hõszigetelt falazóelem
(11) 226.878
(54) Fedélszerkezet tartályok, különösen nyomástartó edény tartályok
tartálynyílásainak lezárására

(11) 226.894
(54) Az ACE-inhibitor ramiprilt és egy dihidropiridin-származékot
tartalmazó új gyógyszerkészítmény és eljárás elõállítására
(11) 226.895
(54) Porkészítmény, hatóanyagként acetil-szalicilsav és metoklopramid kombinációját tartalmazó gyógyszerkészítmény elõállításához

(11) 226.879
(54) Hordozható infúziós szivattyú
(11) 226.880
(54) Javított eljárás alumínium-oxid-monohidrátban dús bauxit kezelésére

(11) 226.896
(54) Mikrokapszulák, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk

(11) 226.881
(54) Cinkorganikus reagens alkalmazása hatékony enantioszelektív
addíciós reakcióban

(11) 226.897
(54) Radiofarmakológiai készítmények, és eljárás ezek elõállítására és
adagolására

(11) 226.882
(54) Nyugtató feromonok sertések számára, stressz, szorongás és agresszivitás csökkentésére

(11) 226.898
(54) Nagy funkcionalitású vízben diszpergálható poliizocianátkeverékek
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(11) 226.899
(54) Polimer kompozit habok

(11) 226.902
(54) Egykomponensû diszperziós tömítõmassza tubusban
(11) 226.903
(54) Ciklusos ketonok blokkolószerkénti alkalmazása

(11) 226.900
(54) Vinil-klorid polimerizációja vizes szuszpenzióban
(11) 226.901
(54) Javított eljárás poliéter-poliolok elõállítására DMC katalizátorral

(11) 226.904
(54) Eljárás hõkezelhetõ Al-Mg-Si ötvözet elõállítására
A rovat 37 db közlést tartalmaz.
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