
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1979/1009  رقم الطلب

   7/16/1979  تاريخ الطلب

   1009  رقم البراءة

  اسم األختراع
preparation of essential oil by steam extraction of artemisia and 

capillarae and oral composition therefrom   

 ( عربى)اسم األختراع 

الشويال  -تحضير زيت عطري بواسطة االستخالص بالبخار لنبات حبق الراعي 

 ضفائر الجن والتركيب الناتج منهما الذي يعطى عن طريق الفم -كسبرة البئر  ونبات

  

   96:عدد الجريدة   10/07/1982  تاريخ النشر

   10/11/1982  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

Steam of 30 PST is passed into a distillatory wherein the 

shredded whole plant or a part of the plant of Artemisia or 

capillaraer is contained, collect, respective distillate from about 

15 minutes after the temperature reaches 120c for a duration of 

one hour or so, an oral composition is obtained through mixing 

of 30-50% by volume of Artemisia essential distillate and 70-

50% by volume of capillaraer distillate.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

باوند لكل بوصة مربعه في جهاز تقطير يحتوي على قطع  03يمرر بخار ضغطه 

كل أو جزء من نبات حبق الراعي او نبات كسبرة البئر، يجمع ناتج  صغيرة من

درجة  523دقيقة من وصول درجة الحرارة  51بعد حوالي  تقطير كل من النباتين

الحصول على تركيب يعطي عن طريق الفم بواسطة  اعة تقريبا، ويتممئوية لمدة س

-03العطري لنبات حبق الراعي و  بالحجم من ناتج تقطير الزيت% 13-03مزج 

   .الجن بالحجم من ناتج تقطير الزيت العطري لنبات ضفائر% 13

   TAIWAN, PROVINCE OF CHINA  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

    بيانات األسبقية

 

 



 المالك

   كواي زي -تشين ( عربى)اسم المالك 

   هسين تشو سيتي، وين تشانغ ستريت، 03نمبر  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   CHIN-QUEY SZE ( التينى)اسم المالك 

   No. 34, Wen Chang Street, Hsin Chu City ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   ين تشن ( عربى)اسم المالك 

   هسين تشو سيتي، مين شينغ رود، 50نمبر  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   YIN CHEN ( التينى)اسم المالك 

   No 17, Min Sheng Road, Hsin Chu City ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   653113/55565ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   كواي زي -تشين ( عربى)اإلسم 

   هسين تشو سيتي، وين تشانغ ستريت، 03نمبر  ( عربى)العنوان 

   CHIN-QUEY SZE ( التينى)اإلسم 

   No. 34, Wen Chang Street, Hsin Chu City ( التينى)العنوان 

   ين تشن ( عربى)اإلسم 

   هسين تشو سيتي، مين شينغ رود، 50نمبر  ( عربى)العنوان 

   YIN CHEN ( التينى)اإلسم 

 No 17, Min Sheng Road, Hsin Chu City ( التينى)العنوان 

 


