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  ملخص الوصف الفنى

Abstract of US 4282239 (A) Sulfonylureas of the formula in 

which n, R, R1, X and Y have the indicated meanings and the 

physiologically acceptable salts thereof, pharmaceutical 

preparations on the basis of said compounds and their use in the 

treatment of diabetes.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 1حيث ع و ش و ش -:يختص هذا االختراع بمركبات كبريتونيل يوريا ذات الصيغة

الكامل وامالحها المقبولة فسيولوجيا ع تمثل نفس المعاني المبينة في الوصف  و ط و

ومستحضرات صيدلية تحتوي على تلك المركبات واستخدامها في عالج مرض  ،

   .(ديابيتس)السكر 
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GERMANY   

   ( التينى)النشاط 

 

 



 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   616006/11161ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   رودى فايير ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   Rudi Weyer ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   فولكر هيتزيل ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   Volker Hitzel ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   كارل جايسين ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   Karl Geisen ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   جونتر ريجيتز ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   Günter Regitz ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

 


