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  ملخص الوصف الفنى

Abstract of US 4317832 (A) Compounds corresponding to the 

formula I are disclosed, wherein Alk represents a C2-C5-

alkylene groups optionally substituted by a hydroxy group and 

Ar represent an optionally substituted phenyl, naphthyl, 

tetrahydronaphthyl, indanyl or indenyl radical or a monocyclic 

or condensed bicyclic or tricyclic heterocyclic radical which is 

optionally substituted, the heterocyclic radical consisting of 

individual rings having 5 or 6 members and optionally 

containing from 1 to 4 hetero atoms, and the acid addition salts 

thereof. A process for producing these compounds is also 

disclosed. These substituted aminoalkyl guanidines block the 

beta -receptors of the adrenergic nerve system, and also reduce 

blood pressure.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 5ك -2ك–زمرة الكيلين ( الك) حيث يمثل ( 1: )يصرح عن مركبات موافقه للصيغة

 شق فينيل اونفتيل او رابع ايدرونفتيل( آر) مستبدلة اختياريا بزمرة ايدروكسي ويمثل

الدورة  او ايندانيل او ايندينيل مستبدل اختياريا او شق ثنائي او ثالثي الحلقة متخالف

 اعضاء ومحتوى اختياريا على 9او  5مستبدل اختياريا ومكون من حلقات فردية من 

مع امالحها باضافة الحمض، ويصرح عن عملية  –ر متخالفة جواه 4او  1ما بين 

المركبات وتقوم جوانيدينات امينو الكيل المستبدلة هذه بحصر مستقبالت  النتاج هذه

   .الجهاز العصبي ادريناليني التنبيه كما تقوم بتخفيض التوتر الشرياني بيتا في –

   GERMANY  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 األسبقية

    بيانات األسبقية



 المالك

   ديجوسا اكتينجلسلشافت ( عربى)اسم المالك 

   جمهورية المانيا االتحادية، 1فرانكفورت  9666، 6فايسفراوينشتراسيه ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT ( التينى)اسم المالك 

   Weissfraunstrasse 9, 6000 Frankfurt, Am Main, W. Germany ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   616516/11161ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   كارل هاينز كلينجر ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   KARL HEINZ KLINGLER ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   آكسل كليمان ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   AXEL KLEEMANN ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   فريتز شترومان ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   FRITZ STROMAN ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   كالوس تيمير ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   KLAUS THIEMER ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

 


