
Ideiglenes szabadalmi oltalom

megszûnése elutasítás miatt FC4A

(11) T/72 069 (21) P 94 03300
(54) Melatoninszármazékok alkalmazása alvási rendellenességek ke-

zelésére és a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) T/72 070 (21) P 94 03299
(54) Melatoninszármazékokat tartalmazó gyógyászati készítmények

deszinkronizációs rendellenességek kezelésére

(11) T/76 063 (21) P 96 01144
(54) Fenil-indol-származékok és e vegyületeket tartalmazó gyógyá-

szati készítmények

(21) P 99 03408
(54) Kétkamrás tárolóedény hajtógázmentesen adagolt aeroszolokhoz

(11) T/74 292 (21) P 97 02338
(54) Eljárás fenilszubsztituált 1,4-dihidro-piridin-3,5-dikarbonsav-

származékok intermedierjeinek elõállítására és az intermedier
vegyületek

(11) T/74 292 (21) P 97 02339
(54) Eljárás fenilszubsztituált 1,4-dihidro-piridin-3,5-dikarbonsav-

származékok intermedierjeinek elõállítására és az intermedier
vegyületek

A rovat 6 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában FD9A

(11) T/67 665 (21) P 94 01319
(54) Endotelin receptor antagonista hatású indán- és indénszármazé-

kok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállí-
tásukra

(11) T/71 467 (21) P 95 01226
(54) Eljárás 6-(helyettesített metilén)-penemek és ezeket hatóanyag-

ként tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) T/72 046 (21) P 95 00890
(54) 1-(2-Oxo-acetil)-piperidin-2 karbonsav-származékok, ezeket tar-

talmazó gyógyszerkészítmények és eljárás a vegyületek elõállítá-
sára

(11) T/75 535 (21) P 96 01587
(54) Új antraciklinszármazékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészít-

mények, eljárás a vegyületek elõállítására, valamint antracik-
lin-származékok alkalmazása amyloidosis kezelésére alkalmas
gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) T/77 172 (21) P 97 01687
(54) Rák kezelésére alkalmas citozinszármazékok, eljárás elõállítá-

sukra és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) T/77 311 (21) P 97 01818
(54) Fenil-oxo-alkil-(4-piperidinil)-benzoát-származékok, e vegyüle-

teket tartalmazó gyógyszerkészítmények, eljárás elõállításukra és
alkalmazásuk

(11) T/77 522 (21) P 97 02031
(54) Fitoszterin-kompozíciók és eljárás azok kinyerésére pulpaszap-

panokból

(21) P 00 00028
(54) Köztitermékek és eljárás HIV-proteáz inhibitorok elõállítására

(21) P 00 00452
(54) Karbamid zsírkompozíciók

(21) P 00 01729
(54) Transzgenikus növények

(21) P 00 02381
(54) Apolipoprotein A-1 agonista hatású peptidszármazékok, ezek li-

pidekkel alkotott komplexei, valamint ezeket tartalmazó gyógyá-
szati készítmények

(21) P 00 02449
(54) Eljárás 3-fluoroxindol-származékok elõállítására és az eljárásban

alkalmazott intermedierek

(21) P 00 03696
(54) Eljárás és berendezés gumiabroncsok feldolgozásához

(21) P 00 03836
(54) Lazofoxifent tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 00 03862
(54) Acilezési eljárás

(21) P 00 03930
(54) Peptid-lipid-komplexek kialakítása ko-liofilezéssel

(21) P 00 04007
(54) Új policiklusos azaindolszármazékok, eljárás elõállításukra és

ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 00 04120
(54) cGMP-PDE5 enzimet gátló anyagok alkalmazása idegbetegség

kezelésére szolgáló gyógyászati készítmény elõállítására

(21) P 00 04388
(54) Eljárás oxazolidinon-származékok elõállítására, intermedierjeik

és elõállításuk
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(21) P 00 04588
(54) Szubsztituált 1,2,3,4,5,6-hexahidro-2,6-metano-3-benzazocin-

10-ol-származékok, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk
gyógyszerként, valamint a vegyületeket tartalmazó gyógyszerké-
szítmények

(21) P 01 00101
(54) Prosztaglandin agonista hatású vegyületek, e vegyületeket tartal-

mazó gyógyászati készítmények és alkalmazásuk

(21) P 01 02990
(54) Tetrahidro-imidazo-naftiridin-származékok és ezeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények

(21) P 01 02997
(54) Eljárás nagy tisztaságú HMG-CoA-reduktáz inhibitorok elõállítá-

sára

(21) P 01 03007
(54) A HMG-CoA reduktáz inhibitorok új sói és eljárás az elõállításukra

(21) P 01 03611
(54) Eljárás szelektív laktonizálásra

(21) P 01 03639
(54) Illatszer-kompozíció fényvédõ és barnító hatással

(21) P 01 03696
(54) Nyitószerkezet

(21) P 01 03767
(54) Ösztrogén agonista/antagonista alkalmazása osteoarthritis keze-

lésére szolgáló gyógyszerkészítmény elõállítására

(21) P 01 03773
(54) A vírussal indukált szisztémás sokk és légzési nehézség megfordí-

tása a limfotoxin-béta útvonal blokkolásán keresztül

(21) P 01 03884
(54) Arilszulfonanilidkarbamid-származékok, ezeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 01 03897
(54) Eljárás nyálkahártyán tapadó és felszívódó szildenafiltartalmú

tabletták elõállítására

(21) P 01 03925
(54) Formoterolt tartalmazó, stabilan tárolható hatóanyag-koncentrá-

tum

(21) P 01 03976
(54) Új eljárások terápiás vakcinázásra

(21) P 01 03977
(54) Sínjármû fékrendszere

(21) P 01 04025
(54) Hengerzár

(21) P 01 04111
(54) Stabil, koncentrált inzulinkészítmény pulmonáris bejuttatáshoz

(21) P 01 04143
(54) Hajtogatott térbeli tárgy, különösen szûrõelem, valamint eljárás

és készülék a tárgy elõállítására

(21) P 01 04206
(54) (7alfa,17alfa)-17-Hidroxi-7-metil-19-nor-17-pregn-5(10)-en-

20-in-3-ont tartalmazó nagy tisztaságú készítmény és eljárás elõ-
állítására

(21) P 01 04300
(54) Ösztrogén agonisták vagy antagonisták alkalmazása posztmeno-

pauzás urogenitális egészségének felbecsülésére, javítására vagy
fenntartására

(21) P 01 04318
(54) cGMP PDE-5 inhibitort tartalmazó szabályzottan hatóanyagot

felszabadító gyógyászati készítmények

(21) P 01 04338
(54) Az erek egészségi állapotának javítására szolgáló, ösztrogén ago-

nista/antagonista hatóanyagot tartalmazó gyógyászati készít-
mény

(21) P 01 04400
(54) Helyi felhasználású készítmény mozgásjavításra és ín-, izom- és

ízületi bántalmak kezelésére

(21) P 01 04472
(54) Nyújtott leadású mátrix jól oldódó hatóanyagokhoz

(21) P 01 04592
(54) Ütésálló poliolefin kompozíciók

(21) P 01 04720
(54) Eljárás víz és italok jódozására

(21) P 01 04738
(54) Szabályozott kibocsátású mûtrágyakészítmények és e készítmé-

nyek elõállítására alkalmas eljárások

(21) P 01 04775
(54) Rézsóval és aromás halogénvegyülettel stabilizált poliamid ké-

szítmények

(21) P 02 00517
(54) A (+)-alfa-(2,3-dimetoxifenil)-1-[2-(4-fluorofenil)etil]-4-piperi-

dinmetanol észterei és alkalmazásuk az 5HT2A-receptor antago-
nista MDL 110907 elõanyagaként

(21) P 02 02175
(54) A hipofízis adenilcikláz aktivációs peptid (PACAP) receptor ago-

nisták és azok gyógyszerészeti eljárásai, valamint használatuk

(21) P 02 02609
(54) Rapamicinszármazékok regioszelektív elõállítása

(21) P 02 02710
(54) Vitronektin receptor antagonisták, ezeket tartalmazó gyógyászati

készítmények és alkalmazásuk

(21) P 02 02780
(54) N-Ariltriazolin(ti)on alapú szelektív herbicid készítmények
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(21) P 02 02793
(54) A humán inzulin monomer analógjai

(21) P 02 02821
(54) Gyógyhatású indolszármazék kristályos, polimorf hemiszulfátja,

annak alkalmazása és elõállítása, valamint ezt tartalmazó gyógy-
szerkészítmények

(21) P 02 02846
(54) Intranazális influenzavírus-oltóanyag

(21) P 02 02873
(54) Foszfort tartalmazó etilén-diaminszármazékok kalcium komplexe

(21) P 02 02886
(54) Kazein-fehérjét és savó-fehérjét tartalmazó kompozíció

(21) P 02 02975
(54) Egylépcsõs magpolimerizációs eljárás szûk méreteloszlású,

nagyméretû polimer részecskék elõállítására és az eljárással ka-
pott polimer

(21) P 02 03081
(54) Nagyteljesítményû cigarettaszûrõ

(21) P 02 03126
(54) Lenmagolaj és eljárás elõállítására

(21) P 02 03133
(54) Stabilizált folyékony polipeptid tartalmú gyógyszerkészítmények

(21) P 02 03214
(54) Eljárás HIV-proteáz gátló szintézisénél alkalmazható intermedie-

rek elõállítására

(21) P 02 03267
(54) Nagynyomású gázkisüléses fényforrás, világítórendszer, fény-

szóró gépjármûvekhez és fénykibocsátó kisülési csõ nagynyomá-
sú gázkisüléses fényforrásokhoz

(21) P 02 03329
(54) Textilanyag lap formájában mûszaki alkalmazásokhoz

(21) P 02 03473
(54) 6,9-bisz-[(2-aminoetil)amino]benzo[g]izokinolin-5,10-dion-di-

maleát liposzómás készítmény

(21) P 02 03491
(54) Eljárás és berendezés gél-polimerizátumok meghatározott aprítá-

sához

(21) P 02 03498
(54) Gyermekbiztos zárófedélbõl és tartályból álló csomagolás, vala-

mint eljárás ilyen csomagolás elõállítására

(21) P 02 03512
(54) Csomagolóeszköz

(21) P 02 03768
(54) cGMPE PDE5 enzim inhibitort és gabapentint vagy pregabalint

tartalmazó kombináció

(21) P 02 03948
(54) Kimeneti fogaskerékkel rendelkezõ forgórésztengely villanymo-

torhoz, és ilyen forgórésztengellyel rendelkezõ, motoros gépjár-
mû indító

(21) P 02 04036
(54) Extrudálható hõre lágyuló anyag és abból készült szálas mikro-

modul

(21) P 02 04041
(54) Olefinek polimerizációjában alkalmazható katalizátorkompo-

nensek

(21) P 02 04193
(54) Optoakusztikai mérési elrendezés gázok és/vagy aeroszolok ki-

mutatására, valamint az elrendezés alkalmazása

(21) P 03 00628
(54) Eljárás szennyvíz aktív iszapos kezelésére

(21) P 03 00710
(54) Konyhai segédeszköz forró edények megfogásához

(21) P 03 00970
(54) Epinastint és pszeudoefedrint tartalmazó új gyógyszerkészít-

mények

(21) P 03 01161
(54) Az 5-[4-[2-[N-metil-N-(2-piridil)-amino]-etoxi]-benzil]-tiazoli-

din-2,4-dion-maleát új polimorf formái és eljárás azok elõállítására

(21) P 03 01245
(54) Eljárás K-vitamin-függõ fehérjék elõállítására

(21) P 03 01267
(54) VII faktor glikoformok

(21) P 03 01293
(54) Eljárás mikofenolsav és származékai elõállítására

(21) P 03 01384
(54) Urotenzin-II agonisták és antagonisták

(21) P 03 01433
(54) Antiprogesztinek alkalmazása a sejtek apoptózisának indukálásá-

ra szolgáló gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 03 01461
(54) 17 alfa-fluoralkil szteroidok alkalmazása a tumorsejtek növeke-

dési faktor függésének gátlására szolgáló gyógyszerkészítmény
elõállítására

(21) P 03 01487
(54) Piranon proteáz inhibitorok orális adagolású önemulgeáló formu-

lációi

(21) P 03 01523
(54) VEGF-peptidek és alkalmazásuk angiogenezis gátlására

(21) P 03 01550
(54) Hiper-elágazó poliuretánok alkalmazása nyomdafestékek elõállí-

tására
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(21) P 03 02172
(54) Protein kináz inhibitorokként alkalmazható pirazolvegyületek

(21) P 03 02203
(54) Csatlakozószerkezet üvegszálas összekötõkhöz

(21) P 03 02464
(54) Szubsztituált 3,4-dihidro-pirido[1,2-a]pirimidin-származékok,

eljárás az elõállításukra, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 03 02497
(54) 1-amino-alkilciklohexánok alkalmazása trypanocid hatású

gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 03 02507
(54) Eljárás számítógépes rendszer mûködtetésére diszkrét szubstruk-

túra-elemzés elvégzéséhez

(21) P 03 02573
(54) Humanizált anti-LT-béta-R ellenanyagok

(21) P 03 02623
(54) Emulgeált élelmiszer-kompozíció

(21) P 03 02916
(54) Berendezés és eljárás hulladékgumi hasznosítására

(21) P 03 02925
(54) Gyulladásgátló szerekként alkalmazható amino-szubsztituált tet-

raciklusos vegyületek és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyek

(21) P 03 02980
(54) Lipofil és ionizálható molekularészeket tartalmazó protein junki-

názgátló hatású szulfonamid-származékok és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 03 02991
(54) Izoxazolok és alkalmazásuk ERK inhibitorokként és a vegyülete-

ket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03085
(54) Melanokortin receptor ligandumok és ezeket tartalmazó gyógy-

szerkészítmények

(21) P 03 03116
(54) Kijelzõkészülék, rezisztív alapozóbevonat, valamint katódsugár-

csõ

(21) P 03 03336
(54) Adatkommunikációs rendszer és eljárás

(21) P 03 03407
(54) Eljárás haszonállattrágya granulálására és habosított, nedvesség-

megtartó hatású kompozit trágya

(21) P 03 03509
(54) Eljárás állati tetemeknek a természetbe történõ maradéktalan

visszaforgatására

(21) P 03 03555
(54) Az[R-(R*,R*)]-2-(4-fluorofenil)-béta,delta-dihidroxi-5-(1-me-

til-etil)-3-fenil-4-[(fenil-amino)karbonil]-1H-pirrol-1-heptán-
savészterek hidrolízise kalcium-hidroxiddal

(21) P 04 00529
(54) Klórpromazin és pentamidin alkalmazása daganatképzõdéssel

járó rendellenességek kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmé-
nyek elõállítására

(21) P 04 00543
(54) Jármû, amely vizuális jelzõkészülékkel van ellátva

(21) P 04 01005
(54) Antibakteriális hatású oxazolidinon- és/vagy izoxazolin-szárma-

zékok

(21) P 04 01245
(54) Berendezés és eljárás biológiai szennyvízkezelésre

(21) P 04 01315
(54) Eljárás fóliaszalag peremei helyzetének a vezérlésére

(21) P 04 01449
(54) Nyomás alatt mûködõ elektrolizáló berendezés, valamint eljárás

ennek mûködtetésére

(21) P 04 01593
(54) A PTX3 hosszú pentraxin alkalmazása gyógyhatású készítmény

elõállítására autoimmun betegségek megelõzésére és kezelésére

(21) P 04 01602
(54) Hidrofóbbá módosított szacharid felületaktív anyagok alkalmazá-

sa, ilyeneket tartalmazó diszperzió és utóbbiak elõállítása

(21) P 04 01668
(54) Javított hegeszthetõségû, optikai tulajdonságú és csökkentett old-

hatóságú kristályos propilén kopolimer készítmények

(21) P 04 01683
(54) Berendezés folyékony felületkezelõ anyag kiszórására

(21) P 04 01717
(54) Aril-amidin-származékokat és ismert fungicid vegyületeket tar-

talmazó fungicid készítmény

(21) P 04 01738
(54) Prolin után hasító proteázok inhibitorai és ezeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények

(21) P 04 01760
(54) Stent, eljárás ennek elõállítására és alkalmazása resztenózis

és/vagy trombózis kezelésére

(21) P 04 01777
(54) 3H-[1,2,4]Triazolo[5,1-i]purin-5-il-aminok mint adenozin A2a

receptor antagonisták és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerké-
szítmények

(21) P 04 01819
(54) Proteinkináz inhibitorokként alkalmazható pirazolvegyületek és

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

P221

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 6. szám II. kötet, 2010.06.28.

Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése



(21) P 04 01884
(54) Opioid receptor antagonista hatású 3-azabiciklo[3.1.0]hexán-

származékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 01903
(54) Az ET-743 továbbfejlesztett alkalmazása daganatok kezelésére

(21) P 04 02061
(54) Rosszindulatú daganatok kezelésére alkalmas, egy biszfoszfonát,

egy COX-2 inhibitor és egy taxol kombinációját tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 04 02083
(54) Hulladékpréselõ, elsõsorban mûanyag, papír-, és fémanyagú ital-

tároló palackok, dobozok összenyomásához

(21) P 04 02084
(54) Hulladékgyûjtõ és tömörítõ

(21) P 04 02108
(54) Makrolidokat tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 02147
(54) Szigetelõhab-készítmény

(21) P 04 02199
(54) Elektromágneses ragtapasz

(21) P 04 02200
(54) Fényvezetõs szolárium

(21) P 04 02207
(54) Rendszer és eljárás száraz, szûrt levegõ bevezetésére egy fékmû-

ködtetõbe

(21) P 04 02218
(54) Többcélú, mobil demonstrációs eszköz

(21) P 04 02291
(54) Stabilizált azithromycin összetételek, eljárás az elõállításukra és

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 02299
(54) Ámbroxolt és brómhexint tartalmazó influenza elleni készítmény

és eljárás az elõállítására

(21) P 04 02307
(54) Kisméretû szerves molekulák a sejtproliferáció szabályozásához

és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 05 00060
(54) Humán VII-es koagulációs faktor polipeptidek

(21) P 05 00243
(54) Automatikus szíjfeszesség szabályzóval ellátott szíjmeghajtó

rendszer

(21) P 05 00371
(54) Habosított szigetelõanyag

(21) P 05 00473
(54) Alacsony gélerõsségû agar és galaktomannán lisztek közötti szi-

nergetikus hatás és eljárás ilyen készítmény elõállítására

(21) P 05 00824
(54) Felületkezelést kiszolgáló és elszívó berendezés

(21) P 05 00845
(54) Biztonsági zárószerkezettel és többfunkciós kerettel ellátott duga-

szolóaljzat

(21) P 05 00856
(54) Élelmiszer-kiegészítõ készítmény

(21) P 05 00860
(54) Kéziszivattyús adagoló készülék, adagolófej és kibocsátó kiöm-

lõfej

(21) P 05 00909
(54) Fluoreszcens és foszforeszcens festékek és pigmentek, valamint

átlátszó mûanyag alapú hordozó anyagok és optikai fényvezetõk
kombinációjával kialakított, külsõ elektromos energiaforrás
nékül mûködõ világító rendszer

(21) P 05 00918
(54) Biztonsági hengerzár

(21) P 05 01115
(54) Fényszórólámpa

(21) P 06 00240
(54) Máglyázó oszlop

(21) P 06 00722
(54) Kombinált hõhasznosítású, folyadékhûtésû, visszacsatolt áramlá-

si rendszerû, tengelyteljesítményre integrált, kompaund belsõ
égésû motor

(21) P 06 00745
(54) Eljárás, szerkezet és elrendezés szennyvízek levegõztetésére,

nyomott csõvezetékekben

(21) P 06 00762
(54) Késleltetõ lánc

(21) P 06 00816
(54) Eljárás az alkohol által kiváltott dózis kiáramlás csökkentésére

opioidok nyújtott hatóanyag leadású orális adagolási formáinál

(21) P 06 00863
(54) Termikus krakkoló eljárás és berendezések szerves anyagok és

hulladék, elsõsorban gumiabroncs, valamint gumi és mûanyag
komplex feldolgozására

(21) P 07 00151
(54) Humán glukagon-szerû-peptid-1 mimetikumok és alkalmazásuk

diabétesz és hasonló állapotok kezelésére

(21) P 07 00164
(54) Eljárás és berendezés félvezetõ vékonyréteg több hordozón egy-

idejûleg történõ elõállítására

(21) P 07 00365
(54) Kombináció

(21) P 07 00565
(54) Tetõfedõ napkollektor
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(21) P 07 00607
(54) Erjesztett szervesanyag bázisú mikrobiológiai kompozíció és el-

járás mezõgazdasági alkalmazásra

(21) P 07 00611
(54) Hengerállvány szerkezet profilgyártó gép számára

(21) P 07 00660
(54) Javítókészlet forgattyús tengely végeihez

(21) P 07 00684
(54) Elektromos nokedliszaggató és fõzõ

(21) P 07 00725
(54) Cigarettásdobozban rögzíthetõ cigarettaparázs-leválasztó szerkezet

(21) P 07 00763
(54) Öngyulladásos elven mûködõ benzin és LPG üzemû négyütemû

motor

(21) P 07 00821
(54) Poliszukcinimidnek adott esetben diszulfid kötést és legalább két

aminocsoportot tartalmazó vegyülettel történõ térhálósításával
keletkezõ duzzasztható polimer, eljárás ezen térhálós polimer elõ-
állítására, valamint ezen duzzasztható polimer alkalmazása sza-
bályozott és/vagy célzott hatású gyógyszerkészítmények elõállí-
tására

(21) P 08 00066
(54) Eljárás energiatároláshoz nyomásvezérelt szakaszolt légzsilipes

turbinával

(21) P 08 00070
(54) Eljárás meglevõ rácsszerkezetû, üreges acél fõtartóelemekkel

rendelkezõ szerkezet megerõsítésére, elsõsorban csöves övrudak-
kal felépített acéltornyok megerõsítésére

(21) P 08 00099
(54) Víz alá függesztett alagúthíd

(21) P 08 00113
(54) Aprított kommunális hulladékból és adalékanyagokból készült

alapanyagok útalapok és építõipari elemek készítéséhez, továbbá
eljárás útalap és építõipari elemek készítésére

(21) P 08 00114
(54) Utak és közterek jégoldására és jégmentesítésére szolgáló folya-

dék alkalmazása

(21) P 08 00155
(54) Lábkerék

(21) P 08 00180
(54) Eljárás személyvédelem megvalósítására mobil kommunikációs

eszközzel és mobil kommunikációs eszköz alapú személyvédelmi
rendszer

(21) P 08 00215
(54) Kettõsfalú konténer

(21) P 08 00261
(54) Pirolizáló berendezés és eljárás

(21) P 08 00262
(54) Anyagmozgató szerkezet reaktorhoz, valamint reaktor

(21) P 98 02023
(54) Eljárás Tourette-szindróma kezelésére alkalmas piperazinilszár-

mazékokat tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 98 02229
(54) Csatlakozókapocs

(21) P 98 02440
(54) Lejátszó készülék, felvevõ készülék és jelhordozó

(21) P 98 02986
(54) Gyulladás-és trombózisgátló hatású vegyületek, valamint e ve-

gyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 99 01061
(54) Többrétegû fólia, eljárás ennek elõállítására és alkalmazása

(21) P 99 03018
(54) Pirazolopiridilpiridazinon-származékok és eljárás elõállításukra,

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 99 03137
(54) Gyökképzõt és lassítót tartalmazó kompozíciók, alkalmazásuk és

eljárás az elõállításukra

(21) P 99 03152
(54) Nitroszármazékok és ezeket tartalmazó, vizeletinkotinencia és

más betegségek kezelésére adható gyógyászati készítmények

(21) P 99 03488
(54) Füstszûrõs cigaretta

(21) P 99 04230
(54) Adalék alkalmazása nehézolajok tulajdonságainak javítására

(21) P 99 04266
(54) Eljárás tejsavbaktériumokat tartalmazó szárított élelmiszer-kom-

pozíciók elõállítására

(21) P 08 00580
(54) Nagymértékben szelektív norepinefrin újrafelvétel inhibitorok és

alkalmazásuk

(21) P 08 00581
(54) Nagymértékben szelektív norepinefrin újrafelvétel inhibitorok és

alkalmazásuk

(11) T/76 858 (21) P 05 00763
(54) Gyógyászati készítmények

(11) T/77 662 (21) P 08 00357
(54) Kezelt fedõlappal ellátott egészségügyi betét

A rovat 185 db közlést tartalmaz.
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Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt FA9A

(21) P 00 01369
(54) „Leafy cotyledon-1” gének és alkalmazásuk

(21) P 00 02018
(54) Terménybetakarító vágószerkezet nem-befeszülõ motollatartóval

(21) P 00 02936
(54) Két- vagy többkamrás tartály

(21) P 00 03673
(54) Dioxo-tiazolidinek alkalmazása a hyperglykaemia kezelésére

(21) P 00 03832
(54) Azeotróp vagy pszeudoazeotróp készítmények és ezek alkalma-

zása

(21) P 00 03922
(54) Dioxo-tiazolidinek alkalmazása a hyperglykaemia kezelésére

(21) P 00 04967
(54) Új nesztoron kristálymódosulat és eljárás elõállítására

(21) P 01 00080
(54) Mirtazapin alkalmazása alvásiapnoe kezelésére szolgáló gyógy-

szerkészítmény elõállítására

(21) P 01 00829
(54) LH293 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(21) P 01 02101
(54) Protein-tirozin-kináz inhibitor benzotiazolszármazékok és az

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 01047
(54) C17-alkil oldallánccal és aromás A gyûrûvel rendelkezõ szteroid-

származékok, eljárás elõállításukra, és a vegyületeket tartalmazó
gyógyászati készítmények

(21) P 02 02954
(54) Eljárás szelektíven gyûjtött fertõzõ és/vagy veszélyes anyagokat

tartalmazó hulladékok, elsõsorban szilárd, veszélyes egészség-
ügyi hulladékok ártalmatlanítására

(21) P 02 03993
(54) Binokuláris videoszemüveg optikai rendszere

(21) P 02 04336
(54) Pirrolizinek gyulladásgátló hatású oxo- és hidroxiszármazékai és

gyógyászati alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészít-
mények

(21) P 03 00667
(54) Eljárás tartósodronyból és áramvezetõ sodronyból álló sodrony-

rendszer alkalmazására nagyfeszültségû távvezetéken

(21) P 03 03204
(54) 1-Metilkarbapenem-származékok és ezeket tartalmazó gyógy-

szerkészítmények

(21) P 04 00642
(54) Kefalosporinok elõállítására alkalmas kapcsolási eljárás és közti-

termékek

(21) P 04 00686
(54) Eljárás és észterszármazékok cefalosporinszármazékok elõállítá-

sára

(21) P 04 00848
(54) Eljárás mandulafû (Cyperus esculentus L. var. sativus Boeck.)

termesztésére és hasznosítására

(21) P 04 01711
(54) TNF-alfa N-heterociklusos inhibitorai és ezeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények

(21) P 04 01712
(54) TNF-alfa N-heterociklusos inhibitorai és ezeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények

(21) P 04 01858
(54) GAL3-receptor-antagonista pirimidin- és indoloszármazékok és

alkalmazásuk depresszió és/vagy szorongás kezelésére alkalmas
gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 04 02106
(54) Glikogén-szintáz-kináz-3-béta inhibitor hatású heteroaril-amin-

származékok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 04 02358
(54) Szelektív dopamin D4 receptor agonisták alkalmazása szexuális

diszfunkciók kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmény elõállítá-
sára

(21) P 05 00170
(54) Piperazinszármazékok, a vegyületeket tartalmazó gyógyászati

készítmények és eljárás a vegyületek elõállítására

(21) P 05 01164
(54) Új ipari eljárás ezetimibe elõállítására

(21) P 06 00593
(54) Aril- vagy heteroaril-kondenzált imidazol-vegyületek mint gyul-

ladásellenes és fájdalomcsillapító hatóanyagok és ezeket tartal-
mazó gyógyszerkészítmények

(21) P 07 00228
(54) Berendezés vállficam helyretételének segítésére

(21) P 07 00369
(54) (Tio)- Karbamoil-ciklohexán származékok alkalmazása skizofré-

nia kezelésére alkalmas gyógyászati készítmények elõállítására

(21) P 07 00370
(54) (Tio)-Karbamoil-ciklohexán származékok alkalmazása akut má-

nia kezelésére alkalmas gyógyászati készítmények elõállítására

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

konyságának növelésére

(21) P 07 00723
(54) Aszimmetrikus tömegeloszlású lendítõ hajtómû
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(21) P 99 02355
(54) Nagy érzékenységû eljárás és berendezés kisebbségi töltéshordo-

zók élettartamának mérésére félvezetõ anyagokban

(21) P 03 01147
(54) Karbonsavamidszármazékok, eljárás elõállításukra és az ezeket

tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 10 00133
(54) GLP-1 származékok

A rovat 35 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában MM4A

(11) 206.378 (21) 5797/90
(54) Eljárás a véralvadási VIII faktorból és von Willebrand faktorból

álló komplex koncentrátumának elõállítására teljes plazmából,
továbbá a fenti koncentrátumot tartalmazó gyógyászati készítmé-
nyek elõállítására

(11) 208.339 (21) 6026/90
(54) Eljárás veszélyes hulladéknak minõsülõ olajos szennyezésû textí-

liákból tüzelõanyag elõállítására

(11) 208.705 (21) 6267/90
(54) Eljárás Agenelopsis aperta pók mérgében található kalciumcsa-

torna-blokkoló polipeptid elõállítására

(11) 208.931 (21) 6281/90
(54) Öntõhenger folyamatos öntõberendezésekhez

(11) 209.025 (21) 6347/90
(54) Autonóm átviteli rendszerekkel kialakított információátviteli

rendszer

(11) 210.115 (21) 2896/91
(54) Eljárás perorálisan adagolható metoclopramid-hidroklorid olda-

tok elõállítására

(11) 210.159 (21) 2885/91
(54) Eljárás szilárd katalizátorkomponens elõállítására és etilén

(ko)polimerizálására

(11) 210.309 (21) 5750/90
(54) Zárszerkezet, fõként autóbuszok külsõ lengõajtóihoz

(11) 211.023 (21) 3109/91
(54) Alacsony hõmérsékleten hegeszthetõ kristályos propilénpolimer

készítmény és eljárás elõállítására

(11) 211.441 (21) P 93 01108
(54) Egykomponensû, nedvesség hatására térhálósodó, polisziloxánt

tartalmazó keverék

(11) 212.438 (21) P 93 02601
(54) Eljárás szilárd katalizátor elõállítására, katalizátorrendszer, vala-

mint eljárás alfa-olefinek polimerizálására

(11) 212.538 (21) 6932/90
(54) Eljárás aphicid és akaricid növényi hatóanyag elõállítására, ezt

tartalmazó készítmény és ennek alkalmazása

(11) 213.002 (21) P 94 01503
(54) Eljárás és berendezés lemez alakú információhordozó bázisanya-

gán levõ réteg mechanikus eltávolítására

(11) 213.057 (21) P 95 00644
(54) Kéménylábazat

(11) 213.087 (21) 6910/90
(54) Független mozgású részekbõl kialakított egészségügyi betét

(11) 213.145 (21) P 94 02950
(54) Tûzfal gipszlemezekkel

(11) 213.731 (21) P 93 01122
(54) Eljárás (4R-cisz)-(1,1-dimetil-etil)-6-(ciano-metil)-2,2-dime-

til-1,3-dioxán-4-acetát elõállítására

(11) 213.844 (21) P 94 00896
(54) Eljárás nitrogén-monoxid eltávolítására nitrogén-monoxid- és

kén-dioxid-tartalmú gázokból

(11) 214.306 (21) 3059/91
(54) Eljárás film vagy lemez alapanyag elõállítására, valamint az alap-

anyagot tartalmazó film- vagy lemez termék

(11) 214.471 (21) P 95 01463
(54) Egy- vagy kétszárnyú toló- vagy toló-billenõ ajtó

(11) 214.562 (21) P 96 00705
(54) Eljárás és eszköz nedves falazat szanálására

(11) 214.606 (21) 3393/91
(54) Furatfelfúró szerszám

(11) 215.066 (21) P 94 01252
(54) Félmerev konténer

(11) 215.081 (21) P 95 01224
(54) Eljárás kenõolajok elõállításához alkalmazható alapolajok elõál-

lítására és az erre szolgáló katalizátor

(11) 215.119 (21) P 98 00738
(54) Eljárás 5-klór-2,3-dihidro-1H-indén-1-on elõállítására

(11) 215.185 (21) P 92 01160
(54) Eljárás vörösvérsejtek tárolására az ATP és 2,3-DPG sejten belüli

koncentrációjának fenntartásával

(11) 215.268 (21) P 94 02774
(54) Imidazolinil-benzoesav- valamint dinitro-anilin-származékokat

tartalmazó, emulgeálható herbicid szuszpenziókoncentrátum-
kompozíciók

(11) 215.418 (21) 6929/90
(54) Ágyazatrendezõ gép

(11) 215.504 (21) P 96 00935
(54) Egyszer használatos injekciós eszköz gyógyszer-implantátumok-

hoz
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(11) 215.524 (21) P 93 02028
(54) Elrendezés csomagolóalakzat kialakítására szolgáló panelpár át-

fedéssel történõ összekapcsolására

(11) 215.784 (21) 5929/90
(54) Eljárás végtelen vagy vágott szál gyártására alkalmas üveg elõál-

lítására

(11) 215.839 (21) P 92 03017
(54) Új furil- és tienilcsoporttal szubsztituált taxánszármazékok, és ha-

tóanyagként ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyek, valamint eljárás elõállításukra

(11) 215.848 (21) P 93 02770
(54) Eljárás kvaterner biciklusos aminok, és a vegyületeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 216.021 (21) P 96 03313
(54) Eljárás TNT robbanóanyagok regenerálására és a regenerált

TNT-vel ammatolgranulátum készítésére, valamint az eljárással
elõállított robbanótöltetet tartalmazó robbanótest

(11) 216.461 (21) P 93 00849
(54) Elrendezés híradás-technikai berendezésnek feszültséglökések

elleni védelmére

(11) 216.933 (21) P 92 02832
(54) Tok lemezkazettához

(11) 216.985 (21) P 96 00538
(54) Alap optikaiszál-rendezõhöz, optikaiszál-rendezõ és optikaiszál-

rendezõ modul

(11) 217.161 (21) P 95 03681
(54) Kommutátoros motor, különösen fordulatszám-szabályozott,

egyfázisú, soros gerjesztésû motor mosóautomaták hajtásához

(11) 217.328 (21) P 94 01007
(54) Gamma-linolénsav elõállítása delta6-deszaturáz enzimmel

(11) 217.489 (21) P 96 00537
(54) Elrendezés optikai szálak rendezéséhez

(11) 217.576 (21) P 93 02984
(54) Katalizátor és eljárás alfa-olefinek (ko)polimerizálására

(11) 217.589 (21) P 92 03162
(54) N-propargil-1-amino-indán monofluorszármazékai és ezeket tar-

talmazó gyógyászati készítmények, valamint eljárás a vegyületek
és a gyógyászati készítmények elõállítására

(11) 217.680 (21) P 93 01233
(54) Többrétegû abszorbens cikk

(11) 217.690 (21) P 96 02675
(54) Polipropilénalapú, többrétegû csomagolófólia és annak alkalma-

zása

(11) 217.730 (21) P 96 00545
(54) Szerkezet optikai szálak elkülönített kötéséhez és rendezéséhez

(11) 217.857 (21) P 95 00798
(54) Ablaktörlõ kar

(11) 217.962 (21) P 94 02776
(54) Stabilizált gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

(11) 218.190 (21) P 99 01054
(54) Kézzel mozgatható szállítókocsi

(11) 218.273 (21) P 92 03342
(54) Eljárás lebegõ tulajdonságú, szabályozott hatóanyag-leadású, por

alakú gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 218.283 (21) P 92 03016
(54) Taxánszármazékok, ezeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszer-

készítmények, és eljárás elõállításukra

(11) 218.436 (21) P 96 02773
(54) Üvegcseppelosztó egység és olajozó kenési rendszer ezen egység-

hez

(11) 218.471 (21) P 98 00425
(54) Mozgatható fal

(11) 218.488 (21) P 94 02662
(54) Új eljárás imidazo-piridin-származékok elõállítására

(11) 218.596 (21) P 94 00770
(54) Génpróba bioszenzor eljárás és az eljárás megvalosítására szolgá-

ló vizsgálati kitek

(11) 218.610 (21) P 96 00522
(54) Eljárás antigénspecifikus T-sejt-toleranciát kiváltó gyógyszerké-

szítmények elõállítására

(11) 218.698 (21) P 97 01944
(54) Gyógyászati hatású N-szubsztituált piperidinil-(biciklusos ben-

zoát)-származékok, intermedierjeik, elõállításuk és alkalmazásuk

(11) 218.817 (21) P 96 00546
(54) Elrendezés optikai szálak elkülönített osztásához vagy összeköté-

séhez

(11) 218.892 (21) P 95 00682
(54) SLPI alkalmazása és eljárás retrovírusfertõzés gátlására szolgáló

gyógyászati készítmény elõállítására

(11) 218.899 (21) P 94 00845
(54) Eljárás IgE által közvetített allergiás reakciók szimptómáinak

enyhítésére vagy indukciójának meggátlására használható vakci-
na elõállítására

(11) 218.902 (21) P 97 02415
(54) Eljárás és berendezés ásványgyapot elõállítására

(11) 218.996 (21) P 97 01969
(54) Eljárás és berendezés tehervonat be- és kirakására

(11) 219.164 (21) P 93 03088
(54) Eljárás higroszkópos szerves anyagok nedvességtartalmának nö-

velésére vagy csökkentésére

(11) 219.222 (21) 2990/91
(54) Gél kötõanyagot tartalmazó gyógyászati készítmények és elõállí-

tásuk
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(11) 219.237 (21) P 97 01183
(54) (4R-cisz)-[(1,1-Dimetil-etil)]-6-[helyettesített]-2,2-dimetil-1,3-

dioxán-4-acetát intermedierek és eljárás ezek elõállítására

(11) 219.589 (21) P 93 00863
(54) Eljárás uracil-reduktáz-enzimet inaktiváló anyagokat tartalmazó

gyógyászati készítmények elõállítására, és ilyen vegyületeket tar-
talmazó gyógyászati készítmények elõállítására

(11) 219.885 (21) P 97 02071
(54) Oldószer hatására ragasztható, PVC-mentes tömítõlap és eljárás

az elõállítására

(11) 220.058 (21) P 97 01713
(54) Mágneses hengerzárbetét

(11) 220.117 (21) P 97 01923
(54) Eljárás reaktorrendszer tisztítására

(11) 220.182 (21) P 98 02379
(54) Inhalációs készülék asztmatikus panaszok kezelésére

(11) 220.192 (21) P 96 00520
(54) Gyógyszerkészítmények a humorális immunitás gátlására

(11) 220.231 (21) P 97 01475
(54) Mellvédléc

(11) 220.271 (21) P 95 02807
(54) Eljárás mûanyag-feldolgozási fröccsöntõgép-egységek és formá-

zószerszám-egységek temperálására

(11) 220.296 (21) P 96 00521
(54) Monoklonális antitestek és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-

nyek

(11) 220.298 (21) P 97 02223
(54) Epoxi-polisziloxán bevonó- és padozatburkoló kompozíciók és

eljárás elõállításukra

(11) 220.657 (21) P 99 03194
(54) Légszûrõ

(11) 220.739 (21) P 97 01662
(54) Berendezés áramló talajvíz szennyezõdésmentesítésére

(11) 220.809 (21) P 97 01664
(54) Szükségkalapács

(11) 221.048 (21) P 97 01754
(54) Készülék és eljárás tárcsa ágyazására

(11) 221.102 (21) P 97 01702
(54) Béta, béta’-dihidroxi-mezoszubsztituált klorin-, bakterioklorin-,

izobakterioklorin-származékok és eljárás ezek elõállítására

(11) 221.252 (21) P 00 03727
(54) Vonal mentén kialakított oldható kötés

(11) 221.561 (21) P 99 03451
(54) Redõnyös kapu

(11) 221.629 (21) P 96 00832
(54) Béta-amiloid fehérje képzõdést gátló peptidek, eljárás elõállítá-

sukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 221.774 (21) P 01 04583
(54) Préslevegõszûrõ

(11) 221.804 (21) 6006/90
(54) Napi egyszeri adagolásra alkalmas, minociklin hatóanyagot tar-

talmazó gyógyszerkészítmény és eljárás elõállítására

(11) 221.871 (21) P 97 02159
(54) Energiavezetõ lánc

(11) 221.918 (21) P 99 04721
(54) Eljárás rétegelt szigetelõlemez elõállítására és rétegelt szigetelõ-

lemez

(11) 221.989 (21) P 95 02711
(54) Tumorellenes hatású ellenanyag-konjugátumok, és eljárás elõál-

lításukra

(11) 222.133 (21) P 01 00482
(54) Bedugó feszítõék

(11) 222.256 (21) P 96 01623
(54) Szóda/mész/szilikát típusú üvegkompozíciók és alkalmazásuk

(11) 222.265 (21) P 96 01626
(54) Erõsített üvegszubsztrátumok és alkalmazásuk

(11) 222.304 (21) P 97 02441
(54) Nagy sebességû gyártási eljárás laminátumból képzett, nyújtható

zónákat tartalmazó, egyszer használatos abszorbens cikk elõállí-
tására

(11) 222.437 (21) P 99 00743
(54) Bitumenes készítmények és ezek alkalmazásai

(11) 222.454 (21) P 00 03781
(54) Készülék és eljárás hengeres test tömített átvezetésére két tér

között

(11) 222.540 (21) P 97 01660
(54) 10,13,15-Trioxa-triciklo[9.2.1.1. 9.6]pentadekanon-származé-

kok, eljárás e vegyületek elõállítására, és az e vegyületeket tartal-
mazó gyógyászati készítmények

(11) 222.570 (21) P 96 00657
(54) Eljárás neurotrofin hatásának fokozására K-252a indolokarba-

zol-alkaloid-származékok alkalmazásával, valamint ilyen szár-
mazékot tartalmazó gyógyászati készítmény

(11) 222.573 (21) P 95 02598
(54) Eljárás mono- vagy dikarbonsavak elõállítására aldehidekbõl,

ezek acetáljaiból vagy félacetáljaiból, továbbá ezek keverékébõl

(11) 222.678 (21) P 98 00999
(54) Eljárás abszorbens cikkek elõállítására anyagkötések forrasztás-

sal történõ kialakításával

(11) 222.797 (21) P 00 00418
(54) Barangolási eljárás, és az ehhez tartozó berendezés

P227

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 6. szám II. kötet, 2010.06.28.

Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése



(11) 222.934 (21) P 97 01772
(54) Átviteli rendszer és eljárás digitális telefonvonal kialakítására

(11) 223.020 (21) P 01 04635
(54) Piezoszelep

(11) 223.043 (21) P 96 00602
(54) Eljárás mikrobák emlõssejteken való megtelepedését gátló

gyógyszerkészítmény elõállítására

(11) 223.148 (21) P 99 02946
(54) Eljárás ajtókeret beépítésére

(11) 223.277 (21) P 98 02153
(54) Mérési eljárás térfogati olaj/víz tartalom szonikus úton történõ

meghatározására, továbbá berendezés mérõcellával az eljárás
megvalósítására

(11) 223.356 (21) P 00 00296
(54) Megvilágítóberendezés

(11) 223.364 (21) P 01 04403
(54) Elektronikus áramkör kioldótekercs áramának megszakítására

(11) 223.371 (21) P 99 04519
(54) Önszabályozó, orientált polimer tömlõbilincs, eljárás elõállításá-

ra és elasztomer tömlõ

(11) 223.430 (21) P 99 03924
(54) Eljárás és berendezés irányított szövetszerkezetû mûanyag, fõ-

ként PVC-csõ elõállítására

(11) 223.451 (21) P 00 04930
(54) Fecskendõ és eljárás gyártására

(11) 223.547 (21) P 99 03467
(54) Áramkör-megszakító mechanizmus forgó érintkezõs rendszerhez

(11) 223.612 (21) P 96 01008
(54) Metoprololt 24 órán át leadó gyógyszerkészítmény

(11) 223.733 (21) P 96 01073
(54) Rekombináns adenovírusvektor, és eljárás alkalmazására

(11) 224.066 (21) P 01 00021
(54) Hõre lágyuló jelölõkompozíciók

(11) 224.182 (21) P 01 03519
(54) Eljárás és prés felületi rétegek és egy mag összekötésére szend-

vicselemmé

(11) 224.267 (21) P 00 04689
(54) Rendszer és eljárás távközlési szolgáltatás nyújtására

(11) 224.327 (21) P 02 03457
(54) Zárszerkezet, elsõsorban nagy terû személyszállító jármûvek cso-

magtérfedeléhez

(11) 224.334 (21) P 99 03775
(54) Eljárás alkoxilezett zsírok tisztítására

(11) 224.477 (21) P 99 04298
(54) Eljárás olefinmonomer polimerizálására folyamatos gázfluidizált

ágyban, valamint fúvóka folyadéknak a fluidizált ágyba történõ
porlasztására

(11) 224.584 (21) P 01 03990
(54) Eljárás és berendezés torzítás kompenzálásra

(11) 224.753 (21) P 02 02957
(54) Angóbhelyettesítõ betét

(11) 224.795 (21) P 02 02806
(54) Eljárás és rendszer láncolt adatbázis-kezelõ üzenetek továbbítá-

sára

(11) 224.858 (21) P 01 04887
(54) Berendezés csatlakozódugóval ellátott kábelek tesztelésére

(11) 225.003 (21) P 04 01839
(54) Többcélú bútor

(11) 225.052 (21) P 95 02891
(54) Cikloalkano-indol- és -aza-indol-származékok, eljárás elõállítá-

sukra és ezeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyek

(11) 225.066 (21) P 03 03384
(54) Eszköz az emberi test által kiválasztott vizelet felfogásához és

gyûjtéséhez

(11) 225.088 (21) P 97 01779
(54) Vizes-alkoholos, svédcsepp jellegû, komplexképzõtõl mentes nö-

vényikivonat-elegy, amely ásványi anyagokat és nyomelemeket
tartalmaz

(11) 225.226 (21) P 96 02678
(54) 13-Szubsztituált-milbemicin-5-oxim-származékok, alkalmazá-

suk, valamint ezeket a vegyületeket tartalmazó antelmintikus,
akaricid és inszekticid készítmények

(11) 225.393 (21) P 04 02212
(54) Eljárás és berendezés digitálisan tárolt mozgókép-információból

mozifilm képkockák elõállítására

(11) 225.402 (21) P 98 01383
(54) Eljárás üveg alapanyag bevonására és az eljárással elõállított

egyik felületén bevont üveg alapanyag kialakítása

(11) 225.421 (21) P 04 01972
(54) Lámpatest speciális tükörrel, szegmenstükörrel

(11) 225.476 (21) P 03 03405
(54) Eljárás és berendezés szemcsés anyagok, elsõsorban mezõgazda-

sági termények – gabonafélék – áramló levegõvel végzett szárítá-
sára, gravitációs anyagmozgatású szárítóban

(11) 225.492 (21) P 01 03510
(54) Eljárás hidrogénátvivõ hidrogénezésre

(11) 225.493 (21) P 97 02373
(54) Antidepresszánsok, MAO-inhibitorok vagy szerotoninújrafelvé-

tel-inhibitorok alkalmazása sclerosis multiplex (MS) és más de-
mielinizáló állapotok kezelésére használható gyógyszerkészít-
mény elõállítására
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(11) 225.530 (21) P 99 00731
(54) Zárókupak palackhoz vagy hasonlóhoz

(11) 225.535 (21) P 97 01512
(54) Mikroemulzió-elõkoncentrátum és mikroemulzió

(11) 225.560 (21) P 03 02381
(54) Elrendezés egy toldalékeszköz, például egy kotrógéplapát cserél-

hetõséget biztosító rögzítéséhez egy kotrógépkonzolon vagy egy
jármûvön

(11) 225.654 (21) P 02 02920
(54) Huzatcsík gépkocsihoz

(11) 225.663 (21) P 03 01221
(54) Eljárás és készülék szinglet oxigén elõállítására

(11) 225.670 (21) P 04 01791
(54) Hidrosztatikus differenciálzár

(11) 225.671 (21) P 02 04447
(54) Gyûrû alakú betét tolattyútükörhöz, valamint a hozzátartozó to-

lattyútükör

(11) 225.721 (21) P 02 03043
(54) Munkavédelmi és mentõruházat

(11) 225.733 (21) P 03 01352
(54) Elkülönítõ karám

(11) 225.769 (21) P 00 03808
(54) Formázott szál-cement termékek és az ezekben alkalmazott erõsí-

tõszálak

(11) 225.837 (21) P 00 01334
(54) Eljárás és szerkezet sínvályúk tisztítására

(11) 225.921 (21) P 99 03765
(54) Eljárás 3-(1-piperazinil)-1,2-benzizotiazol elõállítására, valamint

ennek közbensõ termékei

(11) 225.974 (21) P 00 02146
(54) Nagy kezdõsebességû palacknyakú töltény kézifegyverekhez, va-

lamint fegyvercsõ és oldalfegyver ennek a találmány szerinti töl-
ténynek alkalmazásához

(11) 226.078 (21) P 99 02609
(54) Eljárás dohány kezelésére

(11) 226.094 (21) P 05 00823
(54) Nõgyógyászati és higiéniai eszköz

(11) 226.096 (21) P 98 00549
(54) Polisziloxánt tartalmazó kezelt fedõlappal ellátott pelenka

(11) 226.106 (21) P 00 04362
(54) Karbamazepinszármazékot tartalmazó parenterális készítmények

(11) 226.230 (21) P 03 03690
(54) Többrétegû címke, valamint eljárás és berendezés az elõállítására

(11) 226.239 (21) P 98 02512
(54) R-imidazolinon-származékokat tartalmazó szinergetikus hatású

herbicid készítmény és eljárás alkalmazására

(11) 226.312 (21) P 98 00546
(54) Kezelt fedõlappal ellátott pelenka

(11) 226.318 (21) P 02 03082
(54) Biztosítókészülék köteles leeresztõszerkezethez

(11) 226.358 (21) P 00 04197
(54) Eljárás új mikrobicid kompozíciók elõállítására és alkalmazására

(11) 226.359 (21) P 01 04528
(54) Eljárás biocid hatású benzimidazol- vagy azolszármazékok, és az

azokat tartalmazó készítmények elõállítására

(11) 226.384 (21) P 02 03151
(54) Csomagolóeszköz

(11) 226.389 (21) P 02 03742
(54) Eljárás gravitációs szennyvízelvezetõ csõvezeték periodikus át-

öblítésére, valamint átöblítõ berendezéssel ellátott szennyvízel-
vezetõ csõvezeték

(11) 226.443 (21) P 04 02012
(54) Kézi kormány nélküli lábbal hajtható kerekes hobbi- és/vagy

sporteszköz

(11) 226.494 (21) P 00 04047
(54) Berendezés és eljárás gázok tisztítására

(11) 226.632 (21) P 04 02086
(54) Eljárás gyalogos gázolások következményeinek jelentõs csök-

kentésére

(11) 226.669 (21) P 01 04034
(54) Folyékony összetételt tartalmazó adagolási forma

(11) 226.750 (21) P 01 03955
(54) Funkciós csoportokkal ellátott szilikonokat tartalmazó bevonat-

készítmények

(11) 226.777 (21) P 01 04776
(54) Eljárás delta-9-tetrahidrokannabinol-észterek elõállítására

A rovat 163 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése lemondás miatt MH4A

(11) 223.193 (21) P 99 00282
(54) LH177 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 223.816 (21) P 99 00278
(54) LH 227 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 223.817 (21) P 99 00280
(54) LH 176 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
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(11) 225.222 (21) P 01 00830
(54) LH168 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

A rovat 4 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése NF4A

(11) 222.031 (21) P 97 01343
(54) Hidromechanikus keverõberendezés por- vagy szemcsés halmaz-

állapotú anyagból és folyadékból álló keverék elõállítására

(11) 224.784 (21) P 00 02881
(54) Eljárás és berendezés digitális sztereokép létrehozására és megje-

lenítésére

(21) P 03 00476
(54) Forgórész villamos motorhoz, forgórész-egység, valamint eljárás

és gépezet forgórész-elemek gyártására

(21) P 06 00625
(54) Kémiai adalék

(21) P 06 00661
(54) Reaktor és berendezés hulladék, különösen gumiabroncs pirolizá-

lásához

(21) P 07 00598
(54) Próbainzert ízületi protézisekhez

A rovat 6 db közlést tartalmaz.
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