
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1982/1220  رقم الطلب

   10/9/1982  تاريخ الطلب

   1220  رقم البراءة

   Inhalation Pharmaceuticals  اسم األختراع

   مستحضرات صيدالنية يتم تناولها باالستنشاق ( عربى)اسم األختراع 

   77:عدد الجريدة   20/04/1985  تاريخ النشر

   7/21/1985  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

There is described a finely divided inhalation drug, e.g sodium 

cromoglycate, comprising a therapeutically effective proportion 

of individual particles capable of penetrating deep into the lung, 

characterised in that a bulk of the particles which is both 

unagglomerated and unmixed with a coarase carrier, is 

sufficiently free flowing to be filled into capsules on an 

automatic filling machine and to empty from an opened capsule 

in an inhalation device. A number of the individual drug 

particles have a spherical, collapsed spherical or ring doughnut 

shape There is also described a method of making the fine 

particles and pharmaceutical formulations containing them   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

يوصف هنا دزاء استنشاق ناعم الدقائق، مثل كروموجاليكيت الصوديوم، يشتمل 

نسبة فعالة عالجيا من دقائق منفصلة قادرة على اختراق داخل اعماق الرئة،  على

مادة حامله الدواء بان معظم دقائقه والتي تكون غير متكتله او ممزوجة مع  يتميز هذا

طليقة االنسياب بشكل كاف ليكون باالمكان تعبئتها في كبسوالت  خشنه، تكون

. الية وتفريغها من كبسولة مفتوحه في اداه او وسيله استنشاق بواسطة ماكينه تعبئة

المنفصلة للدواء شكال كرويا او كرويا هابطا او حلقيا يوصف  يكون لبعض الدقائق

   .ائق الناعمة والتركيبات الصيدالنية التي تحتويهاالدق هنا كذلك طريقة تحضير

   UNITED KINGDOM  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 األسبقية

    بيانات األسبقية

 



 المالك

   رايموند بريان فوريستر ( عربى)اسم المالك 

   رومان واي، ايلورث، ساندباتش، تشيشاير، انجلترا 24من  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Raymond Brian Forrester ( التينى)اسم المالك 

   24Roman way, Elworth, Sandbach, Cheshire, england ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   فيسونز بيه ال سي ( عربى)اسم المالك 

   فيسون هاوس، برنسيس ستريت، ايبسويتش، سافولك، انجلترا ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Fisons Plc ( التينى)اسم المالك 

   Fison House, Princes Street Ipswich, Suffolk, England ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   تيرينس ديفيد بوردمان ( عربى)اسم المالك 

   ايلموود رود، بارنتون، نورثويتش، تشيشاير، انجلترا 42 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Terence David Boardman ( التينى)اسم المالك 

   92Elmwood Road, Barnton, Northwich, Cheshire, england ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   089019/88808ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 المخترعون

   رايموند بريان فوريستر ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   Raymond Brian Forrester ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   تيرينس ديفيد بوردمان ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   Terence David Boardman ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 



 


