
Ideiglenes szabadalmi oltalom

megszûnése elutasítás miatt FC4A

(21) P 00 02163
(54) Eljárás detergens készítmény elõállítására

(21) P 01 03258
(54) Vakcinaindukált hepatitis-B vírustörzs és annak alkalmazása

(21) P 03 03814
(54) Anionos felületaktív anyagot, szappant, hidroxikarbonsav-sókat

és töltõanyagot tartalmazó szappankészítmények

(21) P 04 01909
(54) Többrétegû élelmiszer-csomagoló fólia

A rovat 4 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában FD9A

(11) T/66 273 (21) P 93 02624
(54) 5-alfa-reduktáz inhibitort és antiandrogént tartalmazó gyógyásza-

ti készítmények prosztatatúltengés kezelésére

(11) T/67 899 (21) P 94 00992
(54) Tioxantenon tumorellenes szerek

(11) T/72 085 (21) P 95 00846
(54) 3-Helyzetben (diszubsztituált amino)-alkil-oxi-oldat láncot tar-

talmazó aromás szteroidok alkalmazása termékenység szabályo-
zására és ilyen vegyületeket tartalmazó készítmények

(11) T/75 520 (21) P 96 02572
(54) D-vitamin-amidszármazékok, alkalmazásuk, ezeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

(21) P 00 00652
(54) Halogén izzólámpából és foglalatból álló rendszer

(21) P 00 00732
(54) Savas jellegû politejsav-polimerek

(21) P 00 00851
(54) Új pirimidinszármazékok, elõállítási eljárásaik, és e vegyületeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 00 00987
(54) Szubsztituált izokinolinszármazékok és antikonvulzánsokként

történõ alkalmazásuk

(21) P 00 00994
(54) Egyoldalt fejelt nagynyomású kisülõlámpa a fejben integrált

gyújtószerkezettel

(21) P 00 01106
(54) Liposzómába zárt Hirudo medicinalis kivonatot és Siegesbeckia

orientalis kivonatot tartalmazó, retard hatással rendelkezõ vissz-
érkrém és eljárás elõállítására

(21) P 00 01248
(54) Fémfehérítõ katalizátort és fehérítõ aktivátorokat és/vagy szerves

perkarbonsavakat tartalmazó fehérítõkészítmények

(21) P 00 01328
(54) Térhálósított filmet tartalmazó optikai elem

(21) P 00 01511
(54) Kozmetikai készítmény keratinizálódott anyagcsomók bõrpóru-

sokból való eltávolítására

(21) P 00 01611
(54) Eljárás fémtartalmú hidrogénezõ katalizátorok kénezésére és a

kénezett fémkatalizátorok alkalmazása szénhidrogén alapanya-
gok hidrogénezéséhez

(21) P 00 01690
(54) Motolla terménybetakarító berendezéshez

(21) P 00 01700
(54) Eljárás 3-as helyzetben helyettesített 8-ciklopentil-6-etil-5,8-di-

hidro-4H-1,2,3A,7,8-pentaaza-AS-indacének elõállítására és az
eljárásban alkalmazható köztitermékek

(21) P 00 02503
(54) Elõpolimerizált katalizátorkomponensek olefinek polimerizáció-

jához, eljárás ezek elõállítására, és az ezekkel végzett polimerizá-
ciós eljárás

(21) P 00 02785
(54) Bevonóanyag sugárzási felületekhez elektromágneses hullámok

kibocsátására, továbbá eljárás a bevonóanyag elõállítására

(21) P 00 02842
(54) Szubsztituált imidazolok, eljárás elõállításukra, e vegyületeket

tartalmazó gyógyászati készítmények, alkalmazásuk és interme-
dierjeik

(21) P 00 02926
(54) A citokróm P450 monooxigenázok

(21) P 00 02984
(54) Felületileg radioaktívan bevont sztentek, eljárás elõállításukra és

alkalmazásuk ismételt beszûkülés megelõzésére

(21) P 00 03101
(54) Dielektromosan gátolt kisülésû lapos sugárzó és ahhoz alkalmas

elektródátvezetés

(21) P 00 03401
(54) Az aktivált protein C feldolgozásának javított eljárása
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(21) P 00 04236
(54) Adathordozó, különösen csipkártya, jogosultságok megszerzésé-

re és adatkészletek tárolására, valamint eljárások jogosultságok
tárolására

(21) P 00 04684
(54) Ital, koncentrátumkombináció, valamint eljárás ital elõállítására

(21) P 01 01056
(54) Javított eljárás királis aminok enzimszintézissel történõ elõállítá-

sára

(21) P 01 01087
(54) Dugaszolható csatlakozó

(21) P 01 01143
(54) Vitronektin receptor antagonista hatású piridin-karbonsavszár-

mazékok, eljárás elõállításukra és a vegyületeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 01 01148
(54) Kartondoboz italtároló eszközhöz, továbbá kartondoboz árucik-

kekbõl összeállított csoport összefogására

(21) P 01 01184
(54) Ráhajtogatható gyûjtõcsomagolás nyakrésszel rendelkezõ áru-

cikkek befogadására

(21) P 01 01214
(54) Javított nedvességállóságú belsõleg fény- és hõstabilizált poli-

amidok

(21) P 01 01341
(54) Új gyógyszer-kombinációk

(21) P 01 01367
(54) Biztonsági szerkezet

(21) P 01 01396
(54) Eljárás helikázaktivitással rendelkezõ, humán papillomavírus-E1

elõállítására és alkalmazására

(21) P 01 01463
(54) Olívaolajat és mézet tartalmazó anyagkeverék helyi alkalmazásra

(21) P 01 01501
(54) Javított termelhetõségû FAP alfa-specifikus antitest

(21) P 01 01635
(54) Magas biológiai értékû, természetes rostos gyümölcsöt és/vagy

zöldséget is tartalmazó, szénsavas, natúr, trüb italok és eljárás az
elõállításra

(21) P 01 01712
(54) Xa-faktort gátló heterociklusos származékok és ezeket tartalmazó

gyógyászati készítmények

(21) P 01 01719
(54) Javított immundiagnosztikai vizsgálati eljárások redukáló ágen-

sek alkalmazásával

(21) P 01 01723
(54) Eljárás az 1-(4-hidroxi-fenil)-2-(4-hidroxi-4-fenil-piperi-

din-1-il)-propanol-mezilátsó trihidrátjának elõállítására és e célra
használható intermedierek

(21) P 01 01725
(54) Eljárás az 1-(4-hidroxi-fenil)-2-(4-hidroxi-4-fenil-piperi-

din-1-il)-1-propanol-mezilátsó trihidrátjának elõállítására, és az
erre szolgáló intermedierek

(21) P 01 01778
(54) Rugalmas anyagú zsák és eljárás rugalmas anyagú zsák kialakítá-

sára, megtöltésére és lezárására

(21) P 01 01848
(54) Savanyított, vajszerû spred

(21) P 01 02046
(54) CD137 alkalmazása perifériás monociták proliferációjának ser-

kentésére

(21) P 01 02531
(54) Új karboxi-szubsztituált aciklusos karboxamidszármazékok és ta-

chykinin receptor antagonistaként való alkalmazásuk

(21) P 01 02721
(54) Dielektromosan gátolt kisülõlámpa távtartóval

(21) P 01 02862
(54) Polimeralapú, gyorsan oldódó tabletták és az ezek elõállítására

szolgáló eljárások

(21) P 01 05443
(54) Tumor elleni spisulosine-származékokat tartalmazó gyógyszer-

készítmények

(21) P 02 00241
(54) Hisztidin-fehérjefoszfatáz

(21) P 02 00284
(54) 1-Arilszulfonil-2-aril-pirrolidin- és piperidinszármazékok, CNS-

rendellenességek kezelésére, eljárás az elõállításukra és ezeket
tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 02 00289
(54) Porbevonó készítmények

(21) P 02 00397
(54) Felállítható csomagolóedény folyékony vagy önthetõ termé-

kekhez

(21) P 02 00550
(54) Tienopirimidin vegyületek, elõállításuk és alkalmazásuk

(21) P 02 00563
(54) Memória helyreállítása alkalmazások törlését követõen

(21) P 02 00565
(54) Multiprocesszor-alapú számítógéprendszerbe való mûködés köz-

beni beavatkozás

(21) P 02 00601
(54) Politioltartalmú oxidatíven száradó bevonókészítmény
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(21) P 02 00657
(54) Polialkén-alkohol-poliéter-aminok és alkalmazásuk üzemanya-

gokban és kenõanyagokban

(21) P 02 00679
(54) A poliómavírus 2. és 3. proteinjének fragmentumai, mint aktív ha-

tóanyagok szállítóanyagai

(21) P 02 00700
(54) Több komponensû fehérítõszer és az ezt tartalmazó tisztítószer-

tároló tartály

(21) P 02 00712
(54) Eljárás alifás fluor-hangyasav-észterek elõállítására

(21) P 02 00786
(54) Papírgépheveder, valamint az ezzel elõállított selyempapír

(21) P 02 00787
(54) Eljárás és berendezés molekuláris kölcsönhatások meghatározása

(21) P 02 00793
(54) Csípõbéli epesav-transzportot gátló hatóanyagot tartalmazó, orá-

lisan adagolható gyógyászati készítmény

(21) P 02 00812
(54) D-vitamin analógok és gyógyászati alkalmazásuk

(21) P 02 00845
(54) Eljárás elnyújtott illatleadású, intenzív illatú granulátum elõállítá-

sára növényi illóolajokból

(21) P 02 00961
(54) Egy érképzõ faktort kódoló, nukleinsavat tartalmazó rekombi-

náns defektív adenovírus alkalmazása pulmonáris artériás
hipertenzió kezelésére

(21) P 02 00989
(54) Eljárás egy tárolóeszköz kiválasztására

(21) P 02 00990
(54) Fedõgázok

(21) P 02 00997
(54) PPAR Receptor ligandumként ható triarilkarbonsavszármazékok

és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 01005
(54) Karbaminsavszármazékok, és felhasználásuk mint metabotrop

glutamátreceptor-ligandok, eljárás az elõállításukra és ezeket tar-
talmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 01079
(54) Belsõ és külsõ recirkulációjú filmképzõ-buborékoltató csöves tá-

nyérú készülék

(21) P 02 01086
(54) Eljárás fertõtlenített étkezési tojások elõállítására és a tojásfertõt-

lenítõ és szárító berendezés

(21) P 02 01092
(54) Átmérõ- és vastagságosztályozó és paprikacsumázó berendezés

(21) P 02 01095
(54) Zárótag vezetékcsatornához

(21) P 02 01139
(54) Hidraulikus vízemelõ berendezés

(21) P 02 01257
(54) Szûrõbetét füstszûrõs cigarettához

(21) P 02 02308
(54) Izzítógyertya ionáramszenzorral és eljárás izzítógyertya üzemel-

tetésére

(21) P 02 02987
(54) Kamra és dugattyú kombinációja, valamint a kombinációval ellá-

tott pumpa, motor, lengéscsillapító és átalakító

(21) P 02 03962
(54) Nyomásérzékeny öntapadó fólia és elválasztó fóliával ellátott

nyomásérzékeny öntapadó fólia

(21) P 02 04452
(54) Kibocsátott fény irányítására alkalmas kialakítású, osztatlan ref-

lektorral ellátott fénycsöves vízhatlan világítótest

(21) P 03 00197
(54) Eljárás a beinduló robbanások elnyomására

(21) P 03 00241
(54) Eljárások torszemid intermedier elõállítására

(21) P 03 00260
(54) Kevés visszamaradó anyagot hagyó, stabil és hatásos szagtalanító

és/vagy izzadásgátló kompozíció

(21) P 03 00290
(54) Érkárosító hatású kombinációs készítmény és terápia

(21) P 03 00294
(54) Kevés visszamaradó anyagot hagyó, stabil és hatásos szagtalanító

és/vagy izzadásgátló kompozíció

(21) P 03 00305
(54) IL-8 receptor antagonisták, ezeket tartalmazó gyógyszerkészít-

mények és alkalmazásuk

(21) P 03 00330
(54) Oligoszacharidok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények

(21) P 03 00336
(54) Eljárás karboxilezett nitrilkaucsuk hidrogénezésére, a hidrogéne-

zett kaucsuk és annak alkalmazásai

(21) P 03 00342
(54) Carvedilol hidrofil molekuláris diszperziós oldatait tartalmazó

készítmények, eljárás az elõállításukra és alkalmazásuk

(21) P 03 00384
(54) Kapszulák
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(21) P 03 00410
(54) Eljárás kationos és anionos polimerek adszorbeálására részecskék

felületén, és ilyen részecskéket tartalmazó papír vagy nemszövött
termék

(21) P 03 00419
(54) Ösztrogén agonista/antagonista metabolitok, ezeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 00469
(54) Új, expressziós szabályzó szekvenciák és expressziós termékek

fonalas gombákban

(21) P 03 00470
(54) Il-8 receptor antagonisták, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-

nyek és alkalmazásuk

(21) P 03 00480
(54) 2-Acil-indol-származékok és tumorellenes szerként történõ alkal-

mazásuk

(21) P 03 00535
(54) CYP2D6 inhibitorok alkalmazása kombinált terápiákban és eze-

ket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 00559
(54) A trombopoietin receptort moduláló peptidek

(21) P 03 00576
(54) Érkárosító hatású, osztott dózisú gyógyászati készítmény

(21) P 03 00632
(54) Pangásos szívelégtelenség kezelése egy diuretikus hatóanyagot és

egy vazopresszin antagonistát tartalmazó készítménnyel

(21) P 03 00645
(54) Funkcionális összetevõket tartalmazó édesipari termék

(21) P 03 00692
(54) Fokozott hûtõhatású édesipari termék

(21) P 03 00715
(54) Sorba köthetõ ház többmezõs kapcsolóberendezés kapcsolóme-

zõjéhez

(21) P 03 00762
(54) Eljárás parlagfû-allergia hatásainak csökkentésére, illetve meg-

szüntetésére alkalmas tej elõállítására és felhasználására

(21) P 03 01040
(54) Parazitaölõ hatású 13 -szubsztituált milbemicinszármazékok,

ezeket tartalmazó készítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 01118
(54) Univerzális korcsolya és görkorcsolya

(21) P 03 01335
(54) Aldoszteron szintáz inhibitorok vagy ezek AT1-receptor antago-

nistákkal alkotott kombinációjának új, gyógyászati alkalmazása

(21) P 03 01571
(54) (Neuro)peptidekhez kötött RGD (Arg-Gly-Asp) és alkalmazásuk

(21) P 03 01732
(54) Társított anyagból levõ zárófedél nyitást elõsegítõ eszközzel és

eljárás annak elõállítására

(21) P 03 01877
(54) Aromatáz inhibitorok és monoklonális anti-HER2 ellenanyagok

mint tumorellenes szerek

(21) P 03 01878
(54) Hidraulikus vagy pneumatikus munkahenger

(21) P 03 01885
(54) Eljárás tioétercsoport szulfoxidcsoporttá történõ oxidálására

(21) P 03 01929
(54) 3,5-Dimetilpirazollal blokkolt izocianátkeverékek és alkalmazá-

suk beégetõ lakkok térhálosítása céljára egykomponensû beégetõ
lakkokban

(21) P 03 02682
(54) Hõkezelõ berendezés és eljárás, valamint öntõgép

(21) P 03 03452
(54) Csatlakozószerelvény

(21) P 03 03481
(54) 3,7-Diaza-biciklo-[3,3,1] vegyületeket tartalmazó készítmények

mint anti-aritmiás szerek

(21) P 03 03486
(54) 3,7-Diaza-biciklo-[3,3,1]-vegyületeket tartalmazó készítmények

mint anti-aritmiás szerek

(21) P 03 03487
(54) 3,7-Diaza-biciklo[3,3,1]-vegyületeket tartalmazó készítmények

mint anti-aritmiás szerek és eljárás a vegyületek elõállítására

(21) P 03 03528
(54) Tömlõdugattyú-hüvely kombináció, pumpa, lökésgátló és mun-

kahenger

(21) P 03 03537
(54) Berendezés folyékony fémek gyûjtõtartályból fogadótartályba

történõ továbbítására

(21) P 03 03617
(54) Nagy elektronvezetõ képességû vegyület, ezt a vegyületet tartal-

mazó, elektrokémiai cellához szolgáló elektród, eljárás az elekt-
ród és az elektrokémiai cella elõállítására

(21) P 03 03630
(54) Imidazo-pirimidin-származékok mint GABA receptorok ligandu-

mai, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerké-
szítmények

(21) P 03 03724
(54) Kemokin receptor inhibitor hatású bipiperidinszármazékok és

ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények, valamint eljárás a
vegyületek elõállítására

(21) P 03 03764
(54) Két, a merõlegestõl eltérõ relatív szögállású tengely körül forgat-

ható csavarorsófej szerszámgépek számára
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(21) P 03 03822
(54) Applikátor kedvezõ hatású szer fogakra való felvitelére, valamint

annak alkalmazása

(21) P 03 03851
(54) Lábfejemelõ

(21) P 03 03875
(54) Polimerkészítmény

(21) P 03 03928
(54) Omeprazol kristályos formája, eljárás az elõállítására és ezt tartal-

mazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03941
(54) Automatikus rendszer bírságoló jegyek kiadására és kezelésére

(21) P 03 03942
(54) Új vakcinakészítmények

(21) P 03 03966
(54) Polimer oldatokból képezett, nagy felületi területû mikropórusos

szálak

(21) P 03 03967
(54) Eljárás sörbõl sörecet elõállítására, sörecet, valamint berendezés

az eljárás foganatosítására

(21) P 03 03975
(54) Azitromicin-hidrát 1,2-propilénglikollal képezett klatrátja, eljá-

rás annak elõállítására és azt tartalmazó gyógyászati készítmény

(21) P 03 03989
(54) Alfa-hidroxikarbonsav-sókat tartalmazó, könnyen préselhetõ

szappanok

(21) P 03 04035
(54) Kortikotropin-releasing faktor (CRF) receptor antagonisták, eljá-

rás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 04054
(54) A kortikotropin-realising faktor (CRF) antagonistáiként alkal-

mazható kondenzált pirimidinek, eljárás az elõállításukra és eze-
ket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 04078
(54) Tömörítési eljárás nátrium-fenitoin gyógyszerkészítmény elõállí-

tására

(21) P 04 00077
(54) Deutériumozott 3-piperidino-propiofenon és a vegyületeket tar-

talmazó gyógyszerekészítmények

(21) P 04 00091
(54) Eljárás antidiabetikus hatású pioglitazon elõállítására

(21) P 04 00096
(54) Biszfoszfonátok gyógyászati alkalmazása

(21) P 04 00186
(54) Kinyomóberendezés két koncentrikus kamrával rendelkezõ pat-

ronhoz

(21) P 04 00193
(54) Metalloproteináz inhibitor hatású imidazolidindion-származé-

kok, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00194
(54) Metalloproteináz inhibitor hatású imidazolidindion-származé-

kok, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00237
(54) Eljárás lakkozási célú üzemi eszközök elõállítására és újrahasz-

nosítására

(21) P 04 00241
(54) Hatóanyagként triaza-spiro[5.5]undekán-származékokat tartal-

mazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00475
(54) Egy AT1 receptor antagonista vagy egy ACE inhibitor vagy egy

HMG-CO-A reduktáz inhibitor közül legalább két vegyület kom-
binációját tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 04 00630
(54) új, molekulaméretû, nemfémes és fémes alkotókból álló de-

szulfurensek vasolvadékok kéntartalmának ultra alacsony
(0<S%<0,001) értékre történõ csökkentésére, valamint eljárás a
deszulfurensek elõállítására

(21) P 04 00808
(54) Fémgõzívû plazmafáklya és annak alkalmazása a metallurgiában,

a plazmaenergiás pirolízisben és vitrifikációban és más anyagát-
alakító eljárásokban

(21) P 04 00871
(54) Eljárás és elrendezés felderítõ radarok célfelismerési képességei-

nek növelésére

(21) P 04 01199
(54) A humán immundeficiencia vírus (HIV) proteáz inhibitorainak

alkalmazása sejtvándorlás és/vagy sejtinvázió, szöveti infiltráció
és ödéma blokkolására az ehhez kapcsolódó betegségek
terápiájára

(21) P 04 01635
(54) Lapátkerékhajtás teherhajókhoz

(21) P 04 01872
(54) Mezõgazdasági területek öntözésére hasznosító többfunkciós víz-

ügyi mûtárgykomplexum

(21) P 04 02246
(54) Leukocitaintegrinek új peptidligandjai

(21) P 04 02255
(54) Csillapítóelem és berendezés szomszédos csigolyatestek stabili-

zálásához

(21) P 05 00021
(54) Üzemanyagszûrõ fõleg dízelmotorokhoz

(21) P 05 00203
(54) Acil-3-karboxi-fenil-karbamid-származékok, eljárás ezek elõállítá-

sára és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
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(21) P 05 00263
(54) Szerkezet valamely testre ható dinamikus erõhatás rugalmas csil-

lapítására, különösen cipõtalpszerkezet, fõként sportcipõhöz; va-
lamint csillapítótag ilyen szerkezetekhez

(21) P 05 00266
(54) Matematikai készséget fejlesztõ táblás társasjáték

(21) P 05 00282
(54) Eljárás háromdimenziós képzõmûvészeti alkotás létrehozására

mágnes alkalmazásával

(21) P 05 00313
(54) Tengerparti telepítésû szökõár-elõrejelzõ mérõállomás

(21) P 05 00334
(54) Szigetelt gránitpanelek, azok gyártási és szerelési eljárásai

(21) P 05 00373
(54) Eljárás etil-nipekotát-enantiomerek elõállítására

(21) P 05 00440
(54) Acil-4-karboxi-fenil-karbamid-származékok, azokat tartalmazó

gyógyszerkészítmények, eljárás ezek elõállítására és ezek alkal-
mazása

(21) P 05 00544
(54) Üzemanyagszûrõ

(21) P 06 00145
(54) Lábbeli és eljárás annak gyártására

(21) P 07 00047
(54) Szerkezeti elrendezés termékek áthelyezésére a tárolás helyérõl a

szállítás helyére

(21) P 96 00708
(54) Új eljárások taxánok oxazolidin-köztitermékek alkalmazásával

történõ elõállítására

(21) P 97 00159
(54) Benzil-szulfid-származékok, intermedierjeik, eljárás elõállítá-

sukra és a vegyületeket hatóanyagként tartalmazó inszekticid
készítmények

(21) P 97 00688
(54) Új 2,3-benzodiazepin-származékok és ilyen hatóanyagot tartal-

mazó gyógyszerkészítmények

(21) P 98 00800
(54) Hajápoló kozmetikai készítmények és alkalmazásuk

(21) P 98 00801
(54) Hajápoló kozmetikai készítmény és alkalmazása

(21) P 98 01438
(54) Növényekben elõállított rekombináns preduodenális lipázok és

polipeptidszármazékaik, elõállításuk és alkalmazásuk

(21) P 98 01692
(54) Benzimidazolszármazékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészít-

mények és alkalmazásuk gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 98 01763
(54) Polimert és nemionos felületaktív szert tartalmazó illatosított

készítmény

(21) P 98 02187
(54) Eljárás 3-penténsav-észterek elõállítására alkoxi-butének karbo-

xilezésével

(21) P 99 01006
(54) Tartószerkezetek, állványzatok és hasonlók összeszerelése

(21) P 99 01664
(54) Ventilátor-járókerék

(21) P 99 02150
(54) Rekombináns adenovírus vektorok humán tumor génterápiára

(21) P 99 02175
(54) Imidazolszármazékot tartalmazó anti-HIV-készítmények

(21) P 99 02633
(54) Fenil-etanol-amino-tetralinkarboxamid-származékok valamint

ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 99 03812
(54) Eljárás és mechanizmus harisnya vagy zokni fejének lezárására

körkötõgépen

(21) P 06 00248
(54) 3,7-Diaza-biciklo[3,3,1]-vegyületeket tartalmazó készítmények

mint anti-arritmiás szerek

(21) P 07 00250
(54) Elõpolimerizált katalizátorkomponensek olefinek polimerizáció-

jához, eljárás ezek elõállítására és ezekkel végzett polimerizációs
eljárás

A rovat 182 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt FA9A

(21) P 02 03877
(54) Berendezés induktív közelítésérzékelõk meghibásodási valószí-

nûségének megfigyelésére és elõrejelzésére

(21) P 03 01810
(54) Anetol-ditioletion alkalmazása gyógyszer által kiváltott intoxici-

tás megelõzésénél és kezelésénél

(21) P 05 00749
(54) Hõvisszanyerõ berendezés a folyékony kohósalak hulladékhõjé-

nek hasznosítására

(21) P 05 00836
(54) Háromdimenziós képet megjelenítõ berendezés és módszer

(21) P 05 00876
(54) Érzékelõ víz fajlagos villamos ellenállásának vagy vezetõképes-

ségének ellenõrzésére
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(21) P 06 00333
(54) Benzin és gázolaj helyett folyékony nitrogén közúti jármûvekhez,

erõ- és munkagépekhez

A rovat 6 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában MM4A

(11) 200.188 (21) 1983/88
(54) Eljárás 4-demetoxi-4-amino-daunorubicin elõállítására

(11) 200.823 (21) 1900/88
(54) Háromutas hidraulikus szelep

(11) 201.979 (21) 1999/88
(54) Ágyazatrostáló gép végtelenített szállító-, illetve kaparólánccal

(11) 202.727 (21) 2140/88
(54) Hatóanyagként alfa, omega-aminoalkohol-származékot tartalma-

zó készítmény rovarok és atkák elûzésére és eljárás a hatóanyagok
elõállítására

(11) 202.810 (21) 5388/89
(54) Eljárás 4-demetoxi-antraciklinonok elõállítására

(11) 203.648 (21) 3849/88
(54) Eljárás és berendezés hús- és csontrészek leválasztására hasított

állatból

(11) 204.328 (21) 1316/88
(54) Hidraulikus differenciál-munkahenger villamos megszakítók ve-

zérlésére

(11) 204.696 (21) 1099/89
(54) Eljárás ractopamin növekedési hormon kombinációs készítmé-

nyek elõállítására

(11) 205.472 (21) 781/91
(54) Eljárás gyorsított elektromágneses kódátvitel megvalósítására és

kapcsolási elrendezés annak foganatosítására

(11) 206.940 (21) 1826/90
(54) A növénytermesztés hatékonyságát fokozó, kén hatóanyagú nö-

vényvédõszer-készítmény

(11) 207.081 (21) 1792/90
(54) Eljárás purinvázas vegyületek és ilyeneket tartalmazó gyógyszer-

készítmények elõállítására

(11) 208.070 (21) 3559/90
(54) Eljárás lipidszuszpenzió elõállítására

(11) 209.080 (21) P 92 00724
(54) Görgõfej ellenálláshegesztõ géphez

(11) 209.193 (21) 1811/90
(54) Adagolószelep, illetve adagolószelepbõl és fogadószelepbõl álló

szeleprendszer vegyi anyagok kiadagolására

(11) 209.379 (21) 3689/90
(54) Eljárás hõvel alakító gép üzemeltetésére

(11) 209.466 (21) 1263/90
(54) Eljárás magnézium-monoperoxi-ftalát-hexahidrát elõállítására,

valamint e vegyületet tartalmazó mosó-, tisztító- és fehérítõ-fer-
tõtlenítõ hatású szerek

(11) 209.777 (21) 2126/88
(54) Hidraulikus emelõszerkezet, dugattyúhelyzet-szabályozó rend-

szerrel

(11) 210.168 (21) 2103/90
(54) Homogén vagy kombinált fém-mûanyag szerkezetû ventilátor-le-

mezlapát

(11) 210.318 (21) 2833/88
(54) Eljárás hõre lágyuló anyagból készült üreges tárgyak hõformázá-

sára és berendezés hõre lágyuló anyagfólia extruderbõl termofor-
mázó berendezésbe történõ adagolására

(11) 210.705 (21) P 93 00987
(54) Raklap

(11) 211.055 (21) 716/91
(54) Eljárás rebekkamicin-analógok és ezeket tartalmazó gyógyszer-

készítmények elõállítására

(11) 211.721 (21) P 92 02933
(54) Talpbetét cipõhöz

(11) 212.048 (21) P 95 00742
(54) Nagy penetrációjú, kis viszkozitású paraffin és eljárás az elõállítá-

sára

(11) 212.301 (21) 2035/89
(54) Eljárás buspiron elõállítására

(11) 212.580 (21) P 93 00960
(54) 2,2-Dimetil-5-(2,5-dimetil-fenoxi)-3-transz-penténsav, ható-

anyagként e vegyületet tartalmazó gyógyszerkészítmények és el-
járás ezek elõállítására

(11) 212.581 (21) P 93 00959
(54) Eljárás 2,2-dimetil-5-(2,5-dimetil-fenoxi)-pentánsav elõállítá-

sára

(11) 212.582 (21) P 93 01166
(54) Eljárás taxol-ciklodextrin zárványkomplex elõállítására

(11) 212.689 (21) P 94 01231
(54) Vázszerkezet és elemkészlet épített bútorok kialakításához

(11) 212.745 (21) 1819/88
(54) Hidraulikus mûködtetõszerkezet villamos megszakítók vezérlé-

sére

(11) 213.507 (21) 2839/90
(54) Eljárás szubsztituált akriloil-pirrol-származékok és ezeket tartal-

mazó gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 213.613 (21) P 92 01398
(54) Eljárás diritromicin-szolvátok elõállítására

(11) 213.631 (21) P 93 01052
(54) Eljárások benzo[b]tiofén-5-il-származékok elõállítására
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(11) 213.839 (21) P 95 02739
(54) Üzemanyag-adalékként használható keverékek, Otto-motorok

üzemanyaga és ezek elõállítási eljárása

(11) 213.875 (21) 1849/90
(54) Osztható tárolóeszköz, fõként palackrekesz

(11) 213.913 (21) P 94 03249
(54) Eljárás triazolinongyûrû terc-butanolban történõ kialakítására

(11) 214.106 (21) P 97 01324
(54) Eljárás benzo[b]tiofén-5-il-származékok intermediereinek elõál-

lítására

(11) 214.129 (21) P 95 00767
(54) Eljárás és berendezés védett objektumok távfelügyeletére

(11) 214.220 (21) P 94 00950
(54) Eljárás 4-alkil-3-klór-1-(alkil-szulfonil)-benzol elõállítására

(11) 214.224 (21) P 94 03090
(54) Termikus krakkolás

(11) 214.329 (21) P 94 01198
(54) Eljárás nagy fajlagos aktivitású jelzett glicerin-[1,3-14C2]-nitrá-

tok elõállítására

(11) 214.748 (21) 3527/90
(54) Eljárás csökkentett koleszterintartalmú zsiradék, elõnyösen vaj-

zsiradék elõállítására, valamint berendezés ezen zsiradék elõállí-
tására

(11) 214.889 (21) P 93 02855
(54) Egyengetõ gerenda

(11) 215.043 (21) P 92 01369
(54) Berendezés fluidáram tömegáramának Coriolis-erõ hatásán ala-

puló mérésére

(11) 215.176 (21) P 95 00679
(54) Készítmény a bõr foltosodásának és/vagy öregedésének elhárítá-

sára és annak alkalmazása, valamint a bõr kozmetikai kezelése

(11) 215.285 (21) P 94 00927
(54) Vízben azonnal oldódó teák és teaitalok, és eljárás azok elõállítá-

sára

(11) 215.308 (21) P 95 01039
(54) Eljárás és berendezés hajlított sugárzó, különösen halogénlámpa

elõállítására, valamint ilyen sugárzó

(11) 215.332 (21) P 94 00659
(54) Szûrõbetét, fõleg gépjármûvek belsõ terének légszûréséhez, vala-

mint eljárás annak elõállítására

(11) 215.917 (21) P 92 03168
(54) Eljárás diritromicin II polimorf módosulat és az azt tartalmazó

tabletta elõállítására

(11) 216.990 (21) P 92 00024
(54) Eljárás és számítógépes rendszer utasítások feldolgozására

(11) 217.336 (21) P 93 02974
(54) Pulzáló atmoszferikus fluidizált ágyas égetõberendezés és eljárás

(11) 217.478 (21) P 97 00759
(54) Kondicionáló tréningeszköz, valamint eljárás annak elõállítására

(11) 217.613 (21) P 93 00972
(54) Az N-terminálison módosított peptidek, az azokat tartalmazó

gyógyszerkészítmények, és eljárás elõállításukra

(11) 217.646 (21) P 92 00937
(54) Javított katalitikus eljárás policiklusos aromás szénhidrogének

szelektív alkilezésére

(11) 217.749 (21) P 93 00574
(54) Szonda folyadékszint ellenõrzésére

(11) 218.245 (21) P 96 00691
(54) Egészségügyi párna

(11) 218.397 (21) P 95 02942
(54) Dezallilezõreagens és dezallilezõeljárás a reagens alkalmazásával

(11) 218.595 (21) P 95 01977
(54) Pipereszappan és eljárás elõállítására

(11) 218.651 (21) P 97 00776
(54) Polietilénházú gömbcsap

(11) 219.145 (21) P 95 02773
(54) Rögzített ágyas bioreaktor és tartótest a bioreaktorhoz, továbbá

eljárások a tartótest elõállítására

(11) 219.396 (21) P 95 00947
(54) 20-Helyzetben aminoszubsztituált oldalláncot tartalmazó szteroi-

dok, elõállításuk, az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és
intermedierjeik

(11) 219.797 (21) P 98 00925
(54) Eljárás üreges üvegtárgyformáló, egyedi munkahelyes formázó-

rendszer vezérlésére és üvegtárgyformáló rendszer

(11) 219.947 (21) P 96 01055
(54) Elrendezés jármû hajtott tengelyén lévõ kerékagyak egymástól el-

térõ fordulatszámú meghajtására

(11) 220.101 (21) P 96 03214
(54) Reumás ízületi gyulladás kezelésére szolgáló készítmények

(11) 220.186 (21) 1116/89
(54) A Pooideae alcsaládba tartozó Graminea növények regenerálása

protoplasztokból kiindulva

(11) 220.200 (21) P 99 00703
(54) Szellõzõberendezés ablakok vagy ajtók részére

(11) 220.213 (21) P 96 02642
(54) Szerkezet villamos megszakítókhoz, különösen vákuummegszakí-

tókhoz való hajtáselrendezések bekapcsolórugójának feszítésére

(11) 220.239 (21) P 94 00991
(54) Polimerizációs katalizátorrendszer és eljárás ezek, valamint ezek

alkalmazásával poliolefinek elõállítására
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(11) 220.458 (21) P 93 00619
(54) Folyékony füstölõoldattal kezelt, tömlõ alakú élelmiszer-csoma-

goló eszköz, eljárás annak elõállítására és eljárás füstölt kolbász
elõállítására

(11) 220.510 (21) P 98 00910
(54) Berendezés ömleszthetõ anyagok, különösen szemes termények,

hõkezelésére

(11) 220.525 (21) P 96 02012
(54) Kapcsolási elrendezés fokozatkapcsolók terhelés-átkapcsolójá-

hoz és terhelésválasztóhoz

(11) 220.601 (21) P 93 03787
(54) Fenoxi-alkil-oxazolidin-származékok, eljárás elõállításukra, és

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 220.784 (21) P 96 02975
(54) Antiangiogén aktivitással és tumorregressziós hatással rendelke-

zõ cápaporcextraktum és eljárás elõállítására

(11) 220.891 (21) P 97 00672
(54) Tubica fajtanevû szabad elvirágzású kukorica (Zea mays L.)

(11) 220.920 (21) P 99 00696
(54) Tömítõ- és reteszelõ készülék ablakok, ajtók vagy hasonlók részére

(11) 220.921 (21) P 99 00697
(54) Vasalás ajtók vagy ablakok részére

(11) 221.090 (21) P 98 01120
(54) Egyik végén cukrot, a másik végén egy eltérõ reakcióképes cso-

portot tartalmazó polioxi-etilén, eljárás elõállítására és ezt tartal-
mazó micella

(11) 221.440 (21) P 98 00282
(54) Biztonsági papíros

(11) 221.490 (21) P 97 00631
(54) Vagyonvédelmi jelzõrendszer, valamint eljárás annak mûködte-

tésére

(11) 221.567 (21) P 98 00481
(54) Nyomáskiegyenlített úszó nyomás alatti berendezésekhez

(11) 221.599 (21) P 95 01245
(54) Transzdermális gyógyászati készítmény

(11) 221.750 (21) P 96 02289
(54) Nukleinsavamplifikációs módszer

(11) 221.761 (21) P 98 00533
(54) Húzásálló csõkötés

(11) 221.924 (21) P 98 00452
(54) Ragasztott hüvelyes csõkötés csõvezetékekhez, valamint ilyen

csõkötéshez való ragasztható hüvely

(11) 222.239 (21) P 93 02867
(54) Eljárás szilárd fázisú peptidszintézisben alkalmazható szubsztitu-

ált benzhidril-amin kapcsolóvegyületek és ezeket tartalmazó kon-
jugátumok elõállítására, valamint az azokkal végzett peptidszin-
tézisre

(11) 222.282 (21) P 96 00549
(54) N-(3-Benzofuranil)-karbamid-származékok, azokat tartalmazó

gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

(11) 222.357 (21) P 00 01566
(54) Többfunkciós erõpad

(11) 222.365 (21) P 00 01362
(54) Tömítõgyûrû

(11) 222.464 (21) P 95 02823
(54) Eljárás és berendezés részecskék eltávolítására gázáramból

(11) 222.522 (21) P 92 03870
(54) Tetrahidrokinolinil-ecetsav-származékok, hatóanyagként ilyen

vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények, valamint eljá-
rás a hatóanyagok és a gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 222.574 (21) P 95 02859
(54) Redukálószerként foszfinokat tartalmazó radioaktív gyógyászati

készítmények és az ezeket tartalmazó készletek

(11) 222.738 (21) P 02 01325
(54) Berendezés két vagy több, egymáson fekvõ rúd vagy csík levágá-

sára

(11) 222.786 (21) P 01 01105
(54) Eljárás mûanyag szemüveglencsékhez alkalmas anyag elõállítá-

sára, és az ebbõl elõállított lencsék

(11) 222.860 (21) P 02 00541
(54) Személyi számítógéphez való mûködtetõszerkezet

(11) 223.171 (21) P 01 00062
(54) Terhelésválasztó

(11) 223.172 (21) P 00 00626
(54) Lapos fénysugárzó

(11) 223.178 (21) P 00 01687
(54) Szövetlappal megerõsített forgácslap és eljárás annak elõállításá-

ra

(11) 223.244 (21) P 01 01232
(54) Villamos háztartási gép

(11) 223.337 (21) P 95 00749
(54) 2-(Metil-amino)-2-fenil-ciklohexanon alkalmazása baktérium-,

gomba-, vírus- vagy protozoonfertõzések kezelésére, és az im-
munválasz módosítására alkalmas gyógyszerkészítmények elõál-
lítására

(11) 223.390 (21) P 96 00827
(54) Ólom- és arzénmentes, szolarizációálló üveg

(11) 223.421 (21) P 99 03798
(54) Kazein-glikomakropeptidet tartalmazó,stabilan tárolható fogápo-

ló készítmény

(11) 223.695 (21) P 99 02143
(54) Duzzadóagyagok aktiválása, és az aktivált agyagok alkalmazása
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(11) 223.826 (21) P 02 04044
(54) Ereszték

(11) 223.864 (21) P 01 01823
(54) Fékberendezés jármûvek kerekei számára

(11) 223.866 (21) P 00 01197
(54) Többfunkciós roller

(11) 223.958 (21) P 98 00886
(54) Eljárás és berendezés növényi gumók, különösen cukorrépa tisztí-

tására, elõnyösen a termõföldön

(11) 223.973 (21) P 98 01386
(54) Indazol-karboxamid-származékok, elõállításuk és a vegyületeket

tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) 224.031 (21) P 98 02272
(54) Benzimidazolszármazékok és alkalmazásuk a GABAa receptor-

komplex modulátoraiként

(11) 224.036 (21) P 00 00122
(54) Nyújtott felszabadulású ionos konjugátumok

(11) 224.043 (21) P 98 00762
(54) Lezáróegység folyékony anyag szelektív kiadagolására

(11) 224.113 (21) P 01 04435
(54) Kombináció egy összekötõ elembõl és két profildarabból

(11) 224.147 (21) P 00 00863
(54) Lapos fénycsõ háttérvilágításhoz, valamint ilyen fénycsövet tar-

talmazó világítási rendszer és LCD-kijelzõs készülék

(11) 224.171 (21) P 99 01793
(54) Többrétegû csomagolóanyag, fõleg hajlékony csomagoláshoz

(11) 224.253 (21) P 99 01796
(54) Görgõs szerkezet tórusz futófelületû gördülõsúrlódásos variá-

torhoz

(11) 224.296 (21) P 02 02303
(54) Ionáram-érzékelõvel rendelkezõ izzítógyertya, és eljárás annak

üzemeltetésére

(11) 224.308 (21) P 99 01299
(54) Attenuált, nem immunogén poxvírusokból vagy parapoxvírusok-

ból származó multipotens parapox immunitásinducerek alkalma-
zása gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 224.310 (21) P 99 00519
(54) 1,2-Dihidrociklobutabenzolszármazékok, és az ezeket tartalmazó

gyógyászati készítmények

(11) 224.338 (21) P 98 01764
(54) Berendezés és eljárás termékek, fõleg élelmiszer-ipari termékek

átfordítására és tájolására

(11) 224.395 (21) P 03 03761
(54) Elrendezés önmûködõ hálózatbefolyásolásra, és motoros hajtás

ilyen elrendezéshez

(11) 224.505 (21) P 99 00759
(54) Tiszta hangú szubjektív audiometriai mérési eljárás iskolaérettnél

fiatalabb személyek hallásának mérésére, és a mérési eljárás kivi-
telezésére szolgáló audiométerkészülék

(11) 224.548 (21) P 94 03491
(54) Tiazolidinszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-

nyek, valamint eljárás elõállításukra

(11) 224.569 (21) P 00 01130
(54) Eljárás kaucsukporok folyamatos elõállítására, és berendezés az

eljárás kivitelezésére

(11) 224.670 (21) P 03 02684
(54) Akusztikus csatolóberendezés, és eljárás alany hallásának méré-

sére

(11) 224.749 (21) P 99 00620
(54) Eljárás üveglap gyártására, alakítóeszköz és üveglap

(11) 224.852 (21) P 99 00368
(54) Mikroprocesszoralapú számítógéprendszer, eljárás ennek mûköd-

tetésére, és az ebben alkalmazott tartalékolási rendszer

(11) 224.853 (21) P 99 00674
(54) Berendezés legalább egy tárolólemez készenlétben tartására és ki-

választására

(11) 224.893 (21) P 03 00711
(54) Dinamikus mellkasrögzítõ

(11) 224.925 (21) P 02 01269
(54) Matricával felvitt, többrétegû dekoráció, és eljárás ennek elõállí-

tására

(11) 224.927 (21) P 01 03581
(54) Eljárás és berendezés hordozófilmbõl és ezen levõ díszítõrétegbõl

álló fólia, különösen dombornyomó fólia vágásához

(11) 224.985 (21) P 00 01510
(54) Lipofil inert gázt tartalmazó gyógyászati készítmény

(11) 225.041 (21) P 98 01880
(54) Új kriptoficinek, alkalmazásuk, és az ezeket tartalmazó gyógy-

szerkészítmények

(11) 225.059 (21) P 99 00764
(54) Tömlõ klímaberendezésekhez

(11) 225.081 (21) P 03 00162
(54) Egyén tudományos azonosítására szolgáló hordozható beren-

dezés

(11) 225.206 (21) P 02 00159
(54) Szállítókocsi, különösen bevásárlókocsi

(11) 225.258 (21) P 03 00918
(54) Eljárás repedezett útburkolat javítására, valamint az eljárással lét-

rehozott útpályaszerkezet

(11) 225.358 (21) P 02 00889
(54) Kapcsolóberendezés vontatójármû, különösen traktor és utánfutó

között
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(11) 225.377 (21) P 01 02459
(54) Szubsztituált szulfonil-ciánamidok, alkalmazásuk, és az azokat

tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 225.438 (21) P 03 02421
(54) Eljárás színszétválasztásra, valamint számítógépprogram az eljá-

rás lépéseinek végrehajtására

(11) 225.498 (21) P 93 03113
(54) 1,2-Ditiol-3-tion-származékok, azokat tartalmazó gyógyszerké-

szítmények, és eljárás a hatóanyag és a készítmények elõállítására

(11) 225.499 (21) P 96 02458
(54) 3,5-Diszubsztituált és 3,4,5-triszubsztituált 2-izoxazolinok és -izo-

xazolok, eljárás elõállításukra, és az ezeket tartalmazó gyógyszer-
készítmények

(11) 225.746 (21) P 04 00709
(54) Univerzális készülék furatok kijelölésére bútorokhoz

A rovat 140 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése lemondás miatt MH4A

(11) 217.306 (21) P 95 02924
(54) Takarmányadalék-kompozíció

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése NF4A

(11) 217.240 (21) P 96 00375
(54) Sütõipari termék sütés elõtti végleges tésztája, szerves kötésben

lévõ ásványi anyaggal dúsítva

(11) 224.598 (21) P 02 01060
(54) Fõzõedény és eljárás fõzõedény gyártására

(21) P 03 00249
(54) Eljárás italként közvetlenül fogyasztható sörpárlat elõállításához

(21) P 04 00879
(54) Eljárás kerámia öntõszerszámhéj elõállítására

(21) P 05 00052
(54) Áramütésmentes hajszárító

(21) P 99 00497
(54) Szelepcsatlakozó

(21) P 04 02056
(54) Szelepcsatlakozó

A rovat 7 db közlést tartalmaz.
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