
(11) 225.649
(54) Polietilénglikol és rokon polimerek izolálható, vízoldható és hid-

rolízissel szemben stabil aktív szulfonjai felületek és molekulák
módosítására, e vegyületek elõállítása, biológiailag aktív konju-
gátumaik és utóbbiak elõállítása

(11) 225.670
(54) Hidrosztatikus differenciálzár

(11) 225.673
(54) Enzimatikusan aktív rekombináns karboxipeptidáz-B elõállítása

(11) 225.674
(54) Hármas radiofarmakológiai komplexek

(11) 225.675
(54) Fibronektin ED-B-doménjével szembeni antitestek, azokat tartal-

mazó konjugátumok és alkalmazásaik tumorok és angiogenezis-
sel összefüggõ betegségek diagnózisában és terápiájában

(11) 225.676
(54) Szúnyoglárvairtó készítmények hordozóanyaga és szúnyoglárva-

irtó készítmények, és eljárás ezek elõállítására

(11) 225.677
(54) Raklap

(11) 225.678
(54) Motorbenzin-oxigenát keverék gépjármûvek szikragyújtású mo-

torjához, és eljárás ilyen keverék elõállítására

(11) 225.685
(54) Hímsterilitás létrehozása növényekben, avidin magas szintû exp-

resszáltatásával

(11) 225.686
(54) Eljárás kolchikonvegyületeknek a megfelelõ 3-glikozilszármazé-

kokká történõ biotranszformációjára

(11) 225.687
(54) Eljárás antitesttermelés kimutatására

(11) 225.688
(54) Celluláris immunitás célzott irányítása receptorkimérák alkalma-

zásával

(11) 225.689
(54) Celluláris immunitás célzott irányítása protein-tirozin kináz ki-

mérák alkalmazásával

(11) 225.690
(54) Kettõs kapszula hatóanyagok adagolására több hatóanyagos terá-

piában

(11) 225.691
(54) Vizes peptidkészítmények

(11) 225.692
(54) Legalább egy hatóanyagot tartalmazó és három különbözõ felsza-

badulási mechanizmusú rétegbõl álló monolitikus rendszer

(11) 225.693
(54) Orális adagolás után gliklazid tartós felszabadítására alkalmazha-

tó mátrixtabletta

(11) 225.694
(54) Eljárás 4-oxo-imidazolínium-sók elõállítására

(11) 225.695
(54) Dipeptidil-peptidáz-inhibitorként cukorbetegség megelõzésére

és kezelésére alkalmazható (béta-amino-acil)-tetrahidroimida-
zo[1,2-a]pirazinok és -tetrahidrotriazolo[4,3-a]pirazinok, vala-
mint az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 225.696
(54) N-Hidroxi-karboxamid-származékok, eljárás elõállításukra és az

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 225.697
(54) Eljárás szennyezett olajok tisztítására

(11) 225.698
(54) Eljárás papír és karton elõállítására

(11) 225.699
(54) Eljárás kis molekulájú olefinek gyártására, reaktor szénhidrogé-

nek pirolízisére és berendezés krakkolt gáz lehûtésére

(11) 225.700
(54) Eljárás palatetõ felújításra

(11) 225.701
(54) Illesztõszerkezet burkolólapok szinteltérés nélküli fektetéséhez

(11) 225.702
(54) Elektromos orrjárattisztító készülék

(11) 225.703
(54) Eljárás spiro[cisz-4-(béta-hidroxi-etil-oxi)-ciklohexán-[3H]in-

dol]-2’[1’H]-on- származékok elõállítására

(11) 225.704
(54) Eljárás módosított fruktáneloszlással rendelkezõ, transzgenikus

növények elõállítására

(11) 225.705
(54) Eljárás mezõgazdaságilag aktív anyagot tartalmazó mikrokapszu-

lák elõállítására

(11) 225.706
(54) Száraz állateledel elõállítására szolgáló eljárás

(11) 225.707
(54) Átrakóberendezés
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(11) 225.710
(54) Homlokfali szakasz gépjármû-kocsiszekrényhez

(11) 225.711
(54) Eljárás belsõ magrészbõl és külsõ kéregbõl álló vékonyfalú acél

alkatrészek elõállítására, és az eljárással elõállított acél alkatré-
szek

(11) 225.712
(54) Újratölthetõ nyomástartó tartály és eljárás annak elõállítására

(11) 225.713
(54) Élelmiszer-koncentrátum, és eljárás a koncentrátum készítésére

A rovat 35 db közlést tartalmaz.
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