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  ملخص الوصف الفنى

The present invention concerns novel substituted heterocyclic 

phenoxyamines having the following formula: Their 

pharmacologically acceptable acid salts, their quaternary 

ammonium salts, their N-oxides, their levorotatory and 

dextrorotatory isomers and the processes for the preparation 

thereof, in the above formula: M= 0 or 2 N= 0 or 2 Provided that 

m+n=2 A represents hydrogen, a lower alkoxy or lower 

alkenyloxy group, x represents a halogen, R represents hydrogen 

or a saturated or unsaturated aliphatic and / or cyclic 

hydrocarbon radical such as in particular lower alkyl, lower 

alkenyl, cycloalkyl, and cycloalkyl – alkyl, cycloalkynyl, and 

cycloalkenyl- alkyl The compounds of the invention are useful 

as local anaesthertics.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 يهم االختراع الحالي بفينوكس امينات جديدة مستبدلة مخلطة الحلقي لها الصيغه

 وامالحها الحاصلة باحماض مقبولة من الناحية الصيدالنية وامالح النشادر: التالية

 اكاسيدها وايزومراتها اليسارية الدوران، واليمينية -عية الخاصة بها، و نالربا

 2صفر او = ن  2صفر او = مـ : وفي الصيغه بعالية. الدوران، وعمليات لتحضيرها

ص تمثل ايدروجين ، الكوكس ادنى او مجموعة الكتيل اكس  2= ن +مـ  بشرط ان

يدروكربون مشبع او غير مشبع، هالوجين، ش تمثل ايدوجين او شق ا ادنى، س تمثل

مثال ذلك بصفة خاصة الكيل ادني، الكنيل ادنى، حلقي الكنيل  او حلقي،/ دهنى و 

الكيل وتشتمل مركبات االختراع  -الكنيل وحاقي الكنيل الكيل، حلقي -وحاقي الكيل
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