
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1982/1184  رقم الطلب

   4/5/1982  تاريخ الطلب

   1184  رقم البراءة

   THEARAPEUTIC AGENTS  اسم األختراع

   عوامل عالجيه ( عربى)اسم األختراع 

   27:عدد الجريدة   30/11/1983  تاريخ النشر

   3/2/1984  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

Compounds of formula I In which n=O, R1 is C1-6 alkyl, C2-

6alkenyl, C2-6alkynyl, C3-7cycloalkyl, C3-6cycloalkylalkyl or 

optionally substituted phenyl when n=O or R1 is H or C1-3 

alkyl, when n=1.R2 is H or C1-3 alkyl, R3 and or R4 are H, 

formyl, C1-3 alkyl, C3-6alkenyl , C3-6 alkynyl, C3-7 cycloalkyl 

or R3 and R4 together with the nitrogen atom form a 

heterocyclic ring system, R5 and / or R6 are H, halo, CF3, C1-3 

alkyl, C1-3alkoxy, C1-3alkylthio or R5 and R6 together with the 

carbon atoms to which they are attached form a second benzene 

ring and R7 and / or R8 are H or C1-3 alkyl, show therapeutic 

activity in the treatment of depression, pharmaceutical 

compositions and processes for preparing compounds of formula 

I are dis-closed.’   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)
   عوامل عالجيه

   UNITED KINGDOM  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

  بيانات األسبقية
81/10710 AT 06/04/1981 IN UNITED KINGDOM 

81/10709 AT 06/04/1981 IN UNITED KINGDOM   

 

 



 المالك

   ذي بوتس كومباني ليمتد ( عربى)اسم المالك 

   ايه ايه نوتس انجلترا27ويست نوتنجهام ان جي  1ثين رود ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   THE BOOTS COMPANY LIMITED ( التينى)اسم المالك 

   NOTTNGHAM 1NG2 3AA ENGLAND ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   جيمس ادوارد جيفري ( عربى)اسم المالك 

   كريسينت تشيلول نوتينجهام انجلترا 11جرينالند ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   JAMES EDWARD JEFFERY ( التينى)اسم المالك 

   Greenland 81Crestcent Chilwell Nottingham England ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   انتونين كوزليك ( عربى)اسم المالك 

   كليفتون جروف كليفتون نوتينجهام انجلترا 4هوكروود ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   ANTONIN KOZLIK ( التينى)اسم المالك 

   Hockerwood 4clifton Grove Clifton Nottingham England ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   ايريك تشارلز ويلمهيرست ( عربى)اسم المالك 

   وست بريدجفورد نوتينجهام انجلترا 112هارو رود ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   ERIC CHARLES WILMSHURST ( التينى)اسم المالك 

   Harrow Road 117West Bridgford Nottingham England ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   019019/11101ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 

 



 المخترعون

   جيمس ادوارد جيفري ( عربى)اإلسم 

   ( عربى)العنوان 

   JAMES EDWARD JEFFERY ( التينى)اإلسم 

   ( التينى)العنوان 

   انتونين كوزليك ( عربى)اإلسم 

   ( عربى)العنوان 

   ANTONIN KOZLIK ( التينى)اإلسم 

   ( التينى)العنوان 

   ايريك تشارلز ويلمهيرست ( عربى)اإلسم 

   ( عربى)العنوان 

   ERIC CHARLES WILMSHURST ( التينى)اإلسم 

   ( التينى)العنوان 

 


