
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1983/1248  رقم الطلب

   11/29/1983  تاريخ الطلب

   1248  رقم البراءة

   dipped rubber article  اسم األختراع

   صنف مطاطي مغطس ( عربى)اسم األختراع 

   77:عدد الجريدة   20/04/1985  تاريخ النشر

   7/21/1985  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

A skin – contacting coating of a lubrjcating hydrogel polymer 

bonded to a rubber article ( such as a surgeon’s glove) is treated 

by means of surfactant material ( such as a bactericidal cationic 

surfactant which preferably has an N-hezadecyl group) or a long 

chain fatty amine so as to substantially improve the lubricity of 

the coating with respect to damp skin The hydrogel polymer is 

preferably a copolymer of 2- hydroxythyl methacrylate(HEM) 

with methacrylic acid(MAA) or with 20 ethyl hexyl 

acrylate(EHA) or with both MAA and EHA, the copolymer 

conatins HEMA and MAA is a molar ratio of 1 to 10 :1 of 

HEMA and EHA is a molar ratio of 2.5 to 10:1 such a hyfrogel 

polymer has Impooved lubricity to dry skin and if used for this 

purpose , need not be treated with a surfactant or fatty amine to 

improve the lubricity with respect to damp skin.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 مربوط( هالم مائي) تعالج طبقة مزجة مالمسة للجلد ومكونة من بوليمير ايدروجيل 

) وذلك بواسطة مادة نشطة على السطح ( مثال قفازات الجرارحين)بصنف مطاطي 

من  نشطة سطحيا ومبيدة للجراثيم وكاثيونية ولها مفضال الكيل او الكيه نيل مثال مادة

او امني دهني طويل السلسلة لتحسين لزوجية ( هكساديسيل -مثال زمرة ن 88ك-8ك

 -2للجلد الرطب وبوليمير االيدروجيل هو مفضال كوبوليمير  الطبقة بالنسبة

 -2او اكريالت ( حا) وحمض ميثاكريليك ( هيما) اكريالت  ايدروكسي ايثيل ميثيل

ليمير المذكور لزوجية محسنة تجاه الجلد كالهما، وللبو او مع( ايحا) ايثيل هكسيل 

وال حاجة لمعالجته بعامل نشط على السطح او بامين  الناشف اذا استعمل لهذه الغاية

   .بالنسبة للجلد الرطب دهني من اجل تحسين اللزوجية

   UNITED KINGDOM  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 



 األسبقية

   AT 30/11/1982 IN UNITED STATES 445436  بيانات األسبقية

 

 المالك

   ال ار سي برودكتس ليمتد ( عربى)اسم المالك 

   كيو ايه انجلترا 8 4نورث سيركوال رود لندن اى  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   LRC PRODUCTS LIMITED ( التينى)اسم المالك 

   North Circular Road London, E4 8QA England ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   089089/88808ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   ميشيل هوارد جيمس ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   Michael Howard James ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   ديفيد تشارلز بالكي ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   David Michael Bratby ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   روجر دوك ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   David Charles Blackley ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   البرت جولد شتاين ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 



   Roger Duck ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   هوارد ايروين بوديل ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   Howard Irwin Podell ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   ديفيد ميشيل براتبي ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   David Michael Bratby ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

 


