
(11) 224.629
(54) Egészséges, kenhetõ zsír

(11) 224.630
(54) Berendezés és eljárás tartály ellenõrzésére

(11) 224.631
(54) Két oldalon hegeszthetõ, orientált, többrétegû poliolefin fólia, el-

járás a fólia elõállítására és a fólia alkalmazása

(11) 224.632
(54) Tárolódoboz italokhoz vagy más folyadékokhoz kiugró csutorá-

val, valamint alaptag

(11) 224.633
(54) Takarmányadalék és ilyen adalékot tartalmazó takarmány

(11) 224.634
(54) Benzoil-ekgonin-származékok és ezeket tartalmazó gyógyszer-

készítmények

(11) 224.635
(54) Akriloilhelyettesített disztamicinszármazékok, eljárás elõállítá-

sukra, valamint tumorellenes és vírusellenes alkalmazásuk

(11) 224.636
(54) AMPA-receptor inhibitor hatású kondenzált 2,3-benzodiazepin-

származékok, elõállításuk és alkalmazásuk

(11) 224.637
(54) Helyettesített benzil-aminok és alkalmazásuk depresszió kezelé-

sére alkalmas gyógyszerek elõállítására

(11) 224.638
(54) A kolinerg rendszerre ható, muszkarinagonista hatású aza-spiro-

származékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 224.639
(54) Szinergetikus hatású fungicid keverékek és alkalmazásuk

(11) 224.640
(54) Készítmény és eljárás burgonya csírázásának gátlására

(11) 224.641
(54) Eljárás egy propionsavszármazék elõállítására

(11) 224.642
(54) Biztonsági ablaktörlõ szerkezet gépjármûvekhez

(11) 224.643
(54) Készülék széntartalmú anyagok elgázosítására

(11) 224.644
(54) Mûanyag csõ

(11) 224.645
(54) Eljárás ioncserélõ gyanta ellenáramú regenerálására

(11) 224.646
(54) Implantátum phakiás szemek öregkori távollátásának helyesbíté-

sére

(11) 224.647
(54) Légkondicionáló berendezés

(11) 224.648
(54) Nemesacél tartály hajtógáz-adagolásos aeroszolokhoz

(11) 224.649
(54) Építési rendszer és eljárás különösen benzinkutak fûtõanyag-ki-

szolgáló területéhez

(11) 224.650
(54) Pálya alakú vegetációtest tetõ vékonyréteges telepítésû zölddel

borítására

(11) 224.651
(54) Kapcsolóelem-készlet és alkalmazásai, különösen falburkolatok,

térelválasztók és épített bútorok kialakításához

(11) 224.652
(54) Vezetõképes padlóburkolat, és eljárás annak elõállítására

(11) 224.653
(54) Eljárás száraz cement kezelésére

(11) 224.654
(54) Eljárás bitumentartalmú keverék elõállítására, préselt termék el-

járás szerinti alkalmazásra, továbbá bitumentartalmú keverék
útburkolathoz

(11) 224.656
(54) Mintavevõ eszköz, elõnyösen ultramikrokémiai kõanalízishez

(11) 224.657
(54) Fogsorprotézis

(11) 224.658
(54) Eljárás pengepatronokat befogadó rekeszeket tartalmazó adago-

lótok elõállítására

(11) 224.659
(54) Cserélhetõ pengepatron, eljárás ennek használatára, borotvaké-

szülék és kombinált borotválkozási rendszer

(11) 224.660
(54) Csavarvonalban tekercselt habosított mûanyag termék, és eljárás

annak elõállítására

(11) 224.661
(54) Szerkezeti elrendezés többrétegû homlokzati vasbeton panelek

burkolóhéjának rögzítésére és teherviselõvé tételére, elsõsorban
meglevõ panelépületek felújításához
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(11) 224.662
(54) Folyadékpatron

(11) 224.663
(54) Alumínium-alkáliföldfém-szilikát-üveg, valamint az üveg alkal-

mazása lámpaburaként

(11) 224.664
(54) Berendezés és eljárás szilikonemulziók elõállítására

(11) 224.665
(54) Bevonatos üvegtábla, és eljárás annak elõállítására

(11) 224.666
(54) Inhalálókészülék

(11) 224.667
(54) Eljárás binárisan kódolt, idõben állandó információ szolgáltatásá-

ra alkalmas közlekedési útburkolat kialakítására, és permanens
mágnesbetét ezen célra

(11) 224.668
(54) Elektromechanikus zár és zárkulcs, zárrendszer, eljárás enge-

délyezõinformáció frissítésére

(11) 224.669
(54) Eljárás tárolási közegen eltárolandó bitsorozat megcímzésére

(11) 224.670
(54) Akusztikus csatolóberendezés, és eljárás alany hallásának méré-

sére

(11) 224.671
(54) Rendszertechnikai elrendezés elektronikus és intelligens kártyát

kiszolgáló eszközök adatátviteli hálózatokon központi szerver-
számítógéphez történõ összeköttetésére

(11) 224.672
(54) Optikai felvételi eljárás, és készülék az eljárás foganatosítására

(11) 224.673
(54) Eljárás és berendezés kövek felismerésére egy szállított anyag-

áramban

(11) 224.674
(54) Eljárás fényáteresztõ hordozó elõre megadott célspektrumnak

megfelelõ spektrális áteresztése kialakítására termodiffúziós fes-
téssel, továbbá ily módon elõállított optikai elem

(11) 224.675
(54) Memóriadiszk-letapogató optikai eszköz

(11) 224.676
(54) Tûzjelzõ

(11) 224.677
(54) Eljárás színtévesztõ személyek számára valósághû színérzékelés

biztosítására, additív színkeverésen alapuló megjelenítõeszkö-
zöknél

(11) 224.678
(54) Eljárás dermesztett teherhordó homokbeton-szerkezetek létesíté-

sére

(11) 224.679
(54) Rekombináns adenovírusok és felhasználásuk adenoasszociált ví-

rusok (AAV) elõállítására, komplementáló sejtvonalak és a re-
kombináns adenovírusokat tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 224.680
(54) Konverterhajtómû, valamint eljárás konverterhajtómûnél a blok-

kolószerkezet reteszelõkarjának tengelycsapágy-beállítására

(11) 224.681
(54) Melegen hengerlõ berendezés

(11) 224.682
(54) Eljárás felületaktív zónával ellátott analitikai segédeszköz gyártá-

sára

(11) 224.683
(54) Üzemanyag-befecskendezõ szerkezet belsõ égésû motorhoz

(11) 224.684
(54) Eljárás mozgólépcsõ vagy mozgójárda fékezésének szabályozá-

sára

(11) 224.685
(54) 2-Aril-propionsavak alkil-ammónium-sóit tartalmazó, pareterális

gyógyászati készítmények és eljárás az elõállításukra
n

(11) 224.686
(54) Külsõleg alkalmazható, nimeszulidot tartalmazó gyógyszerké-

szítmény és eljárás elõállítására

(11) 224.687
(54) 16alfa-Metil-szteroidok

(11) 224.688
(54) Eljárás 3,5-diamino-6-(2,3-diklór-fenil)-1,2,4-triazin (lamotrigin)

elõállítására

(11) 224.689
(54) Eljárás dementia tüneteit enyhítõ, N-(2,6-dimetil-fenil)-2-(2-

oxo-1-pirrolidinil)-acetamidot vagy sóját tartalmazó gyógy-
szerkészítmény elõállítására

(11) 224.690
(54) 4-(4-(4-(Hidroxi-difenil)-1-piperidinil)-1-hidroxi-butil)-alfa,

alfa-dimetil-fenil-ecetsav foszforilezett származékai és eljárás
ezek elõállítására

(11) 224.691
(54) Stabil fehérje foszfolipid-készítmények és eljárás azok elõállítá-

sára

(11) 224.767
(54) Folyamatos ionkibocsátású repülésiidõ-tömegspektrométer, és

eljárás különbözõ tömeg/töltés viszonyú ionok áramának sze-
lektív meghatározására

A rovat 63 db közlést tartalmaz.
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