
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1979/995  رقم الطلب

   3/14/1979  تاريخ الطلب

   995  رقم البراءة

  اسم األختراع

SUBSTITUTED ORTHO - ANISAMIDES METHODS FOR 

PREPARING THEM COMPOSITIONS CONTAINING THEM 

AND THEIR APPLICATION AS PSYCHOTROPIC AGENTS 

  

 ( عربى)اسم األختراع 
 انزاميدات مستبدلة ، طرق تحضيرها ، تركيبات تحتويها واستعماالتها -اورثو 

   كعوامل لها تاثير تفسي

   96:عدد الجريدة   10/07/1982  تاريخ النشر

   10/11/1983  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

Preparation according to claim 15, 2- methoxy, 4- amino, 5- 

alkylthiobenzoic acid of the formula Wherein R2 is defined as in 

claim 1 As new intermediate compounds required for the 

preparation according to claim 15 and 16, 2- methoxy 4- amino 

5- alkylsulphonyl benzoic acids of the formula Wherein R2 is 

defined as in claim 1   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 انزاميدات لها -اورثو -لسلفوني -الكيل -5-امينو  -4يزود هذا االختراع بمشتقات 

شق  2شق ميثيلي ، ايثيلي ، بروبيل او اليل و ش 1التركيب العام حيث تشمل ش

ايثيلي بروبيل او ايسويروبيل، واوكسيداتها او امالح االمونيوم الرباعية،  ميثيلي

الحماض مقبولة صيدالنيا بما فيها ايسومراتها ذات الدوران الى اليمين والى  وامالح

ميركاكتو حامض البنزويك  -5-امينو  4-ميثوكسي  -2تحضر المركبات من  اليسار

االلكله، االكسده، ومن ثم ادخال االمين من الممكن تصنيع هذه  بطريقة تشمل،

صيدالنية وهي ذات قيمة كعوامل لها تاثير نفسي غير مدمنه  المركبات الى تركيبات

اس النصفي والتوحد وفط المدمنين الشياء اخرى ضد الم الر او مسكنة، عملية بالنسبة

   على العقاقير المخدرات

   FRANCE  بلد المنشأ
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 األسبقية
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 المالك

   سوسيتيه ديتيد سينتيفيك اى اند استريا ( عربى)اسم المالك 

 ( عربى)العنوان 
 70باريس سيديكس  05347موبورغ  -بوليفارديالتور  49فرانس  -دى  -دى ليلى

   فرنسا

   ( عربى)النشاط 

 ( التينى)اسم المالك 
SOciete D`ETUDES SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELLES 

DE L`LLE-DE   

 ( التينى)العنوان 
46 BOULEVARD DE LATOUR- MAUBOURG 75340 PARIS 

CEDEX 07 FRANCE   

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   617517/11161ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون
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   JEAN-CLAUDE MONIER ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   ميشيل ثومينيت ( عربى)اإلسم 
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   THOMINET MICHEL ( التينى)اإلسم 
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