
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1980/1143  رقم الطلب

   10/7/1980  تاريخ الطلب

   1143  رقم البراءة

  اسم األختراع
NEW 6-SUBSTITUTED PENICILLANIC ACID 

DERIVATIVES   

   حامض البنسيالنيك-6مشتقات جديده لمستبدالت  ( عربى)اسم األختراع 

   27:عدد الجريدة   30/11/1983  تاريخ النشر

   3/2/1984  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى
NEW 6-SUBSTITUTED PENICILLANIC ACID 

DERIVATIVES   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 1حيث ش( 1)يتعلق االختراع الحالي بمركبات لم تعرف من قبل ولها الصيغه العامة

تمثل راسب ازا حلقي الكيل او ازا ثنائي حلقي الكيل له خمسة الى عشرة اعضاء 

طريق ذرة النتروجين ويستبدل اختياريا بمجموعه واحدة او بمجوعتي  ومتصل عن

ل ذرة ايدروجين او الكيل ادنى اريل او تمث 7متماثلتين او مختلفتين، ش الكيل ادنى

ص تمثل شق مانع لبيتار الكتاماز يحتوي على حلقة بيتر الكتاماز  شق ار الكيل، و

كربوكسي، وتكون ص مرتبطة عن طريق مجموعه الكربوكسي  وكذلك مجموعه

عالج االصابة بالبكتيريا وتعبر المركبات الجديدة ذات  وتستخدم المركبات الحالية في

   البكتيريا التي تنتج عن بيتار الكتاماز لية قوية بصفة خاصة ضدفعا

   DENMARK  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

    بيانات األسبقية

 

 المالك

   ليو فارما سوتيكال برودكتس ليمتد ( عربى)اسم المالك 

   باليراب الدنمارك 7252-دى كيه 55انداستريباركن  ( عربى)العنوان 



   ( عربى)النشاط 

   .LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD ( التينى)اسم المالك 

   INDUSTRIPARKEN 55 DK- 2750 BALLERUP DENMARK ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   واجن اول جودفريدسين ( عربى)اسم المالك 

   فيرلوز الدنمارك 4522نورفينيجت دى كيه 43رقم  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   WAGN OLE GODTFREDSEN ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
NO. 34 NORREVAENGET DK- 3500 VAERLOSE 

DENMARK   

   ( التينى)النشاط 

   ويلف فون داهنه ( عربى)اسم المالك 

   رونجستد كيست الدنمارك 7662فريهد زفيج دى كيه 3رقم  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   WELF VON DAEHNE ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
NO.4 FRIHEDSVEJ DK-2960 RUNGSTED KYST 

DENMARK   

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   612512/11161ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   واجن اول جودفريدسين ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   WAGN OLE GODTFREDSEN ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   ويلف فون داهنه ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   WELF VON DAEHNE ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

 


