
134 Documents

Publication numbers Title Current assignees

BR102018013869 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102018012249 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102018011016 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102018010869 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102018010492 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102018009490 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102018009222 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102018008447 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102017023989 A1 FISCAL TECNOLOGIA &

AUTOMACAO, ...

BR102017019763 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102017019752 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102017019759 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102017019646 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102017019616 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE
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Publication numbers Title Current assignees

CULTURA APC

BR102017018227 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102017017728 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102017017624 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102017017452 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102017016091 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102017014125 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102017012009 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC, ...

BR102017010772 A1 APC INDÚSTRIA E

COMÉRCIO

BR102017008588 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102017008590 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102017008573 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102017008582 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102017008580 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102017008585 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC
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BR102017008552 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102017008567 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102017008544 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102017008570 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102017008576 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102017008560 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102017008557 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102017008548 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102017008545 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102017008554 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102016028898 A1 Lixeira para reciclagem de latas de alumínio ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102016028839 A1 Instrumento para higiene bucal de pacientes hospitalizados

dependentes

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102016026020 A1 Formulação antimicrobiana de origem natural para controle

de microrganismos contaminantes na produção de etanol

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC, ...

BR102016024285 A1 Medidor de risco de crescimento de mofo em edificações ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102016024050 A1 Ferramenta de cruzamento de dados de laudos periciais de ASSOCIACAO
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dispositivos móveis PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102016019857 A1 Motor térmico de ciclo diferencial composto por quatro

processos isobáricos, quatro processos adiabáticos e

processo de controle para o ciclo termodinâmico do motor

térmico

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102016019870 A1 Motor térmico de ciclo diferencial composto por quatro

processos isobáricos, quatro processos isocóricos com

regenerador e processo de controle para o ciclo

termodinâmico do motor térmico

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102016019880 A1 Regenerador ativo para motores térmicos e processo de

controle para ciclo termodinâmico do regenerador ativo

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102016019875 A1 Motor térmico de ciclo diferencial composto por quatro

processos isotérmicos, quatro processos isocóricos com

regenerador ativo e processo de controle para o ciclo

termodinâmico do motor térmico

ASSOCIACAOS

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102016019032 A1 Espermiodensímetro para equinos ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102016018966 A1 Pedilúvio de bancada para simulação de pedilúvios bovinos

e similares

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102016017716 A1 Sistema de monitoramento de desequilíbrio de neutro e fluxo

de corrente em redes aéreas compactas

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102016016888 A1 Equipamento múltiplo e basculante para ensaios de

desgastes em próteses de articulações

temporomandibulares

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102016016123 A1 Mecanismo de segurança física e lógica do medidor elétrico

inteligente

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102016015829 A1 Alimentador automático para animais de estimação ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102016015292 A1 Haste flexível para higiene de ouvidos ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102016012885 A1 Posicionador radiográfico articulável aplicável na odontologia ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102016007129 A1 Composição bioinseticida a base de óleos essenciais para

controle de pragas

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE
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CULTURA APC

BR102016008346 A1 Leitor de unidade de controle eletrônica automotiva para

telemetria

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102015019705 A1 inseticida natural à base de terra de diatomácea e óleos

essenciais no controle de formigas

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102015018198 A1 fixador monitorado aplicado em ambientes agressivos,

método de inserção de sensores no fixador monitorado e

método de monitoramento contínuo de tensões mecânicas

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC, ...

BR102015018793 A1 sistema de orientação aplicado ao esporte de paratletas com

deficiência visual

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102015017943 A1 fertilizante à base de resíduo de biodiesel ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR202015016029 U1 Trinco de segurança com ajuste de tensão, para cercas

removíveis

APC INDÚSTRIA E

COMÉRCIO

BR102015003432 A1 Cadeira escolar com mesa de braço ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102015004157 A1 Composição hidrogel a base de pva como fator de

crescimento fibroblástico

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102014028780 A1 Cinzas de madeira para o tratamento de efluentes das

indústrias processadoras de amido de milho e similares

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102014023555 A1 Equipamento avaliador do potencial eólico em regiões

urbanas

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102014018792 A1 fixador monitorado aplicado em ambientes agressivos e

método de monitoramento contínuo de tensões mecânicas

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC, ...

BR102014007204 A1 Processo de produção de álcool a partir de mix de frutas ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102012030781 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102012018562 A1 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC
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BR132016007956 A1 composição bioinseticida a base de óleos essenciais para

controle de pragas

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102015030632 A1 Mecanismo baseado em chaves e gestão de identidades

para autenticação unificada em internet das coisas

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102015016578 A1 meio de cultivo embrionário para produção in vitro de

embriões de ruminantes

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102015030002 A1 Processo de obtenção da enzima protease via processo

fermentativo submerso a nível industrial utilizando rejeito de

leite

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102016005232 A1 Sistema de redução microbiana aplicado no processo de

embalagem de alimentos

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102016005200 A1 Secador de material granulado por fluxo de ar seco ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102012018535 A1 Disposição técnica introduzida em dispositivo para detectar

nível sonoro

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102016003969 A1 Dispositivo antimicrobiano aplicado externamente a

embalagens de produtos alimentícios

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102016003703 A1 Composto vitrocerâmico a base de anortita para aplicações

em bioengenharia

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102014006641 A1 processo de obtenção de enzima lipase via processo

fermentativo em estado sólido a nível industrial

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102014012197 A1 pino tamponante para o canal do teto bovino e processo de

obtenção deste

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102014012194 A1 embalagem flexível e interna para reservatórios de fluídos

em geral

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102013013987 A1 sistema baseado em estratégia para detecção de xml

injection e mitigação de ataques zero-day

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102014002883 A1 suporte térmico de garrafa para hidratação e administração

de medicamentos

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102014000206 A1 solução de bixina na modulação de reparo tecidual ASSOCIACAO
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PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR202014000856 U1 Trinco de segurança para cercas removíveis APC INDÚSTRIA E

COMÉRCIO

BR102013029843 A1 pulseira de segurança pessoal ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102013023374 A1 método de detecção de aliciamento de crianças e

adolescentes em mensagens instantâneas

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102013026756 A1 Método de gerenciamento elástico do controle de uso na

computação em nuvem

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR201001080 A2 Metodologia para seleção de técnica de fitorremediação em

áreas contaminadas

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102012025168 A1 Processo de obtenção e preparação de próteses vasculares

biológicas provindos de tecido animal, vegetal ou microbiano

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC, ...

BR302013005268 S1 Configuração aplicada em muleta axilar ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102013009564 A1 Processo para obtenção de massa de enchimento utilizando

residuos de madeira e de poliestireno expandido

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102012027906 A1 Equipamento para tratamento de ingurgitamento mamário UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE MARINGA - UEM, ...

BR102012032320 A1 Processo para fabricação de goma xantana ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102013005490 A1 Disposição técnica introduzida em dutovia em hidrofólio

submerso

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102012021641 A1 Trocador de calor de placas para secadores de grãos ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102012027902 A1 Disposição técnica introduzida em sistema para otimização

técnica e econômica de iluminação ambiente

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102012026185 A1 Sistema gerenciador de água quente ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC
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BR102012014248 A1 Processo para obtenção do modelo de ameaça de phishing

de e-mail

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR102012011567 A1 Disposição técnica introduzida em instrumento para extração

de dentes incisivos centrais superiores de ratos wistar

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR112013033372 A1 Suplemento nutritivo, método para aumentar a massa

bacteriana no rúmen de um ruminante, e preparado nutritivo

e usos correspondentes

APC EUROPE

BR201003405 A2 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR201003303 A2 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR201001799 A2 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR201000624 A2 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR198902275U U2 APC PRODUCTS

BR200901094 A2 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR200900441 A2 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR200805520 A2 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR200805147 A2 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR200805965 A2 ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR200800603 A1 CARDIOPROTESE, ...

BR200822521 A2 APC PRODUCTS

BR200711110 A1

Tijolo ecológico modular

sistema de avaliação computacional do nível de 
compreensão de textos em linguagem natural

ferramenta para identificação de assédio moral nas 
mensagens eletrônicas

conversor de energia termomecânico

bico extensível com tampa e lacre para fechamento de balde 

protocolo de autenticidade em transações eletrônicas

sistema eletrônico de aquisição e gerenciamento das 
informações de equipamentos industriais

composição gel ora base de pilocarpina para tratamento de 
xerostomia

sistema de medição da derivada da pressão no cilindro de 
motores de combustão interna

óleos essenciais para controle de pragas

método para tornar um tecido biológico acelular, receptivo a 
novas células e pouco imunogênico

Fechos para recipientes plásticos adaptados para moldagem 
automatizada por inserção

processo de obtenção de ásteres etílicos ou biodiesel e ASSOCIACAO
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sabão glicerinado a partir de álcool etílico e óleos vegetais

com acidez controlada de ácidos graxos

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR200701515 A1 equipamento para recuperaÇço de etanol e eliminaÇço de

Água

ASSOCIACAO

PARANAENSE DE

CULTURA APC

BR200503574 A método para preparar uma ração para aves domésticas

pelotizada, ração para aves domésticas pelotizada, e,

método para aumentar o crescimento das aves domésticas

APC

BR200214285 A Dispositivo de fio dental APC

BR200206869 A Método para o tratamento de um animal sofrendo de um

estado doentio de disfunção imune associado com níveis

alterados de igg ou tnf-delta, composição farmacêutica para

o tratamento de distúrbios auto-imunes associados com

elevados igg e/ou tnf-delta ou para a potenciação de

protocolos de vacina, e método para o tratamento de estado

doentio associado com disfunção imune em um animal

APC

BR8100430U U Cerca para piscina APC COM ELETRONICA

BR9510404 A Aparelho de manipulação de massa e combinação de

aprelho de manipulação de massa com máquina cortadora

de biscoitos

APV, ...

BR9205700 A Aperfeiçoamento em um processo para purificar e preservar

fator IX derivado de plasma do sangue humano ou outra

fonte, processos para a preparação de uma composição

terapêutica, e para estabilizar fator IX, solução aquosa de

fator IX parcialmente purificado, composição terapêutica e

processo para tratar doença de christmas.

CSL BEHRING

BR9007853 A Conjunto de bocal de pulverização regulável AFA PRODUCTS

BR8907367 A Conjunto de bocal AFA PRODUCTS

BR8907675 A Gatilho de engate rapido APC HOLDINGS, ...

BR8402856 A Pulverizador manipulavel manualmente AFA PRODUCTS

BR8102715 A Processo de fabricacao de produtos sob forma de particulas

solidas especialmente adubos np/npk contendeo fosfato de

amonio, processo de fabricacao de fosfato diamonio

granuladao, dispositivo para emprego do processo, adubo

granulado

GENEALE DES ENGRAIS, ...

BR7901617 A Fecho de seguranca para um

dispensador,sobretampa,aparelhos para emprego com um

dispensador de liquidos e pulverizador

APC HOLDINGS, ...

BR7901105 A Dispositivo de manipulacao de fluido APC HOLDINGS, ...

BR7907428 A Tampa a prova de criancas AFA PRODUCTS, ...

BR7807433 A Conjunto de molde unitario e dispensador de fluido APC HOLDINGS, ...

BR7900705 A Conjunto de tubeira ajustavel APC HOLDINGS, ...
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BR7804296 A Processo de extracao de uranio partindo do acido fosforico

de via umida

AZOTE ET PRODUITS

CHIMIQUES, ...

BR7607258 A Fornecedor de liquido manualmente operado APC HOLDINGS, ...
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Family 1/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018013869

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-07-17

Earliest priority date

2018-07-05

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 2/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018012249

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-06-26

Earliest priority date

2018-06-15

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 3/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018011016

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-06-12

Earliest priority date

2018-05-30

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 4/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018010869

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-06-12

Earliest priority date

2018-05-28

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 5/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers
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BR102018010492

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-06-12

Earliest priority date

2018-05-23

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 6/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018009490

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-05-22

Earliest priority date

2018-05-10

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 7/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018009222

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-05-15

Earliest priority date

2018-05-07

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 8/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102018008447

Publication kind codes

A1

Publication dates

2018-05-08

Earliest priority date

2018-04-26

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 9/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017023989

Publication kind codes
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A1

Publication dates

2017-11-21

Earliest priority date

2017-11-08

Latest standardized assignees - inventors removed

FISCAL TECNOLOGIA & AUTOMACAO

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 10/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017019763

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-10-31

Earliest priority date

2017-09-15

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 11/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017019752

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-10-31

Earliest priority date

2017-09-15

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 12/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017019759

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-10-31

Earliest priority date

2017-09-15

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 13/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017019646

Publication kind codes

A1
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Publication dates

2017-10-31

Earliest priority date

2017-09-14

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 14/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017019616

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-10-31

Earliest priority date

2017-09-14

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 15/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017018227

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-09-05

Earliest priority date

2017-08-25

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 16/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017017728

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-08-29

Earliest priority date

2017-08-18

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 17/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017017624

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-08-29
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Earliest priority date

2017-08-17

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 18/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017017452

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-08-29

Earliest priority date

2017-08-15

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 19/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017016091

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-08-08

Earliest priority date

2017-07-27

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 20/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017014125

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-07-11

Earliest priority date

2017-06-29

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 21/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017012009

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-06-20

Earliest priority date

2017-06-06
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Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

BIO SANO INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACOS ME

Family 22/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017010772

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-06-06

Earliest priority date

2017-05-23

Latest standardized assignees - inventors removed

APC INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Family 23/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017008588

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-05-09

Earliest priority date

2017-04-26

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 24/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017008590

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-05-09

Earliest priority date

2017-04-26

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 25/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017008573

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-05-09

Earliest priority date

2017-04-26

Latest standardized assignees - inventors removed
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ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 26/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017008582

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-05-09

Earliest priority date

2017-04-26

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 27/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017008580

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-05-09

Earliest priority date

2017-04-26

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 28/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017008585

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-05-09

Earliest priority date

2017-04-26

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 29/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017008552

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-05-09

Earliest priority date

2017-04-25

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC
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Family 30/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017008567

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-05-09

Earliest priority date

2017-04-26

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 31/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017008544

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-05-09

Earliest priority date

2017-04-25

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 32/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017008570

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-05-09

Earliest priority date

2017-04-26

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 33/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017008576

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-05-09

Earliest priority date

2017-04-26

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 34/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers
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BR102017008560

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-05-09

Earliest priority date

2017-04-25

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 35/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017008557

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-05-09

Earliest priority date

2017-04-25

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 36/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017008548

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-05-09

Earliest priority date

2017-04-25

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 37/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017008545

Publication kind codes

A1

Publication dates

2017-05-09

Earliest priority date

2017-04-25

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 38/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102017008554

Publication kind codes
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A1

Publication dates

2017-05-09

Earliest priority date

2017-04-25

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 39/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016028898

BR102016028898

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-12-27

2018-06-19

Earliest priority date

2016-12-08

Title

(BR102016028898)

Lixeira para reciclagem de latas de alumã**nio

Abstract

(BR102016028898)

"lixeira para reciclagem de latas de alumínio", descreve-se a presente patente de invenção como uma lixeira para

reciclagem de latas de alumínio que, de acordo com as suas características, propicia a formação de uma lixeira para

reciclagem (1) em estrutura própria e específica do tipo eletromecânica baseada em um microcontrolador (3) interligado a

um módulo de detecção (4), um módulo de indicação (5), um módulo de comunicação rfid (6), um módulo de

armazenamento de dados (7), um módulo rtc (9) e um módulo sensor auxiliar (10) alimentados por um módulo de

alimentação solar (8) e estruturados em uma caixa acondicionadora (2) com densificador/amassador (2b) e dudo de

escoamento (2d), com vistas a possibilitar uma completa otimização nos procedimentos de descarte e acondicionamento

de latas de alumínio e similares em ambientes diversos para posterior reciclagem das mesmas pelo próprio consumidor ou

não, além de gerar elevada interatividade com os usuários e um banco de dados com informações de fidelização destes.

Inventors

MATHEUS NARITO YONEOKA

ROSIMEIRE SEDREZ BITENCOURT

VILSON RODRIGO MOGNON

VOLDI COSTA ZAMBENEDETTI

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 40/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016028839

BR102016028839

Publication kind codes

A1

A2
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Publication dates

2016-12-27

2018-07-17

Earliest priority date

2016-12-08

Title

(BR102016028839)

Instrumento para higiene bucal de pacientes hospitalizados dependentes

Inventors

SOUZA PAULO HENRIQUE COUTO SOUZA JAIME RAMOS AGUILAR SELHORST JUNIOR JULIANA KARINA ROCHA

BIANCA MARQUES DE

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 41/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016026020

BR102016026020

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-12-13

2018-05-29

Earliest priority date

2016-11-07

Title

(BR102016026020)

Formulação antimicrobiana de origem natural para controle de microrganismos contaminantes na produção de etanol

Abstract

(BR102016026020)

"formulação antimicrobiana de origem natural para controle de microrganismos contaminantes na produção de etanol",

descreve-se a presente patente de invenção como uma formulação antimicrobiana de origem natural para controle de

microrganismos contaminantes na produção de etanol que, de acordo com as suas características, propicia o uso de dois

compostos de origem natural que possuem diferentes mecanismos produzindo uma ação sinérgica, mais especificamente

a uma combinação de extrato de lúpulo rico em ¿-ácidos com nisina, com vistas a possibilitar uma completa otimização

nos procedimentos de eliminação ou redução significativa da população contaminante de bactérias gram-positivas em

usinas de produção de açúcar e etanol, a fim de substituir o uso de antibióticos tradicionais durante o processo

fermentativo na produção de etanol nas indústrias do setor sucroalcooleiro, reduzindo o impacto ambiental e gerando uma

massa de levedura livre de antibióticos que possa ser reutilizada como suplementação na alimentação de animal.

Inventors

FERNANDO BITTENCOURT LUCIANO

NATALIA JANAINA LAGO MAIA

RACHEL TEREZA RIGOTTI MANDUCA

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

SUGAR CANE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS

Family 42/134 - FAMPAT - ©Questel
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Publication numbers

BR102016024285

BR102016024285

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-11-01

2018-05-02

Earliest priority date

2016-10-18

Title

(BR102016024285)

Medidor de risco de crescimento de mofo em edificações

Abstract

(BR102016024285)

"medidor de risco de crescimento de mofo em edificações", descreve-se a presente patente de invenção como um

medidor de risco de crescimento de mofo em edificações que, de acordo com as suas características, propicia a formação

de um medidor de risco (1) em estrutura própria e específica do tipo autônoma e baseada em uma placa de aquisição de

dados (2) integrada por uma placa de interface (3) do sinal analógico/digital, um processador (6) e uma fonte de

alimentação (4), um conjunto de sensores (5) das variáveis ambiente/sinais elétricos, uma interface/usuário (7) e um

algoritmo numérico do índice de crescimento de mofo, com vistas a possibilitar uma completa otimização nos

procedimentos de detecção e avaliação dos riscos de crescimento de mofo no interior das edificações a partir de uma fase

inicial de desenvolvimento e se utilizando tanto de medições de temperatura, umidade relativa e velocidade de ar como de

algoritmo numérico para cálculo de índice de crescimento de mofo, além de permitir evitar a aparição de crescimento de

bolor.

Inventors

JULIEN MAURICE ROGER BERGER

LUCAS MATHEUS MOCELIN

NATHAN MENDES

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 43/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016024050

BR102016024050

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-10-25

2018-05-02

Earliest priority date

2016-10-14

Title

(BR102016024050)

Ferramenta de cruzamento de dados de laudos periciais de dispositivos móveis

Abstract
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(BR102016024050)

"ferramenta de cruzamento de dados de laudos periciais de dispositivos móveis", descreve-se a presente patente de

invenção como uma ferramenta de cruzamento de dados de laudos periciais de dispositivos móveis que, de acordo com

as suas características, propicia à formação de uma ferramenta recuperadora de dados em estrutura própria e específica

do tipo computacional baseada em aspectos técnicos e direcionada para auxiliar na recuperação de informações a partir

de laudos periciais elaborados sobre dispositivos móveis em geral, com vistas a possibilitar uma completa otimização dos

dados e informações contidos em laudos periciais (documentos não estruturados) destes dispositivos móveis através da

estruturação em um programa computacional, objetivando a indicação da existência de cruzamento de dados entre laudos

periciais distintos e a existência de redes criminosas, e sendo perfeitamente adaptáveis a uma vasta gama de dispositivos

móveis, ambientes computacionais e laudos periciais.

Inventors

ALONSO DECARLI

CINTHIA OBLADEN DE ALMENDRA FREITAS

EMERSON CABRERA PARAISO

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 44/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016019857

WO2018035585

BR102016019857

Publication kind codes

A1

A1

A2

Publication dates

2016-09-06

2018-03-01

2018-03-13

Earliest priority date

2016-08-26

Title

(BR102016019857)

Motor térmico de ciclo diferencial composto por quatro processos isobáricos, quatro processos adiabáticos e processo de

controle para o ciclo termodinâmico do motor térmico

Abstract

(BR102016019857)

motor térmico de ciclo diferencial composto por quatro processos isobáricos, quatro processos adiabáticos e processo de

controle para o ciclo termodinâmico do motor térmico. refere-se a presente invenção a um motor térmico e seu ciclo

termodinâmico de oito processos, mais especificamente trata-se de uma máquina térmica caracterizada por dois

subsistemas termodinâmicos interligados, cada um opera um ciclo termodinâmico de quatro processos, porém

interdependentes entre si, formando um ciclo complexo de oito processos, opera com gás, o circuito deste sistema binário

é fechado em configuração diferencial, baseado no conceito de sistema termodinâmico híbrido ou também pode ser

chamado de sistema termodinâmico binário, este sistema realiza um ciclo termodinâmico composto por oito processos de

forma que o mesmo executa em qualquer momento do ciclo, dois processos simultâneos e interdependentes,

complementares, sendo quatro processos "isobáricos" e quatro processos "adiabáticos" com transferência de massa

variável, podendo esta ser nula ou parcial.

Inventors
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LUIS MAURO MOURA

MARNO IOCKHECK

SAULO FINCO

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Images

Family 45/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016019870

WO2018035586

BR102016019870

Publication kind codes

A1

A1

A2

Publication dates

2016-09-06

2018-03-01

2018-03-13

Earliest priority date

2016-08-26

Title

(BR102016019870)

Motor térmico de ciclo diferencial composto por quatro processos isobáricos, quatro processos isocóricos com regenerador

e processo de controle para o ciclo termodinâmico do motor térmico

Abstract

(BR102016019870)

motor térmico de ciclo diferencial composto por quatro processos isobáricos, quatro processos isocóricos com regenerador

e processo de controle para o ciclo termodinâmico do motor térmico. refere-se a presente invenção a um motor térmico e

seu ciclo termodinâmico de oito processos, mais especificamente trata-se de uma máquina térmica caracterizada por dois

subsistemas termodinâmicos interligados, cada um opera um ciclo termodinâmico de quatro processos, porém
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interdependentes entre si, formando um ciclo complexo de oito processos, opera com gás, o circuito deste sistema binário

é fechado em configuração diferencial, baseado no conceito de sistema termodinâmico híbrido ou também pode ser

chamado de sistema termodinâmico binário, este sistema realiza um ciclo termodinâmico composto por oito processos de

forma que o mesmo executa em qualquer momento do ciclo, dois processos simultâneos e interdependentes,

complementares, sendo quatro destes processos ?isobáricos? e quatro ?isocóricos? com transferência de massa variável,

podendo esta ser nula ou parcial.

Inventors

LUIS MAURO MOURA

MARNO IOCKHECK

SAULO FINCO

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Images

Family 46/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016019880

WO2018035587

BR102016019880

Publication kind codes

A1

A1

A2

Publication dates

2016-09-06

2018-03-01

2018-03-13
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Earliest priority date

2016-08-26

Title

(BR102016019880)

Regenerador ativo para motores térmicos e processo de controle para ciclo termodinâmico do regenerador ativo

Abstract

(BR102016019880)

regenerador ativo para motores térmicos e processo de controle para ciclo termodinâmico do regenerador ativo. refere-se

a presente invenção a um regenerador ativo para motor térmico e seu ciclo termodinâmico, mais especificamente trata-se

de uma máquina térmica regeneradora de calor sincronizada e controlada por um motor térmico no qual estará agregado

que atua no regenerador ativo para que este execute o processo de regeneração do calor. o regenerador ativo tem a

função de retirar o calor do gás de trabalho de um motor térmico em uma de suas fases do ciclo termodinâmico, baixando

a temperatura do gás, converter e reter esta energia em forma de energia cinética e em fase subsequente do ciclo do

motor, reversivelmente regenerar, devolver a energia cinética transformando-a em calor novamente elevando a

temperatura do gás de trabalho do motor térmico.

Inventors

LUIS MAURO MOURA

MARNO IOCKHECK

SAULO FINCO

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Images

Family 47/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016019875

WO2018035588

BR102016019875

WO2018035588

Publication kind codes
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A1

A1

A2

A8

Publication dates

2016-09-06

2018-03-01

2018-03-13

2018-05-11

Earliest priority date

2016-08-26

Title

(BR102016019875)

Motor térmico de ciclo diferencial composto por quatro processos isotérmicos, quatro processos isocóricos com

regenerador ativo e processo de controle para o ciclo termodinâmico do motor térmico

Abstract

(BR102016019875)

motor térmico de ciclo diferencial composto por quatro processos isotérmicos, quatro processos isocóricos com

regenerador ativo e processo de controle para o ciclo termodinâmico do motor térmico. refere-se a presente invenção a

um motor térmico e seu ciclo termodinâmico de oito processos, mais especificamente trata-se de uma máquina térmica

caracterizada por dois subsistemas termodinâmicos interligados, cada um opera um ciclo termodinâmico de quatro

processos, porém interdependentes entre si, formando um ciclo complexo de oito processos, opera com gás, o circuito

deste sistema binário é fechado em configuração diferencial, baseado no conceito de sistema termodinâmico híbrido ou

também pode ser chamado de sistema termodinâmico binário, este sistema realiza um ciclo termodinâmico composto por

oito processos de forma que o mesmo executa em qualquer momento do ciclo, dois processos simultâneos e

interdependentes, complementares, sendo quatro destes processos "isotérmicos" e quatro "isocóricos" com transferência

de massa variável, podendo esta ser nula ou parcial.

Inventors

LUIS MAURO MOURA

MARNO IOCKHECK

SAULO FINCO

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAOS PARANAENSE DE CULTURA APC

Images
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Family 48/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016019032

BR102016019032

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-08-30

2018-03-06

Earliest priority date

2016-08-17

Title

(BR102016019032)

Espermiodensímetro para equinos

Abstract

(BR102016019032)

"espermiodensímetro para equinos", descreve-se a presente patente de invenção como um espermiodensímetro para

equino que, de acordo com as suas características, propicia a formação de um espermiodensímetro equino (1) em

estrutura própria e específica do tipo transparente e incolor baseada em um apoio inferior (2), um receptáculo superior (3)

troncônico invertido e uma linha graduada (4), com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e precisa

uma completa otimização nos procedimentos de avaliação de diversas concentrações de sêmen de garanhões equinos

em geral através da analise da concentração do ejaculado destes por uma tabela específica para a concentração

correspondente a cada valor lido e, tendo como base, um espermiodensímetro equino (1) com grande resistência,

segurança e versatilidade facilmente adaptável a uma vasta gama de equinos, exames, locais e usuários em geral.

Inventors

GIOVANNA POLO

LUIS GUSTAVO FREITAG DE LIMA

LUIZ ERNANDES KOZICKI

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC
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Family 49/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016018966

BR102016018966

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-08-30

2018-03-06

Earliest priority date

2016-08-17

Title

(BR102016018966)

Pedilúvio de bancada para simulação de pedilúvios bovinos e similares

Abstract

(BR102016018966)

"pedilúvio de bancada para simulação de pedilúvios bovinos e similares", descreve-se a presente patente de invenção

como um pedilúvio de bancada para simulação de pedilúvios bovinos e similares que, de acordo com as suas

características, propicia a formação de um pedilúvio de bancada em estrutura própria e específica destinada a pedilúvios

bovinos e similares e baseada em um reservatório acondicionador (2) de líquidos e/ou substâncias e um suporte superior

(3) oscilatório acionado por servo motor (4) e comandado por central de controle (8) na sustentação de dois blocos de

testes (7) - estojos córneos, com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e precisa os procedimentos

de simulação das passagens dos animais, verificação da proliferação bacteriana e buscas por novas substâncias em

escala de laboratório, além de garantir o bem-estar dos bovinos e evitar a contaminação do meio-ambiente, e, tendo como

base, um pedilúvio de bancada (1) com grande resistência, segurança e versatilidade facilmente adaptável a uma vasta

gama de bovinos, locais e usuários em geral.

Inventors

ALESSON RODRIGO BUENO DEBAS

ARTHUR WOZNIAK

RUDIGER DANIEL OLLHOFF

VALTER KLEIN JUNIOR

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 50/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016017716

BR102016017716

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-08-09

2018-02-14

Earliest priority date

2016-07-29

Title
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(BR102016017716)

Sistema de monitoramento de desequilíbrio de neutro e fluxo de corrente em redes aéreas compactas

Abstract

(BR102016017716)

"sistema de monitoramento de desequilíbrio de neutro e fluxo de corrente em redes aéreas compactas", descreve-se a

presente patente de invenção como um sistema de monitoramento de desequilíbrio de neutro e fluxo de corrente em redes

aéreas compactas que, de acordo com as suas características, propicia a formação de sistema de monitoramento (1) em

estrutura própria e específica do tipo eletroeletrônica e baseada em um espaçador (b) contendo três sensores

eletromagnéticos (2) e uma central de processamento e transmissão (3) com protocolo aberto e rádio mesh, com vistas a

possibilitar uma completa otimização nos procedimentos de medição da corrente elétrica em cada uma das fases e de

medição do desequilíbrio de neutro por composição fasorial em redes aéreas compactas (a) de distribuição de energia

elétrica em 13.8kv ou 34.5kv, monitorando desbalanceamento de cargas, passagem de sobrecorrente ou rompimento de

cabos e, tendo como base, um sistema de monitoramento (1) com grande resistência, segurança e versatilidade.

Inventors

IVAN JORGE CHUEIRI

VOLDI COSTA ZAMBENEDETTI

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 51/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016016888

BR102016016888

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-08-02

2018-02-06

Earliest priority date

2016-07-21

Title

(BR102016016888)

Equipamento múltiplo e basculante para ensaios de desgastes em próteses de articulações temporomandibulares

Abstract

(BR102016016888)

equipamento múltiplo e basculante para ensaios de desgastes em próteses de articulações temporomandibulares,

descreve-se a presente patente de invenção como um equipamento múltiplo e basculante para ensaios de desgastes em

próteses de articulações temporomandibulares que, de acordo com as suas características, propicia a formação de um

equipamento de ensaios de próteses (1) em estrutura própria e específica do tipo eletromecânica múltipla e basculante

baseada em seis estações de ensaio (6) individuais, simultâneas e removíveis integradas a chassi (2), conjunto

basculante (5), motor de acionamento (3) e unidade eletrônica de controle (4), com vistas a possibilitar uma completa

otimização nos procedimentos de ensaios de desgastes em próteses de articulação temporomandibular - atm na área de

bioengenharia para simular o desgaste destas próteses em condições verificadas quando implantadas em seres humanos,

ou seja, suportar próteses acabadas que reproduzem as superfícies de contato e os movimentos de uma prótese de

articulação temporomandibular - atm implantada.

Inventors

BEATRIZ LUCI FERNANDES

CARLOS ROBERTO FERNANDES
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GERSON LINCK BICHINHO

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 52/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016016123

BR102016016123

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-07-26

2018-01-23

Earliest priority date

2016-07-11

Title

(BR102016016123)

Mecanismo de segurança física e lógica do medidor elétrico inteligente

Abstract

(BR102016016123)

mecanismo de segurança física e lógica do medidor elétrico inteligente, descreve-se a presente patente de invenção como

um mecanismo de segurança física e lógica do medidor elétrico inteligente que, de acordo com as suas características,

propicia à formação de um mecanismo de segurança física e lógica (1) em estrutura do tipo eletromecânica baseada em

um sistema anti-violação ou anti-adulteração acessado pela concessionária de energia elétrica através de uma unidade de

terminal remota - utr (2) e um medidor elétrico inteligente (3) e usando três sensores do tipo acelerômetros e uma fonte de

alimentação com neutro virtual, com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e precisa uma completa

otimização nos procedimentos de proteção física e lógica, detecção de adulterações e/ou violações físicas e ativação de

contramedidas, de dispositivos de internet das coisas - iot, especificamente medidores elétricos (3), fisicamente acessíveis

a quaisquer pessoas e logicamente acessíveis pelas redes de comunicação, além de diminuir os falso-positivos/negativos

destas adulterações e violações e, tendo como base, um mecanismo de segurança física e lógica (1) com grande

resistência, segurança e versatilidade.

Inventors

ALEX DOS SANTOS XAVIER

ALISON LUIS LANDO

ALTAIR OLIVO SANTIN

IVAN JORGE CHUEIRI

VILMAR ABREU JUNIOR

VOLDI COSTA ZAMBENEDETTI

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 53/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016015829

BR102016015829

Publication kind codes

A1

A2
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Publication dates

2016-07-19

2018-01-23

Earliest priority date

2016-07-07

Title

(BR102016015829)

Alimentador automático para animais de estimação

Abstract

(BR102016015829)

"alimentador automático para animais de estimação", descreve-se a presente patente de invenção como um alimentador

automático para animais de estimação que, de acordo com as suas características, propicia a formação de um

alimentador automático (1) em estrutura própria e específica do tipo eletromecânica e baseada em uma central de água

(6) limpa com temperatura controlada e turbidez monitorada, uma central de ração (5) com nível monitorado, uma interface

de rede ethernet (3) alimentador/servidor, um visor touchscreen (4) e um conjunto de sensores infravermelhos de

temperatura e níveis, com vistas a possibilitar uma completa otimização nos procedimentos de alimentação automática

dos animais de estimação com comida e bebida nas horas e porções corretas através de um monitoramento e controle

remoto via servidor web e, tendo como base, um alimentador automático (1) com grande resistência, segurança e

versatilidade facilmente adaptável a uma vasta gama de animais de estimação, usuários, servidores web, locais e usuários

em geral.

Inventors

FELIPE ARENHARDT TOMAZ

GERALDO BOZ JUNIOR

MARLLON HENRIQUE MUDREK ANTUNES

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 54/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016015292

BR102016015292

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-07-12

2018-01-16

Earliest priority date

2016-06-29

Title

(BR102016015292)

Haste flexível para higiene de ouvidos

Abstract

(BR102016015292)

"haste flexível para higiene de ouvidos", descreve-se a presente patente de invenção como uma haste flexível para

higiene de ouvidos que, de acordo com as suas características, propicia a formação de uma haste flexível (1) em estrutura

própria e específica do tipo mecânica e baseada em uma haste de estruturação (2) envolta em cada uma das suas

extremidades laterais por um tufo (3) de algodão chanfrado que gera uma trava de segurança e um efeito pá, com vistas a

possibilitar de forma extremamente prática, segura e precisa uma completa otimização e potencialização nos
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procedimentos de higiene pessoal dos ouvidos em geral no dia a dia, aliado a elevada ergonomia e segurança ? não

causa lesões internas aos ouvidos e, tendo como base, uma haste flexível (1) com grande resistência, segurança e

versatilidade facilmente adaptável a uma vasta gama de ouvidos, usuários e locais em geral.

Inventors

ANDERSON LUIS SZEJKA

GUSTAVO LUIZ GAVA

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 55/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016012885

BR102016012885

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-06-14

2017-12-19

Earliest priority date

2016-06-06

Title

(BR102016012885)

Posicionador radiográfico articulável aplicável na odontologia

Abstract

(BR102016012885)

"posicionador radiográfico articulável aplicável na odontologia", descreve-se a presente patente de invenção como um

posicionador radiográfico articulável aplicável na odontologia que, de acordo com as suas características, propicia a

formação de um posicionador radiográfico articulável (1) em estrutura própria e específica do tipo mecânica e baseada na

precisa articulação lateral simples ou graduada entre os seus blocos anterior (2) externo e posterior (3) interno a arcada

dentária - boca do paciente, com vistas a possibilitar uma completa otimização nos procedimentos de exames

radiográficos rotineiros com radiografias periapicais, mantendo a mesma posição da película radiográfica e a mesma

modificação na angulação horizontal do feixe de raios x, tanto para radiografias mésio como disto radial, aliado a elevada

simplificação e padronização das tomadas radiográficas executadas pela técnica de clark e, tendo como base, um

posicionador radiográfico articulável (1) com grande resistência, segurança e versatilidade facilmente adaptável às

diversas arcadas dentárias, pacientes, cirurgiões dentistas, consultórios odontológicos e usuários em geral.

Inventors

ALESSANDRA SOARES DITZEL

ALESSANDRA TIMPONI GOES CRUZ

ANA PAULA TULIO MANFRON

EVERDAN CARNEIRO

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Images
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Family 56/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016007129

BR102016007129

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-04-12

2017-10-03

Earliest priority date

2016-03-31

Title

(BR102016007129)

Composição bioinseticida a base de óleos essenciais para controle de pragas

Inventors

Vasconcellos Maria Cristina

Junior Airton Rodrigues Pinto

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 57/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016008346

BR102016008346

Publication kind codes
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A1

A2

Publication dates

2016-04-26

2018-02-20

Earliest priority date

2016-04-14

Title

(BR102016008346)

Leitor de unidade de controle eletrônica automotiva para telemetria

Abstract

(BR102016008346)

resumo "leitor de unidade de controle eletrônica automotiva para telemetria", descreve-se a presente patente de invenção

como um leitor de unidade de controle eletrônica automotiva para telemetria que, de acordo com as suas características,

propicia a formação de um leitor de unidade de controle (1) em estrutura própria e específica do tipo microcontrolada e

baseada na integração de um microcontrolador (2), uma interface de comunicação rs232 (4) - módulo grps (gsm+gps) (b),

uma interface de comunicação automotiva transmissora/receptora can (5) - barramento can, e uma fonte de alimentação

(3), com vistas a possibilitar completa otimização nos procedimentos de telemetria utilizando rede can de veículos de

passeio e de carga de pequeno e grande porte (a) a partir do ano de dois mil e nove através das unidades eletrônicas de

controle e sensores internos destes veículos (a), promovendo a telemetria de dados internos destes veículos (a) para

servidores web através de rede gprs (b) e sucessivamente estações de trabalho e dispositivos móveis.

Inventors

RAUL DONATO SILVA

ROBERTO ZANETTI FREIRE

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 58/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015019705

BR102015019705

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-08-25

2017-02-21

Earliest priority date

2015-08-17

Title

(BR102015019705)

inseticida natural à base de terra de diatomácea e óleos essenciais no controle de formigas

Abstract

(BR102015019705)

inseticida natural à base de terra de diatomácea e óleos essenciais no controle de formigas, descreve-se a presente

patente de invenção como a um inseticida natural à base de terra de diatomácea e óleos essenciais no controle de

formigas que, de acordo com as suas características, propicia a obtenção de um inseticida natural ativo na forma de pó

seco e uniforme formulado a base de terra de diatomácea como carga e óleos essenciais de eucalipto (eucalyptus

grandis), citronela (cymbopogon winterianus), sassafrás (ocotea odorífera), ou pinus (pinus taeda) e obtidos por meio de

©Questel - FAMPAT Page 35 2018/07/30



extração por arraste a vapor de água dos óleos essenciais e mistura destes com a terra de diatomácea, com vistas a ser

aplicado como aleloquímico em sua forma ativa em pó nos procedimentos de controle de formigas e outras pragas

similares, ou seja, nas diferentes fases de desenvolvimento, primordialmente através do seu potencial inseticida no

controle de formigas e outras pragas similares em geral.

Inventors

AIRTON RODRIGUES PINTO JUNIOR

GUILHERME MOREIRA BAVOSO

MARIA CRISTINA VASCONCELLOS

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 59/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015018198

BR102015018198

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-08-18

2017-01-31

Earliest priority date

2015-07-30

Title

(BR102015018198)

fixador monitorado aplicado em ambientes agressivos, método de inserção de sensores no fixador monitorado e método

de monitoramento contínuo de tensões mecânicas

Abstract

(BR102015018198)

fixador monitorado aplicado em ambientes agressivos, método de inserção de sensores no fixador monitorado e método

de monitoramento contínuo de tensões mecânicas. a presente invenção refere-se a um sistema de vedação (v), método

de inserção de sensores no fixador monitorado e método de monitoramento (m) de fixadores (f), que podem ser dispostos

em rede, de modo que informações relacionadas com a força de aperto dos ditos fixadores (f) sejam continuamente

transmitidas, a partir de um conjunto sensor (s), disposto em cada fixador (f), até uma estação de monitoramento (em).

cada um dos referidos fixadores (f) é dotado de um conector (2) e de uma cavidade escalonada (1), a qual é destinada a

receber um conjunto sensor (s) lacrado por um sistema de vedação (v) que tem uma característica de proporcionar a

equalização das pressões interna e externa. adicionalmente, cada fixador (f) é conectado com uma linha de cabos de

transmissão de dados (c), a qual é responsável por conectar e transmitir os dados de cada conjunto sensor (s) até a

estação de monitoramento (em). cada cavidade escalonada (1) é convenientemente projetada para abrigar o conjunto

sensor (s) e é protegida pelo sistema de vedação (v).

Inventors

CAMILA FERNANDES HIGA

GUIDO JOSÉ GANASSALI DE OLIVEIRA

JOSÉ MARIO FERNANDES DE PAIVA JUNIOR

LUCIANO ANTONIO MENDES

RICARDO DIEGO TORRES

SIDNEY CARLOS GASOTO

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC
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CIA INDUSTRY H CARLOS SCHNEIDER

Family 60/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015018793

BR102015018793

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-08-18

2017-02-07

Earliest priority date

2015-08-05

Title

(BR102015018793)

sistema de orientação aplicado ao esporte de paratletas com deficiência visual

Abstract

(BR102015018793)

resumo "sistema de orientação aplicado ao esporte de paratletas com deficiência visual", descreve-se a presente patente

de invenção como um sistema de orientação aplicado ao esporte de paratletas com deficiência visual que, de acordo com

as suas características, propicia a formação de um sistema de orientação em estrutura própria e específica do tipo

eletrônica destinada ao futebol de paratletas (b) com deficiência visual - futebol de cinco e baseada em dois módulos

eletrônicos de controle remoto (1) dispostos nas mãos dos técnicos e dois pares de módulos eletrônicos de alto-falante (2)

dispostos junto às balizas ou gols (a) em substituição aos tradicionais chamadores (c), com vistas a possibilitar de forma

prática, segura e precisa uma completa otimização nos procedimentos de orientação dos paratletas (b) com deficiência

visual frente as tomadas de decisões na quadra esportiva, próximos passos de uma jogada, sem nenhuma colocação ou

intervenção do chamador (c), apenas a orientação do técnico.

Inventors

ANDERSON LUIS SZEJKA

BRUNA BOCHNIA FRETTA

EDSON CARLOS MENDES FILHO

MARIA LUCIA MIYAKE OKUMURA

MATHEUS BELTRAME CANCIGLIERI

OSÍRIS CANCIGLIERI JUNIOR

PAULO RICARDO ROSS

RAFAEL DOS SANTOS LIMA

RODRIGO ANDREY AGNER SOARES

TIAGO FRANCESCONI

VALTER KLEIN JUNIOR

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 61/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015017943

BR102015017943

Publication kind codes

A1
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A2

Publication dates

2015-08-11

2017-01-31

Earliest priority date

2015-07-28

Title

(BR102015017943)

fertilizante à base de resíduo de biodiesel

Abstract

(BR102015017943)

fertilizante à base de resíduo de biodiesel, descreve-se a presente patente de invenção como um fertilizante à base de

resíduo de biodiesel que, de acordo com as suas características, possui como princípio básico a obtenção de um

fertilizante bioativo – sal ácido graxo potássico com nitrogênio e fósforo emsua forma líquida ou gel formulado a partir de

acido graxo obtido pela reação em refluxo de resíduo bruto de biodiesel com ácido clorídrico e água, solução de hidróxido

de potássio - koh novamente reagido em sistema de refluxo até o término da reação, um sal de nitrogênio e fosfato

monoácido de amônio, além de goma xantana ou guar ou lecitina de soja ou a mistura destes, com vistas a possibilitar de

forma extremamente prática, segura e precisa um produto que apresenta uma aplicação de biofertilizantes para fins

agrícolas, aliado ao reaproveitamento de resíduos de biocombustíveis - aproveitamento de resíduo defonte renovável de

energia e, tendo como base, um fertilizante de formulação geral diferenciada e grande resistência, durabilidade e

versatilidade.

Inventors

AIRTON RODRIGUES PINTO JUNIOR

MARIA CRISTINA VASCONCELLOS

PAULO RENATO PARREIRA

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 62/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR202015016029

BR202015016029

Publication kind codes

U1

U8

Publication dates

2015-07-14

2018-02-27

Earliest priority date

2015-07-02

Title

(BR202015016029)

Trinco de segurança com ajuste de tensão, para cercas removíveis

Inventors

CASTRUCCI PLÍNIO BENEDICTO DE LAURO

Latest standardized assignees - inventors removed

APC INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Family 63/134 - FAMPAT - ©Questel
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Publication numbers

BR102015003432

BR102015003432

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-03-17

2016-09-06

Earliest priority date

2015-02-13

Title

(BR102015003432)

Cadeira escolar com mesa de braço

Abstract

(BR102015003432)

cadeira escolar com mesa de braço, descreve-se a presente patente de invenção como uma cadeira escolar com mesa de

braço que, de acordo com as suas características, propicia a formação de uma cadeira escolar (1) em estrutura própria e

específica do tipo mecânica baseada em uma mesa de braço (4) com um dispositivo de rotação (3) semicircular superior e

integrado entre o encosto da cadeira (2) e a mesa de braço (4) possibilitando o seu posicionamento tanto do lado direito

como no esquerdo da cadeira escolar (1), com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e versátil uma

completa otimização nos procedimentos de adaptação de uma cadeira escolar (1) com mesa de braço (4) para utilização

ergonômica e confortável tanto por destros como por canhotos e, tendo como base, uma cadeira escolar (1) com grande

resistência, segurança e versatilidade facilmente adaptável a uma vasta gama de usuários, matérias didáticos e locais em

geral.

Inventors

SELHORST AGUILAR JUNIOR

RIBEIRO VICTOR HUGO DO VALLE

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Images
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Family 64/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015004157

BR102015004157

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-03-10

2016-09-20

Earliest priority date

2015-02-26

Title

(BR102015004157)

Composição hidrogel a base de pva como fator de crescimento fibroblástico

Abstract

(BR102015004157)

resumo "composição hidrogel a base de pva como fator de crescimento fibroblástico", descreve-se a presente patente de

invenção a uma composição hidrogel a base de pva como fator de crescimento fibroblástico que, de acordo com as suas

características, propicia uma composição hidrogel com formulação à base de hidrogel de poli (álcool vinílico) - pva de grau

farmacêutico dopado com múltiplos fatores de crescimento direcionados às atividades fibroblásticas através da formação

de uma membrana biodegradável do tipo transparente, aderente e flexível, com vistas a ser administrado como opção de

tratamento na forma de gel com aplicação tópica em cicatrizes cutâneas, feridas fechadas e em fase de remodelamento,

prevenindo a formação de queloides ou cicatrizes hipertróficas, e em peles envelhecidas por exposição a agentes

externos oxidantes, auxiliando o rejuvenescimento, aliado a inexistência de contraindicações e efeitos colaterais aos

pacientes.
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Inventors

FERNANDES BEATRIZ LUCI

SANKARI LUCIANA

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 65/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014028780

BR102014028780

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-12-30

2016-06-14

Earliest priority date

2014-11-18

Title

(BR102014028780)

Cinzas de madeira para o tratamento de efluentes das indústrias processadoras de amido de milho e similares

Abstract

(BR102014028780)

cinzas de madeira para o tratamento de efluentes das indústrias processadoras de amido de milho e similares, descreve-

se a presente patente de invenção como cinzas de madeira para o tratamento de efluentes das indústrias processadoras

de amido de milho e similares que, de acordo com as suas características, propicia a utilização de cinzas de madeira em

substituição ao óxido de cálcio - cao ou cal viva ou cal virgem como alternativa potencial no tratamento de efluente de

indústrias que processam amido de milho e similares, com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e

precisa uma completa otimização no efeito alcalinizante das cinzas de madeira no tratamento de efluentes provenientes

das indústrias de processamento do amido de milho e similares com auxílio na correção do ph e formação de flocos

espessos e de rápida decantação neste processo, além da redução significativa da quantidade de cinzas como resíduo

ambiental e, tendo como base, uma solução de grande resistência, durabilidade e precisão que apresenta praticidade no

manuseio e na aplicação, custo bastante acessível e, devido às suas características e composição físico-química,

adaptável a uma vasta gama de cinzas de madeira, efluentes, industrias processadoras de amido de milho, usuários e

locais.

Inventors

VIEIRA GESIELI

FRIGERI HENRIQUE RAVANHOL

VASCONCELLOS MARIA CRISTINA

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC
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Family 66/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014023555

BR102014023555

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-10-07
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2016-05-10

Earliest priority date

2014-09-23

Title

(BR102014023555)

Equipamento avaliador do potencial eólico em regiões urbanas

Abstract

(BR102014023555)

equipamento avaliador do potencial eólico em regiões urbanas, descreve-se a presente patente de invenção como um

equipamento avaliador do potencial eólico em regiões urbanas que, de acordo com as suas características, propicia a

formação de um equipamento avaliador (1) em estrutura própria e específica do tipo eletromecânica e baseada na

integração de um anemômetro (3) com um sensor para a velocidade do vento e um anemoscópio (4) com dois sensores

para as direções do vento nos planos horizontal e vertical, com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura

e precisa uma completa otimização nos procedimentos de analise da viabilidade do potencial eólico em regiões urbanas

para a instalação de aerogeradores de pequeno porte, mais especificamente mensurar se uma área é propícia à

instalação de geradores eólicos, determinando com precisão a velocidade e as direções que o vento atingirá o topo das

edificações e, consequentemente a posição correta para instalação de aerogeradores.

Inventors

PEDRO MÁRCIO JÚNIOR

FREIRE ROBERTO ZANETTI

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC
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Family 67/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014018792

BR102014018792

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-08-12

2018-04-10

Earliest priority date

2014-07-30

Title

(BR102014018792)

fixador monitorado aplicado em ambientes agressivos e método de monitoramento contínuo de tensões mecânicas

Abstract

(BR102014018792)

resumo fixador monitorado aplicado em ambientes agressivos e método de monitoramento contínuo de tensões
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mecânicas a presente invenção refere-se a fixadores monitorados (f) e método de monitoramento (m), de modo que

informações relacionadas a tensão de aperto dos fixadores (f) sejam continuamente transmitidas, a partir de um sistema

eletrônico de recepção e transmissão de dados (s), disposto em cada fixador (f), até uma estação de monitoramento (em).

cada um dos referidos fixadores (f) é dotado de um conector (2) e de uma cavidade decrescente (1), projetada para

receber um sistema eletrônico de recepção e transmissão de dados (s) lacrado por um sistema de vedação (v). cada

cavidade decrescente (1) é convenientemente projetada de modo a não comprometer a resistência mecânica do fixador

(f), sem alterar sua classe que determina limites de tensão de escoamento, alongamento e tensão máxima, uma vez que,

se a classe de resistência do parafuso não for respeitada, o fixador (f) pode perder suas propriedades mecânicas levando

à sua ruptura.

Inventors

CAMILA FERNANDES HIGA

GUIDO JOSÉ GANASSALI DE OLIVEIRA

JOSÉ MARIO FERNANDES DE PAIVA JUNIOR

LUCIANO ANTONIO MENDES

RICARDO DIEGO TORRES

SIDNEY CARLOS GASOTO

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

CIA INDUSTRY H CARLOS SCHNEIDER

Family 68/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014007204

BR102014007204

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-05-13

2016-04-26

Earliest priority date

2014-03-26

Title

(BR102014007204)

Processo de produção de álcool a partir de mix de frutas

Abstract

(BR102014007204)

processo de produção de álcool a partir de mix de frutas, descreve-se a presente patente de invenção como um processo

de produção de álcool a partir de mix de frutas que, de acordo com as suas características, propicia obtenção de álcool

através de um mix de frutas rejeitadas e descartadas, processado via fermentação submersa aeróbica com pré-tratamento

com enzimas e microrganismos ativados em meio inóculo (a), e constituído por procedimentos de coleta/recebimento do

mix de frutas (b), processamento do mosto de frutas (c), fermentação do mosto de frutas (d) por biorretaores (1) e

destilação do fermentado (e), com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e precisa uma completa

otimização na produção de álcool, especificamente etanol, e resíduos orgânicos a partir de um mix de frutas rejeitadas e

descartadas, além de reduzir a geração de um importante resíduo alimentar. •

Inventors

BERTON ANDRÉ RICARDO

MARTIM EMERSON

OLIVEIRA FERNANDA DE
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CLAUDINO JOÃO ARY

ALVES KEVIN VAZ

VASCONCELLOS MARIA CRISTINA

PIETROCHINSKI MATHEUS

ALMEIDA NEI HANSEN DE

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 69/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012030781

Publication kind codes

A1

Publication dates

2013-05-14

Earliest priority date

2012-12-03

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 70/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012018562

BR102012018562

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-01-08

2013-03-19

Earliest priority date

2012-07-26

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 71/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR132016007956

BR132016007956

Publication kind codes

A1

E2

Publication dates

2016-04-19

2018-06-05

Earliest priority date

2016-04-11

Title

(BR132016007956)

composição bioinseticida a base de óleos essenciais para controle de pragas

Abstract

(BR132016007956)

resumo composição bioinseticida a base de óleos essenciais para controle de pragas, descreve-se a presente patente de

invenção como uma composição bioinseticida a base de óleos essenciais para controle de pragas que, de acordo com as

suas características, possui como princípio básico a obtenção de uma composição bioinseticida emulsionável formulada a

base de óleos essenciais de sassafrás (ocotea odorifera) e eucalipto (eucalyptus viminalis), agente emulsionante, óleo

vegetal e água, e obtidos por meio de extração por arraste a vapor de água, com vistas a ser aplicado como aleloquímico
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em sua forma fluida ou pó nos procedimentos de controle de pragas em geral através da bioatividade dos óleos essenciais

de sassafrás (ocotea odorifera) e eucalipto (eucalyptus viminalis), primordialmente no controle de adultos de cascudinho

(alphitobius diaperinus) nas camas de frango junto a aviários e similares em geral através dos seus potenciais inseticida e,

tendo como base, um composto de formulação geral diferenciada e grande resistência, durabilidade e versatilidade.

Inventors

AIRTON RODRIGUES PINTO JUNIOR

MARIA CRISTINA VASCONCELLOS

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 72/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015030632

BR102015030632

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-12-15

2017-06-13

Earliest priority date

2015-12-07

Title

(BR102015030632)

Mecanismo baseado em chaves e gestão de identidades para autenticação unificada em internet das coisas

Abstract

(BR102015030632)

resumo "mecanismo baseado em chaves e gestão de identidades para autenticação unificada em internet das coisas",

descreve-se a presente patente de invenção como um mecanismo baseado em chaves e gestão de identidades para

autenticação unificada em internet das coisas que, de acordo com as suas características, propicia à formação de um

mecanismo de autenticação em estrutura do tipo computacional baseada na integração de um sistema de gestão de

identidade - idm proveniente da internet com o mundo da internet das coisas – iot através de um gateway (5) de modo

cifrado entre os pares e contendo chaves simétricas de segurança fim-a-fim e autenticação unificada (single sing-on –

sso), com vistas a possibilitar uma completa otimização nos procedimentos de autenticação e autorização de acesso em

internet das coisas – iot, permitindo o acesso a um dispositivo (apliance (2) numa smart house) não acessível a partir da

internet usando um sistema de gestão de identidade - idm e sem um ponto único de vulnerabilidade no gateway (5) que

interliga os dois contextos.

Inventors

ADRIANO WITKOVSKI

ALTAIR OLIVO SANTIN

VILMAR ABREU JUNIOR

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 73/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015016578

BR102015016578

Publication kind codes
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A1

A2

Publication dates

2015-07-21

2017-02-14

Earliest priority date

2015-07-09

Title

(BR102015016578)

meio de cultivo embrionário para produção in vitro de embriões de ruminantes

Abstract

(BR102015016578)

meio de cultivo embrionário para produção in vitro de embriões de ruminantes, descreve-se a presente patente de

invenção como um meio de cultivo embrionário para produção in vitro de embriões de ruminantes que, de acordo com as

suas características, propicia a formação de um meio de cultivo embrionário em estrutura que se baseia na modificação

dos meios de cultivo para produção in vitro de embriões (pive) utilizados para ruminantes, na qual a substituição consiste

em retirar na etapa de maturação in vitro (miv) o aminoácido glutamina substituindo-o por moléculas originais do

dipeptídeo alanil-glutamina (ala-gln) através da diluição direta na solução do meio de cultivo embrionário, de acordo com o

desenvolvimento embrionário, com vistas a promover de forma extremamente prática, segura e precisa uma redução nos

níveis de compostos amoníacos dos meios de cultivo in vitro obtendo-se um incremento na produção e qualidade de

embriões bovinos produzidos in vitro, devido à redução da toxicidade do ambiente in vitro conhecida pela produção de

amoníaco oriundo da instabilidade da glutamina nos meios de cultivo in vitro.

Inventors

CRISTINA SANTOS SOTOMAIOR

JONATHAN JESUS DA SILVA

JOÃO FILIPI SCHEFFER PEREIRA

LUIZ ERNANDES KOZICKI

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 74/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102015030002

BR102015030002

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-12-08

2017-06-06

Earliest priority date

2015-11-30

Title

(BR102015030002)

Processo de obtenção da enzima protease via processo fermentativo submerso a nível industrial utilizando rejeito de leite

Abstract

(BR102015030002)

descreve-se a presente patente de invenção como um processo de obtenção da enzima protease via processo

fermentativo submerso a nível industrial utilizando rejeito de leite que, de acordo com as suas características, propicia a
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obtenção de enzima protease através de um substrato de rejeito de leite - impróprio ou não para consumo humano ou

animal, acrescido por suporte de oxido de titânio, sílica e maltose, e inoculado por uma cepa de micro-organismos fúngico

ou bacteriano e processado via fermentação submersa aeróbica, além de um processo subsequente de refinamento da

fermentação, com vistas a possibilitar a sua utilização em diversos segmentos da cadeia produtiva de indústrias de

química fina, isto é, formulação de detergentes, tratamento de efluentes, e manufatura de couro entre outros e, tendo

como base, um processo de obtenção de grande versatilidade, precisão e segurança.

Inventors

EDVALDO ANTONIO RIBEIRO ROSA

MARIA CRISTINA VASCONCELLOS

MARIA GABRIELA SCHERNER

ROBERTO FRANCISCO DA SILVA

THIAGO ANDRÉ CUSTÓDIO RIBEIRO

VANESSA DE OLIVEIRA ALVES

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 75/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016005232

BR102016005232

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-03-22

2017-09-12

Earliest priority date

2016-03-09

Title

(BR102016005232)

Sistema de redução microbiana aplicado no processo de embalagem de alimentos

Inventors

LUCIANO FERNANDO BITTENCOURT

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 76/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016005200

BR102016005200

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-03-22

2017-09-12

Earliest priority date

2016-03-09

Title
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(BR102016005200)

Secador de material granulado por fluxo de ar seco

Inventors

SILVA ROBERTO FRANCISO DA

Vasconcellos Maria Cristina

ROSA EDVALDO ANTONIO RIBEIRO

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 77/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102012018535

BR102012018535

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-01-08

2016-04-19

Earliest priority date

2012-07-26

Title

(BR102012018535)

Disposição técnica introduzida em dispositivo para detectar nível sonoro

Abstract

(BR102012018535)

disposição técnica introduzida em dispositivo para detectar nível sonoro. a presente patente de invenção diz respeito a

disposição técnica introduzida em dispositivo para detectar nível sonoro, sendo caracterizado por ser constituído por um

dispositivo com uma placa única, possuindo um microfone de eletreto a fim de obter os níveis de som; um acelerômetro

para detectar mudanças de posicionamento do dispositivo; uma bateria para casos de emergência; uma fonte de

alimentação externa; um led para mostrar que o dispositivo esta ligado, e pr fim, um microcontrolador pic18f2455 com a

função de realizar os cálculos necessários para o microfone e acelerômetro, além da comunicação com o computador. o

dispositivo eletrônico vigia constantemente os limites de som em edifícios habitacionais e outros, alertando o síndico ou

gerente do edifício em seu computador quando a algum descumprimento aos limites sonoros definidos. tecnicamente este

dispositivo para detectar nível sonoro possui e oferece características próprias de desenvolvimento, dentre as quais

destacamos sua funcionalidade.

Inventors

MIGUEL AFONSO FERREIRA

FRANÇA FELIPE SALES DE

FERNANDES RENAN LOCATIZ

MONTEIRO WELLINGTON RODRIGO

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 78/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016003969

BR102016003969

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-03-08

2017-08-29

Earliest priority date

2016-02-24

Title

(BR102016003969)

Dispositivo antimicrobiano aplicado externamente a embalagens de produtos alimentícios
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Inventors

LUCIANO FERNANDO BITTENCOURT

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 79/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102016003703

BR102016003703

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2016-03-01

2017-08-29

Earliest priority date

2016-02-22

Title

(BR102016003703)

Composto vitrocerâmico a base de anortita para aplicações em bioengenharia

Inventors

FERNANDES BEATRIZ LUCI

FERNANDES CARLOS ROBERTO

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 80/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014006641

BR102014006641

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-05-13

2016-04-12

Earliest priority date

2014-03-20

Title

(BR102014006641)

processo de obtenção de enzima lipase via processo fermentativo em estado sólido a nível industrial

Abstract

(BR102014006641)

processo de obtenção da enzima lipase via processo fermentativo em estado solido a nível industrial, descreve-se a

presente patente de invenção como um processo de obtenção da enzima lipase via processo fermentativo em estado

solido a nivel industrial que, de acordo com as suas características, possui como princípio básico propiciar a obtenção da

enzima lipase através de um substrato oleaginoso acrescido de solução tampão de fosfato e acrescido ou não de fontes

de carbono, nitrogênio e potássio, esterilizado, inoculado por uma cepa e processado via fermentação em estado sólido,

além de um processo subsequente de refinamento da fermentação, com vistas a possibilitar de forma extremamente
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prática, segura e precisa a sua utilização em diversos segmentos da cadeia produtiva de indústrias de química fina, isto é,

formulação de detergentes e cosméticos, síntese de biossurfactantes, tratamento de efluentes, produção de biodiesel e

manufatura de couro e papel entre outros e, tendo como base, um processo de obtenção de grande versatilidade, precisão

e segurança.

Inventors

CERCAL GUSTAVO RIBEIRO

RONCONI HENRIQUE FILHO

SOARES LUAN FERNANDES

VASCONCELLOS MARIA CRISTINA

GHEDIN PATRICIA

OLIVEIRA RODOLFO BRUNO MIRANDA DE

TULIO YURI VINICIOS

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 81/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014012197

BR102014012197

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-06-17

2015-12-15

Earliest priority date

2014-05-20

Title

(BR102014012197)

pino tamponante para o canal do teto bovino e processo de obtenção deste

Abstract

(BR102014012197)

pino tamponante para o canal do teto bovino e processo de obtenção deste, descreve-se a presente patente de invenção

como um pino tamponante para o canal do teto bovino e processo de obtenção deste que, de acordo com as suas

características, propicia a formação de um pino tamponante (1) em estrutura monobloco própria e específica do tipo

orgânica e não absorvível baseada em produtos naturais com uma composição de cera de abelha e extrato de própolis

obtido por um processo específico a partir de um molde de polipropileno para ser inserido uma única vez no canal do teto

bovino de vacas leiteiras no período seco ou no período pós-cirúrgico, com vistas a possibilitar de forma extremamente

prática, segura e higiênica uma completa otimização nos procedimentos preventivos e curativos de mastites bovinas,

cicatrização do canal de tetos bovinos e secagem da vaca através de substâncias naturais e biodegradáveis adequadas

ao uso em propriedades com manejo convencional e orgânico por médicos veterinários cirurgiões e fazendeiros.

Inventors

ANJOS DANIEL LUIS DOS

GARCIA MARLLOS THIAGO MATTE

OLLHOFF RUDIGER DANIEL

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 82/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102014012194

BR102014012194

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-06-17

2015-12-15

Earliest priority date

2014-05-20

Title

(BR102014012194)

embalagem flexível e interna para reservatórios de fluídos em geral

Abstract

(BR102014012194)

embalagem flexível e interna para reservatórios de fluidos em geral, descreve-se a presente patente de invenção como

uma embalagem flexível e interna para reservatórios de fluidos em geral que, de acordo com as suas características,

propicia a formação de uma embalagem (1) em estrutura monobloco própria e específica do tipo flexível e translúcida

sobreposta internamente a reservatórios (a) de fluídos líquidos como produtos de limpeza, alimentício, químico e herbicida

em geral e baseada em um corpo de embalagem flexível (2) como revestimento interno do reservatório (a) e um pescoço

(3) como assentamento no bocal superior (c) do reservatório (a) e receptor da tampa (e) deste, com vistas a possibilitar de

forma extremamente prática, segura e precisa uma completa otimização nos procedimentos de acondicionamento e

descarte seguro e ecológico destes fluídos líquidos através da redução do volume de descarte dos reservatórios (a)

primários e eliminação do contato do herbicida com as paredes do reservatório (a).

Inventors

MARTIM EMERSOM

BERGAMIN GIULIANO

VASCONCELLO MARIA CRISTINA

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC
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Publication numbers

BR102013013987

BR102013013987

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2015-10-06

2016-01-26

Earliest priority date
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2013-06-06

Title

(BR102013013987)

sistema baseado em estratégia para detecção de xml injection e mitigação de ataques zero-day

Abstract

(BR102013013987)

sistema baseado em estratégia para detecção de xml 1niect1on e mitigação de ataques zero-day", óeeereve-ee e

preeeme patente de invenção como um sistema baseado em estratégia para detecção de xml injection e mitigação de

ataques zero-day que, de acordo com as suas características, propicia à formação de um sistema de detecção em

estrutura própria e especí?ca do tipo computacional baseada em uma ontologia integrada por um mecanismo híbrido de

detecção de ataques que agrega as ,principais vantagens das abordagens clássicas por anomalia (detecção de novos

ataques) a partir de derivações de assinaturas (ataques de estratégia conhecida) tendo como efeito ae redução dos

ataques de zero- day, com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e precisa uma completa otimização

nos procedimentos de proteção dos serviços web (web services) frente ea ataques de xml injection e mitigar o problema

dos ataques que são variações dos ataques conhecidos, mantendo baixas as taxas de falsos positivos e reduzindo

ataques de zero-day.

Inventors

SANTIN ALTAIR O

MALUCELLI ANDREIA

ROSA THIAGO M

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC
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Publication numbers

BR102014002883

BR102014002883

Publication kind codes

A1
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A2

Publication dates

2014-04-15

2015-12-08

Earliest priority date

2014-02-06

Title

(BR102014002883)

suporte térmico de garrafa para hidratação e administração de medicamentos

Abstract

(BR102014002883)

suporte térmico de garrafa para hidratação e administração de medicamentos, descreve-se a presente patente de

invenção como um suporte térmico de garrafa para hidratação e administração de medicamentos que, de acordo com as

suas características, propicia a formação de um suporte térmico de garrafa (1) em estrutura própria e específica baseada

em um suporte (2) - cooler individual para garrafas, uma tampa compartimentada (3) para medicamentos e um relógio

múltiplo alarmes (4) sonoros e visuais programável via entrada usb (4e), com vistas a possibilitar de forma extremamente

prática, segura e precisa uma completa otimização no conjunto de procedimentos destinados a garantir as pessoas,

primordialmente as idosas, os processos de hidratação e administração de medicamentos diversos de modo rotineiro e

independente do local, aliado a geração de uma melhor qualidade de vida as pessoas que necessitem destes

procedimentos e, tendo como base, um suporte térmico de garrafa (1) com grande resistência, segurança e versatilidade.

Inventors

JUNKERT ALLAN MICHAEL

BASSI BIANCA BOT

SALES FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI

MINUCCI GABRIEL RODRIGUES

LAZAI MARCIO JUNIOR

SIQUEIRA MARIANA CRISTINA

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC
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Publication numbers

BR102014000206

BR102014000206

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-02-25

2015-11-24
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Earliest priority date

2014-01-06

Title

(BR102014000206)

solução de bixina na modulação de reparo tecidual

Abstract

(BR102014000206)

solução de bixina na modulação do reparo tecidual, descreve-se a presente patente de invenção como uma solução de

bixina na modulação do reparo tecidual que, de acordo com as suas características, possui como princípio básico uma

solução de bixina na forma líquida ora-base com formulação à base de molécula de bixina, carotenoide existente nas

sementes de urucum, e dimetil- sulfóxido - dmso, composto aprótico e polar, como opção terapêutica para o tratamento de

lesões teciduais, primordialmente lesões bucais, com vistas a ser administrado como líquido na forma tópica por um

bastonete sobre a lesão tecidual, primordialmente lesão na mucosa bucal como reparo ou regeneração tecidual através de

suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e cicatrizantes, aliado a inexistência de contra-indicações e efeitos

colaterais aos pacientes e, tendo como base, uma solução de bixina simples e de grande resistência, durabilidade e

precisão facilmente adaptável a uma vasta gama de pacientes e lesões teciduais.

Inventors

GRÉCIO ANA MARIA TRINDADE

COSTA CAMILA KLOCKER

MIGUEL OBDULIO GOMES

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 86/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR202014000856

BR202014000856

Publication kind codes

U1

U2

Publication dates

2014-01-28

2015-11-03

Earliest priority date

2014-01-14

Title

(BR202014000856)

Trinco de segurança para cercas removíveis

Abstract

(BR202014000856)

resumo “trinco de segurança para cercas removíveis” o trinco de segurança compreende: um suporte (10) fixado em uma

coluna extrema (3) da cerca; uma alça (20) tendo extremos opostos fixados em outra coluna extrema (3) da cerca e sendo

provida de um batente (30) definido por uma superfície de guia (31) , tendo um extremo externo aberto para o lado da alça

(20) oposto àquele voltado ao suporte (10), e um extremo interno (30b) incorporando uma superfície de retenção (32); e

um gancho mosquetão (40) tendo uma porção básica (40a) articulada ao suporte (10) e uma porção extrema oposta (40b)

deslocável entre uma posição inoperante, afastada e desengatada da alça (20), e uma posição operante envolvendo a

alça (20) e assentada contra as superfícies de guia (31) e de retenção (32) do batente (30) da alça (20). 1/1

Inventors

CASTRUCCI PLÍNIO BENEDICTO DE LAURO
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APC INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Images

Family 87/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013029843

BR102013029843

Publication kind codes

A1

A2
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Publication dates

2014-02-04

2015-10-20

Earliest priority date

2013-11-20

Title

(BR102013029843)

pulseira de segurança pessoal

Abstract

(BR102013029843)

pulseira de segurança pessoal, descreve-se a presente patente de invenção como uma pulseira de segurança pessoal

que, de acordo com as suas características, propicia uma pulseira de segurança (1) em estrutura própria e especifica do

tipo eletromecânica disposta articulável ao redor do pulso dos usuários e baseada em um dispositivo eletrônico de

comunicação e rastrearnento - circuito integrado de cornunicação e rastrearnento (3), e um dispositivo eletrônico de alerta

integrados - buzzer (5) e dispositivo de vibração (6), com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e

precisa uma completa otimização na capacidade de monitorarnento individual de crianças e bebês diretamente pelos seus

pais e/ou responsáveis primordialmente em locais públicos ou interiores de veículos em geral através de um controle

eletrônico de distanciamento por rastreamento e, tendo como base, uma pulseira de segurança (1) com grande

resistência, durabilidade e versatilidade facilmente adaptável a urna vasta gama crianças, bebês, pais ou responsáveis e

locais.

Inventors

TOMIO ALGACIR

TOMIO MATHEUS VON BIVENICZKO

DIOGO RICARDO ALEXANDRE

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC
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Family 88/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013023374

BR102013023374

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-12-23

2015-09-15

Earliest priority date

2013-09-12

Title

(BR102013023374)

método de detecção de aliciamento de crianças e adolescentes em mensagens instantâneas

Abstract

(BR102013023374)

método de detecção de aliciamento de crianças e adolescentes em mensagens instantâneas, descreve-se a presente

patente de invenção a um método de detecção de aliciamento dc crianças e adolescentes em mensacens instantúneas

que. de acordo com as suas características.propicia á formação de um método de detecção em estrutura cio tipo

computacional baseada em aspectos técnicos e clirecionada para auxiliar na detecção de aliciamento de crianças e

adolescentes por meio da análise de mensacens instantúneas. com vistas a possibilitar uma completa otimização na

caracterização da forma que as frases e palavras escritas em mensacens instantáneas em geral.fornecendo o grau de

susceptibilidade de abuso sexual de crianças e adolescentes através da análise dos enunciadlos do agressor, de um

conjunto de palavras clicionarizadas relacionadas com aliciamento, além dia cleterniinaçáo dos estágios de aliciamento e

determinação da probabilidade de ocorrência de abuso sexual por meio de modelagem probabilística

Inventors

SANTIN ALTAIR OLIVO

FREITAS CINTHIA OBLADEN DE ALMENDRA

PARAISO EMERSON CABRERA

SANTIN PRISCILA LOUISE LEYSES

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC
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Publication numbers

BR102013026756

BR102013026756

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2014-07-29

2015-07-28

Earliest priority date

2013-10-17

Title

(BR102013026756)

Método de gerenciamento elástico do controle de uso na computação em nuvem

Abstract

(BR102013026756)
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Método de gerenciamento elástico do controle de uso na computação em nuvem descreve-se a presente patente de

invenção como um método de gerenciamento elástico do controle de uso na computação em nuvem que, de acordo com

as suas características, propicia à formação de um método de gerenciamento em estrutura própria e específica do tipo

computacional baseada em uma nuvem formada por provedores e consumidores de serviços com comunicação entre as

entidades através de um ambiente de intermediação, com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e

precisa uma completa otimização nos procedimentos de gerenciamento do controle de uso na computação em nuvem

através do monitoramento continuo e a reavaliação dos atributos e políticas de uso que permitem a identificação de

disparidades entre autorizações e políticas vigentes, provendo elasticidade sem perdas para o consumidor, ou seja,

gerenciando e consolidando atributos com baixo acoplamento através de padrões abertos como serviços web.

Inventors

SANTIN ALTAIR OLIVO

MARCON ARLINDO LUIS JUNIOR

STIHLER MAICON

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC
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Publication numbers
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Earliest priority date

2010-04-08

Title

(BR201001080)

Metodologia para seleção de técnica de fitorremediação em áreas contaminadas

Abstract

(BR201001080)

Metodologia para seleção de técnica de fitorremediação em áreas contaminadas, descreve-se como uma metodologia

para selecão de técnica de fitorremediação em áreas contaminadas que, de acordo com as suas características gerais,

propicia à formação de um processo de seleção em estrutura própria e específica baseada na recopilação e análise de

informações referenciais sobre as diferentes técnicas de fitorremediação, assim como dos principais contaminantes para

os quais estas podem ser aplicadas, com vistas a possibilitar de forma extremamente segura, prática e precisa uma

completa otimização nos procedimentos para seleção da técnica de fitorremediação mais apropriada para cada caso

específico, levando-se em consideração a complexibilidade e quantidade de variáveis que devem ser analisadas para a

seleção da técnica de fitorremediação.

Inventors

MEJÍA PAULO VICTOR LAGUARDIA

ANDREOLI FABIANA DE NADAI

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC
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Publication numbers

BR102012025168

BR102012025168

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-05-14

2015-06-23

Earliest priority date

2012-10-02

Title

(BR102012025168)

Processo de obtenção e preparação de próteses vasculares biológicas provindos de tecido animal, vegetal ou microbiano

Abstract

(BR102012025168)

Processo de obtenção e preparação de próteses vasculares piológicas provindos de tecido animal, vegetal ou
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microbiano.Refere-se a processo de produção de substitudo vascular a partir de uma estrutura biológica animal ou

vegetal, ou um microorganismo capaz de produzir polímero, obtido de fonte viável mantendo características estruturais,

cotetado em condições que preservem as características anátomorfológicas e histomorfológicas, com carga de

microorganismos passível de remoção e não patogênica, conservados entre-20°c e +25°c por um período de 2 à 96 horas,

acondicionado em meio conservante com concentração de sais e outras substâncias de conservação de acordo com a

necessidade do tecido, dissecado, preparados ou produzidos seguindo diretrizes e normativas que permitam a obtenção

de uma estrutura tubular com capacidade regenerativa do fluxo sanguíneo venoso ou arterial, passível de ramificações ou

múltiplas ligações, não apresentando carga de microorganismos nem estruturas patogênicas após processo de

descontaminação por meio antibiótico, irradiação, exposição a agente esterilizante ou assepsia,submetido ou não a um

processo de remoção de células ou de bloqueio antigênio, testado funcionalmente através de ensaios pressóricos, de

fluxo, resistência mecânica e biológica, tornanado assim ao final do processo a estrutura submetida em um substituto

vascular, arterial ou venoso,biocompatível com capacidade regerativa, pouco imunogênica,receptivo a novas

células,competente como prótese vascular, que pode ser armazenado em solução de sais nutrientes ou meio conservante

por até 60 meses sem alterações que inviabilizem a utilização ou implante.

Inventors

COSTA FRANCISCO DINIZ AFFONSO DA

MENDONÇA JOÃO GABRIEL RODERJAN

VIEIRA EDUARDO DISCHER

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

CARDIOPROTESE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
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Publication numbers

BR302013005268

Publication kind codes

S1

Publication dates

2015-01-20

Earliest priority date

2013-10-14

Title
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(BR302013005268)

Configuração aplicada em muleta axilar

Inventors

KASPRZAK LUIZ FERNANDO FONSECA

MARTINS LUIZ FELIPE SOUZA

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 93/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BR102013009564

BR102013009564

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-06-18

2015-01-06

Earliest priority date

2013-04-19

Title

(BR102013009564)

Processo para obtenção de massa de enchimento utilizando residuos de madeira e de poliestireno expandido

Abstract

(BR102013009564)

PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE MASSA DE ENCHIMENTO TILIZANDO RESIDUOS DE MADEIRA E DE

POLIESTIRENO EXPANDIDO.A presente patente de Invenção, diz respeito a Processo Para Obtenção de Massa de

Enchimento Utilizando Resíduos de Madeira e de Poliestireno Expandido é caracterizado por ser constituído por conjunto

de operações no qual foram utilizados resíduos de madeiras, resíduos de poliestireno expandido comercialmente

conhecido como Isopor <32> e propanoma, mais conhecida como acetona, sendo importante destacar que para a

produção da Massa de Enchimento, é necessário triturar os resíduos de madeira e do Poliestireno Expandido ou EPS, em

pequenos grânulos, e posteriormente combina-se esta mistura com acetona de forma gradativa, até que todo o EPS da

mistura seja envolvido, sendo adicionado mais solvente quando a proporção de EPS possui menor quantidade,

destacando-se que isso ocorre devido à capacidade de absorção do resíduo de madeira, entretanto, pode-se observar

uma media de adição de acetona às misturas compreendida entre 70 e 80% de EPS e aproximadamente de 1 a 3 mL de

propanona por grama de EPS contido, imediatamente após a formação da massa ou pasta, a mesma é prensada a frio.

Inventors

VASCONCELLOS MARIA CRISTINA

ARNS JOSE FERNANDO

PENA DORIVAL JUNIOR

SILVA EVELLIN GONCALVES DA

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC
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Publication numbers

BR102012027906

BR102012027906

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-05-07

2014-12-09

Earliest priority date

2012-10-30

Title

(BR102012027906)

Equipamento para tratamento de ingurgitamento mamário

Abstract

(BR102012027906)

EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE INGURGITAMENTO MAMÁRIO.A presente de Invenção diz respeito à
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Equipamento Para Tratamento do Ingurgitamento Mamário, sendo caracterizado por ser constituído por um sutiã com

bojos bilaterais, massageador, ordenhadeira e interface de controle.O material de todo o aparelho é preferencialmente

fabricado em neoprene, pois facilita a higienização e se ajusta melhor ao corpo da paciente, mas pode ser oferecido em

silicone ou outro material com características de higiene, conforto e segurança equivalentes.A ordenhadeira

massageadora contempla características de usabilidade e ergonomia, tanto para as lactantes como para os profissionais

envolvidos.Assim, consideraram-se os aspectos antômicos e fisiológicos da mama; além de fácil manuseio e efetividade.A

escolha dos materiais utilizados ocorreu de forma criteriosa, considerando o seu uso em âmbitos domiciliar e

hospitalr.Assim, os materiais que entram em contato com a pele são flexíveis, proporcionam conforto, possuem baixa

toxicidade e resistência à corrosão, são isolantes térmicos e de fácil higienização, além dos fatores econômicos.Desse

modo pressupõe-se que essas características podem facilitar a higienização, evitar odores e causar maior conforto à

lactante.Tecnicamente, este Equipamento Para Tratamento do Ingurgitamento Mamário possui e oferece características

próprias de desenvolvimento, dentre as quais destacamos sua funcionalidade, associando em um mesmo dispositivo,

duas funções distintas, ou seja, a massagem e a extração do leite das mamas

Inventors

HEBERLE ANITA BATISTA DOS SANTOS

GAIOTTO MARCELO DO CAMARGO

MARGATO MARIANA PEREIRA

NOHAMA PERCY

LUCIO CRISTINA DO CARMO

Latest standardized assignees - inventors removed

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM
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Publication numbers

BR102012032320

BR102012032320

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2013-03-12

2014-11-25

Earliest priority date

2012-12-18
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Title

(BR102012032320)

Processo para fabricação de goma xantana

Abstract

(BR102012032320)

PROCESSO PARA FABRICAÇÃO DE GOMA XANTANA.A presente Patente de Invenção diz respeito ao Processo de

Fabricação de Goma Xantana, é caracterizado por ser constituído pela utilização de leite rejeitado autoclavado, fervido, ou

coalhado no qual é adicionado ureia e mono-hidrogeno-sulfato de potássio, K~ 2~ HPO~ 4~ sendo processado por uma

fermentação aeróbica no período de 96 horas, com pH entre 6,0 a 7,0 para, sendo que na sequência, é extraída a goma

Xantana com a utilização de Etanol Comercial.

Inventors

CERCAL GUSTAVO RIBEIRO

KREMER MAYARA KRETZER
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(BR102013005490)

Disposição técnica introduzida em dutovia em hidrofólio submerso

Abstract

(BR102013005490)

DISPOSIÇÃO TÉCNICA INTRODUZIDA EM DUTOVIA EM HIDROFÓLIO SUBMERSO.A presente patente de invenção

diz respeito a disposição técnica introduzida em dutovia em hidrofólio submerso, a qual refere-se a um sistema que tem

como proposta a transferência de fluidos por tubulações submersas interligadas por mangotes, formando grandes blocos

flutuantes, ancoradas no fundo do mar.A dutovia em hidrofólio submerso também prevê diretrizes básicas para a

instalação de infraestrutura de dispositivos de monitoramento e controle, assim como um sistema que permite a

localização subaquática "False underwater GPS".A submersão é ideal para permitir a passagem de embarcações de

qualquer calado por sobre a mesma, evitando problemas que encontrados atualmente em grande profundidades, como o

colapso, o arrasto e as diferenças de nível no fundo do mar, envolvendo a instalação e operação de dutos submarinos.

Inventors

MARTIM EMERSON

BERGAMIN GIULIANO
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Trocador de calor de placas para secadores de grãos

Abstract

(BR102012021641)
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TROCADOR DE CALOR DE PLACAS PARA SECADORES DE GRÃOS.A presente patente de invenção diz respeito à

disposição técnica introduzida em trocador de calor de placas para secadores de grãos tipo cascata, a qual se refere a um

trocador de calor de placas (A) instalado no corpo de um secador de grãos (D) tipo cascata, que possui a função de

absorver e transferir o calor da radiação concentrada advinda de um coletor solar heliostático (B), para os gases no interior

do secador de grãos (D).Assim, o aquecimento dos gases antes realizados pela combustão da madeira, poderá ser

substituido parcialmente ou integralmente em alguns casos, pela fonte de calor solar.

Inventors

MARTIM EMERSON

BERGAMIN GIULIANO

Latest standardized assignees - inventors removed
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2012-10-30

Title

(BR102012027902)

Disposição técnica introduzida em sistema para otimização técnica e econômica de iluminação ambiente

Abstract

(BR102012027902)

DISPOSIÇÃO TÉCNICA INTRODUZIDA EM SISTEMA PARA OTIMIZAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA DE ILUMINAÇÃO

AMBIENTE.A presente Patente de Invenção diz respeito à Disposição Técnica Introduzida em Sistema Para Otimização

Técnica e Econômica de Iluminação Ambiente, sendo assim que a presente invenção contempla um sistema de

otimização técnica e econômica de iluminação ambiente para minimizar o consumo total de energia de um sistema de

iluminação.O sistema contempla múltiplas fontes de luz compostas, sendo estass fontes compostas concebidas de tal

forma que o método empregado para a otimização da iluminação funciona com eficiência superior àquela possível com

fontes de luz simples, e que por assim ser constitui uma solução alternativa nova para fins de iluminação de ambientes.Em

essência, o Sistema Para Otimização Técnica e Econômica de Iluminação Ambiente é um sistema de emprega um
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método computacional de otimização do vetor multidimensional das potências efetivas das fontes de luminosidade para

minimização da potência elétrica total conjunta dessas ditas fontes, ao passo que assegura que a luminosidade resultante

nos pontos de interesse de iluminação, ou posições-alvo, que têm localizações discretas e não contínuas, seja maior ou

igual àquela especificada paa cada um desses pontos, considerando nos cálculos a iluminação não-artificial ou natural

incidente nos mesmo pontos ou posições-alvo.Para tanto, emprega fontes compostas de luminosidade variáveis em

intensidade e ajustáveis em múltiplas direções, direções estas independentes entre si, e sensores de luminosidade nos

pontos de interesse de iluminação, ou posições-alvo, sendo que estas fontes compostas e sensores encontram-se

interligados em rede a um meio computacional onde é executado o algorítimo de otimização, através de meios de

comunicação com ou sem fio.Em funcionamento, o sistema reajusta, periodicamente, cada uma das fontes em uma

potência efetiva de operação de tal modo que, em conjunto, elas assegurem a luminosidade mínima especificada nos

pontos de interesse através do seu efeito combinado, minimizando a perda por iluminaçãoi desnecessária de posições do

ambiente não sendo utilizadas, e com uma eficiência energética superior devida à capacidade de ajuste independente de

potência efetiva de luminosidade das unidades componentes das fontes de luz compostas, eis que estas permitem uma

distribuição espacial de luminosidade variável em direção e intensidade.

Inventors

MENDES LUCIANO ANTONIO
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2014-09-16

Earliest priority date

2012-10-11

Title

(BR102012026185)

Sistema gerenciador de água quente

Abstract

(BR102012026185)

SISTEMA GERENCIADOR DE ÁGUA QUENTE.A presente patente de invenção diz respeito a um o sistema gerenciador

de água quente, (1), caracterizado por ser constituído por eletroválvula (2); sensor (3), cano (4) de retorno de água fria ao

reservatório (5),destacando-se que é composto por uma eletroválvula (2), acoplada a um sensor (3), com saída para um

cano (4) de retorno ao reservatório, destacando-se que ao receptar a água analisa a sua temperatura e verifica se a

mesma está adequada para utilização sendo que, no caso de não estar, o sistema (1) encaminha a água, por meio da

gravidade, para um cano (4) de retorno ligado ao reservatório (5).Dispõe de uma eletroválvula (2), acoplada a um sensor

(3), com saída para um cano (4) de retorno ao reservatório, destacando-se que o sensor (3), ao identificar a temperaturta

adequada da água para o banho, libera a válvula da saída de água para o chuveiro (6), interrompendo o fluxo de retorno

da água fria pelo cano (4) para o reservatório (5).

Inventors

HINCA ALEKSANDER HENRIQUE

OLIVEIRA AUGUSTO ADAMOWSKI DE

FOGACA DANIEL DA SILVA

MORAES RICARDO AYRES
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Processo para obtenção do modelo de ameaça de phishing de e-mail

Abstract

(BR102012014248)

PROCESSO PARA OBTENÇÃO DO MODELO DE AMEAÇA DE PHISHING DE E-MAIL.A presente Patente de Invenção

refere-se a Processo Para Obtenção do modelo de ameaça de Phishing de e-mail, destinado a evitar o estelionato que

usa engenharia social para fazer vítima, enganando-as através do uso de recursos tecnológicos com o objetivo de obter

informações pessoais, normalmente de cunho financeiro, sendo caracterizado porque prepara e utiliza base de emails

para treinamento e testes; disponibiliza algoritmo para avalia as combinações mínimas de características que representam
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o perfil de phishing - modelo de ameaça, gera as curvas ROC e AUC para avaliar a confiabilidade dos resultados dos

classificadores, obtém o modelo de ameaça e avalia desempenho, bem como permite identificar as características

essenciais de phishing de e-mail que definem o perfil de phishing, também denominado modelo de ameaça baseado em

técnicas de aprendizado de máquinas e com o auxílio de curvas ROC e AUC identificar os Classificadores mais eficientes

e confiáveis na definição de modelo de ameaça ajuda na classificação de e-mails, evitando o desperdício do tempo de

processamento com perda mínima na taxa de acerto do classificador e com quase 100% de confiabilidade.

Inventors

SANTIN ALTAIR OLIVO

OLIVO CLEBER KIEL

DE OLIVEIRA LUIZ EDUARDO SOARES
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Title
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Disposição técnica introduzida em instrumento para extração de dentes incisivos centrais superiores de ratos wistar

Abstract

(BR102012011567)

DISPOSIÇÃO TÉCNICA INTRODUZIDA EM INSTRUMENTO PARA EXTRAÇÃO DE DENTES INCISIVOS CENTRAIS

SUPERIORES DE RATOS WISTAR.A presente patente de invenção diz respeito disposição técnica introduzida em

instrumento extrator de incisivos superiores de ratos wistar, a qual refere-se a uma pinça para ser usada por diversas

áreas da odontologica, em especial a endodontia, que desejam pesquisar e tenham a necessidade de realizar extração de

dentes incisivos superiores de ratos wistar.A pinça consiste em uma peça alongada com duas hastes calibrosas e firmes

que quando pressionadas se unem.A pinça é caracterizada pelo fato de seus mordentes (2) serem totalmente modificados

para se adaptar perfeitamente ao tamanho e à anatomia do dente incisivo superior dos ratos wistar.Os mordentes (2)

foram curvados, cada q ual de acordo com a respectiva curvatura vestibular e lígual do dente.Na parte interna dos

modentes (2) foi realizado desgaste compensatório para adaptarem-se perfeitamente as nuances curvas das partes

vestibular e palatina do dente incisivo central superior do rato.Além disso, a haste (1) curvada e do incisivo do rato foi

modificada em sua ponta, sendo mais curta que a ponta que se adapta à parte vestibular.O instrumento extrator de

incisivos superiores de ratos wistar como um invento inovador, viabiliza e fa cilita a realização de muitas pesquisas na

área odontológica, com grande segurança a vida do animal, questão muito importante também na ética para o uso de

animais.

Inventors

PERIN CAMILA PAIVA

WESTPHALEN VANIA PORTELA DITZEL

PAPALEXIOU VULA
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(BR112013033372)

Suplemento nutritivo, método para aumentar a massa bacteriana no rúmen de um ruminante, e preparado nutritivo e usos

correspondentes

Abstract

(BR112013033372)

resumo patente de invenção: "suplemento nutritivo, método para aumentar a massa bacteriana no rúmen de um

ruminante, e preparado nutritivo e usos correspondentes". a presente invenção refere-se a um suplemento nutritivo, um

método para aumentar a massa bacteriana no rúmen de um ruminante e um preparado nutritivo, e usos correspondentes.

um suplemento nutritivo que compreende as proteínas hidrolisadas com um grau de hidrólise de mais de 28% e/ou que

têm mais de 23 mg de a-amino nitrogênio por grama de proteína e/ou têm mais de 10% de aminoácidos livres. as

proteínas hidrolisadas são proteínas animais, de preferência a hemoglobina. o suplemento é fornecido oralmente, incluído

em um preparado nutritivo, na forma líquida, concentrada ou desidratada. o suplemento é a base para um método para
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aumentar a massa bacteriana no rúmen de um ruminante em que à dieta do ruminante é adicionado um suplemento com

proteínas hidrolisadas de acordo com a invenção.

Inventors
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2013-01-08

2013-02-19

Earliest priority date

2010-09-14

Title

(BR201003405)

Tijolo ecológico modular

Abstract

(BR201003405)

TIJOLO ECOLàGICO MODULAR, descreve-se a presente patente de invenção como um tijolo ecológico modular que, de

acordo com as suas características, propicia à formação de um tijolo ecológico em estrutura própria e específicas

formulada a base de cimento portland, cal hidratada, agregado miúdo artificial, pó de mármore ou granito e água e obtido

diretamente com forma definida por máquina de fabricação de tijolo modular, com vistas a possibilitar de forma

extremamente prática, segura e econômica a aplicação deste tijolo ecológico na construção deparedes de vedação sem

função estrutural, aliado ao reaproveitamento de resíduos normalmente descartados na natureza pela construção civil e

marmorarias e excelentes índices de resistência a compressão e absorção de umidade e, tendo como base, um tijolo

ecológico de grande versatilidade, durabilidade e segurança facilmente adaptável a uma vasta gama de edificações,

usuários e locais em geral.

Inventors

ARNS JOSE FERNANDO

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 104/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI1003303

Publication kind codes

A2

Publication dates

2013-03-12

Earliest priority date

2010-08-31

Title

(BR201003303)

sistema de avaliaÇço computacional do nÍvel de compreensço de textos em linguagem natural

Abstract

(BR201003303)

SISTEMA DE AVALIAÇçO COMPUTACIONAL DO NÍVEL DE COMPREENSçO DE TEXTOS EM LINGUAGEM

NATURAL, descreve-se a presente patente de invenção como um sistema de avaliação computacional do nível de

compreensão de textos em linguagem natural que, de acordo com as suas características, propicia à formação de um

sistema de avaliação em estrutura própria e específica do tipo computacional, baseada nas teorias de compreensão da

linguagem natural e destinado a avaliação do nível de compreensão de textos em linguagem natural pelos significados das

palavras e análise das regras gramaticais do texto e memória de conceitos sobre o assunto, com vistas a possibilitar de

forma extremamente prática, precisa e segura à verificação da aprendizagem na área educacional através do recebimento

de textos de um determinado assunto e avaliação computacional do nível de compreensão do mesmo por parte do

estudante através de um resumo descrito, assim como o encadeamento das idéias e a abrangência do assunto.
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WOJCIECHOWSKI JAIME
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ENEMBRECK FABRICIO
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(BR201001799)

ferramenta para identificação de assédio moral nas mensagens eletrÈnicas

Abstract

(BR201001799)

FERRAMENTA PARA IDENTIFICAçãO DE ASSéDIO MORAL NAS MENSAGENS ELETRÈNICAS, descreve-se a

presente patente de invenção a urnaferramenta para identificação de assédio moral nas mensagens eletrónicas que, de

acordo com as suas características gerais, possui como princípio propiciar à formação de uma ferramenta identificadora

(1) em estrutura própria e específica do tipo computacional baseada em aspectos técnicos e jurídicos e direcionada para

auxiliar na identificação do assédio moral no ambiente de trabalho através da análise de mensagens eletrónicas em geral

(e-mail, correio-e, correio eletrónico), com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e precisa uma

completaotimização na caracterização da forma que as palavras escritas em mensagens eletrónicas em geral podem estar

relacionadas com o assédio moral no ambiente de trabalho através de um conjunto de palavras dicionarizadas da língua

portuguesa ou local relacionadas com assédio moral e estruturadas em um programa computacional.

Inventors

FREITAS CINTHIA OBLADEN DE ALMENDRA

NUNES ADRIANO VELASCO

PARAISO EMERSON CABRERA

VILLATORE MARCO ANTONIO CESAR
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2016-06-07

2016-06-15

2016-08-26

2017-09-12

Earliest priority date

2010-03-05
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(BR201000624)

conversor de energia termomecánico

Abstract

(BRPI1000624)

CONVERSOR DE ENERGIA TERMOMECáNICO refere-se ao presente pedido de patente de invençio a sistemas

construtivos em geral, mais especificamente a um "CONVERSOR DE ENERGIA TERMOMECáNICO" que propicia energia

mecânica pela conversifo reita através da passagem do fluxo de calor de uma fonte de energia térmica para um gás que

circula entre unidades seladas.O sistema é composto por um ou mais pares dc câmaras, chamadas de unidades seladas,

as quais transferem calor para o gás dc forma alternada ontre si por meio do movimento controlado de um rotor em forma

dc roseta que expõe o gás entre as placas quentes e frias de forma alternada de maneira quc o gás entre as câmaras se

expanda e se contraia ciclicamente gerando a força motriz.

Inventors
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Title

(BR8902275U)

bico extensìvel com tampa e lacre para fechamento de balde

Abstract

(BR8902275U)

BICO EXTENSìVEL COM TAMPA E LACRE PARA FECHAMENTO DE BALDE.Refere-se a patente de Modelo de

Utilidade de disposições construtivas introduzidas em bico extensivel com tampa e lacre para fechamento de balde,

obtendo melhoria funcional, através de forma, estrutura e configuração otimizadas introdução de selo (2) de fechamento

interno e de abas retangulares (4) opcionais viradas para dentro, trazendo maior facilidade e segurança de abertura,

melhor vedação e maior flexibilidade na utilização.

Inventors

STURK RONALD

Latest standardized assignees - inventors removed

APC PRODUCTS

Images
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Family 108/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0901094

Publication kind codes

A2

Publication dates

2010-11-16

Earliest priority date

2009-02-27

Title

(BR200901094)

protocolo de autenticidade em transações eletrÈnicas

Abstract

(BR200901094)

PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE EM TRANSAçõES ELETRÈNICAS.Descreve-se a presente patente de invenção

como um protocolo de autenticidade em transações eletrónicas que, de acordo com as suas características, propicia á

formação de um protocolo de autenticidade (1) em estrutura própria e específica baseada na segurança em transações de

contratação via internet (A) que garante confiança nas transações realizadas neste meio através do registro das

informações relevantes que identificarão as partes envolvidas, com vistas a possibilitar de forma extremamente segura,

prática e precisa um protocolo de autenticidade (1) que mantém registros das atividades realizadas durante todo o

processo de contratação em arquivos armazenados digitalmente através de um programa de extensão de computador tipo

plug-in executado no ambiente Web, tanto do lado do fornecedor (B) quanto do lado do consumidor (C), assim como

permite uma garantia da celebração contratual pela integridade do documento, bem como serve como prova ao dirimir

situações de litígio.

Inventors

OBLADEN DE ALMENDRA FREITAS CINTHIA

EFING ANTONIO CARLOS

BARBOSA CLAUDIA MARIA

DE OLIVEIRA JOAO FABIO

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC
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Family 109/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0900441

Publication kind codes

A2

Publication dates

2010-12-07

Earliest priority date

2009-02-04

Title

(BR200900441)

sistema eletrÈnico de aquisição e gerenciamento das informações de equipamentos industriais

Abstract

(BR200900441)

SISTEMA ELETRÈNICO DE AQUISIçãO E GERENCIAMENTO DAS lNFORMAçõES DE EQUIPAMENTOS

INDUSTRIAIS, descreve-se a presente patente de invenção como um sistema eletrónico de aquisição e gerenciamento
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das informações de equipamentos industriais que, de acordo com as suas características, propicia a formação de um

sistema eletrónico de aquisição e gerenciamento (1) em estrutura própria e especifica do tipo eletroeletrónica baseado em

módulos eletrónicos microprocessados (2) dispostos junto aos equipamentos industriais e conectados a um computador

central (3) através de um módulo de comunicação (2E), com vistas a possibilitar de forma extremamente prática, segura e

precisa uma completa otimização no conjunto de procedimentos destinados a adquirir dados e monitorar os equipamentos

industriais através do envio dessas informações para um computador central (3) onde são tratados, aliado a geração

automática de alerta e índices de desempenho dos equipamentos industriais, assim como o gerenciamento destes.

Inventors

DESCHAMPS FERNANDO

LOURES EDUARDO DE FREITAS ROCHA

DE PAULA MARCO ANTONIO BUSETTI

SANTOS EDUARDO ALVES PORTELA

DE ALBUQUERQUE JOFFER JOSE NOVAK

MALSCHITZKY ANDRE GELASCO

PIEREZAN RODRIGO

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Images
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Publication numbers

BRPI0805520

Publication kind codes

A2

Publication dates

2010-08-24
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Earliest priority date

2008-12-01

Title

(BR200805520)

composiÇço gel ora-base de pilocarpina para tratamento de xerostomia

Abstract

(BR200805520)

Descreve-se a presente patente de invenção como uma composição gel ora-base de pilocarpina para tratamento de

xerostomia que, de acordo com as suas características, propicia uma composição na forma gel ora-base com formulação

a base de pilocarpina, alcalóide existente nas folhas do Pilocarpus jaborandi, para tratamento da xerostomia, com vistas a

ser administrado como gel na forma tópica sobre a mucosa bucal dos pacientes que necessitam de um controle eficaz da

xerostomia, principalmente quando causada por drogas psicotrópicas e similares, aliado a inexistência de contra-

indicações e efeitos colaterais aos pacientes e, tendo como base, uma composição a gel ora-base simples e de grande

resistência, durabilidade e precisão adaptável a uma vasta gama de pacientes com xerostomia.

Inventors

TRINDADE GRECIO ANA MARIA

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Images
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Family 111/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0805147

BRPI0805147

BRPI0805147

Publication kind codes

A2

B1

B1

Publication dates

2010-08-17

2010-08-17

2018-06-12

Earliest priority date

2008-11-13

Title

(BR200805147)

sistema de medição da derivada da pressão no cilindro de motores de combustão interna

Abstract

(BR200805147)

sistema de medição da derivada da pressão no cilindro de motores de combustão interna. descreve-se a presente patente

de invenção como um sistema de medição da derivada da pressão no cilindro de motores de combustão interna que, de

acordo com as suas características, propicia a formação de um sistema de medição (1) em estrutura própria e específica

do tipo eletromecânica na qual é introduzido um conversor de corrente em tensão (5) em substituição a um amplificador de

carga na polarização do transdutor piezelétrico de pressão instalado no cilindro (a) de motores de combustão interna para

obtenção da derivada da curva de pressão necessária ao cálculo do calor liberado na combustão, com vistas a possibilitar

de forma extremamente prática, segura e precisa uma completa otimização nos procedimentos de análise da liberação de

energia em motores de combustão interna, aliado a um aumento da confiabilidade aos resultados obtidos para análises da

dinâmica do processo de combustão e da eficiência de conversão da energia do combustível no cilindro (a).

Inventors

ANDRE VALENTE BUENO

JOSÉ ANTONIO ANDRÉS VELÁSQUEZ ALEGRE

LUIZ FERNANDO MILANEZ

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Images
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Family 112/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0805965

Publication kind codes

A2

Publication dates

2010-08-24

Earliest priority date

2008-09-29

Title

(BR200805965)

àleos essenciais para controle de pragas

Abstract

(BR200805965)

descreve-se a presente patente de invenção como óleos essenciais para controle de pragas que, de acordo com as suas

características, baseia-se em um composto bioativo de plantas formulados a base de óleos essenciais de sassafrás

(Ocotea odorífera) e eucalipto (Eucalyptus viminalis) e obtidos por meio de extração por arraste a vapor de água, com

vistas a ser aplicado como aleloquímico em sua forma fluida ou pó nos procedimentos de controle de pragas adultas e

larvas em geral, ou seja, nas diferentes fases de desenvolvimento, primordialmente através do seu potencial inseticida no

controle de pragas adultas e larvas de cascudinho (Alphitobius diaperinus) juntos a aviários e similares em geral e, tendo

como base, um composto formulação geral diferenciada e grande resistência, durabilidade e versatilidade.

Inventors

NETTO SYLVIO PELLICO

PINTO AIRTON RODRIGUES JR

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Images
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Family 113/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0800603

BRPI0800603

Publication kind codes
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A1

A2

Publication dates

2008-04-15

2009-10-27

Earliest priority date

2008-03-12

Title

(BR200800603)

método para tornar um tecido biológico acelular, receptivo a novas células e pouco imunogênico

Abstract

(BR200800603)

MéTODO PARA TORNAR UM TECIDO BIOLóGICO ACELULAR, RECEPTIVO A NOVAS CéLULAS E POUCO

IMUNOGêNICO.Descreve-se a presente patente de invenção corno um método para tornar um tecido biológico acelular,

receptivo a novas células e pouco irnunogénico que, de acordo com as suas características, propicia a formação de um

método baseado na descelularização de materiais biológicos para confecção de tecidos ou estruturas substitutivas em

geral, pelo qual os mesmos são expostos para a completa remoção de células e restos celulares, de modo a restar

apenas um arcabouço de matriz extracelular ou bioplástico acelular e receptivo ao repovoamento celular "in vitro" ou "in

vivo1' pelo receptor, com células do receptor, células criopreservadas ou de doação compatível ao receptor, aliado a

inibição a rejeição do material descelularizado pelo sistema imune deste, com vistas a favorecer de forma extremamente

prática, segura e precisa uma completa reconstituição do tecido substitutivo, da estrutura substitutiva ou da área onde se

empregou o tecido ou a estrutura descelularizada.

Inventors

DISCHER VIEIRA EDUARDO

COSTA FRANCISCO DINIZ AFFONSO

RODERJAN MENDONCA JOAO GABRIEL

Latest standardized assignees - inventors removed

CARDIOPROTESE

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC
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Publication numbers
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WO2009105855

CA2751744

AU2008351695

MX2010009480

EP2257475

US20110049196

TR201007184

CN102015473

JP2011513145

ZA201006240

IN6292/DELNP/2010

RU2010135634

RU2453486

CN102015473

JP5351903

AU2008351695

EP2257475

BRPI0822521

BRPI0822521

US9108771

Publication kind codes

A1

A1

A1

A

A1

A1

T2

A

A

B

A

A

C2

B

B2

B2

A4

A2

A2

B2

Publication dates

2009-09-03

2009-09-03

2009-09-03

2010-09-28

2010-12-08

2011-03-03

2011-03-21

©Questel - FAMPAT Page 108 2018/07/30



2011-04-13

2011-04-28

2011-05-25

2012-02-10

2012-04-10

2012-06-20

2013-05-22

2013-11-27

2014-12-04

2015-04-29

2015-06-16

2015-06-16

2015-08-18

Earliest priority date

2008-02-27

Title

(BRPI0822521)

Fechos para recipientes plásticos adaptados para moldagem automatizada por iserção

Abstract

(BRPI0822521)

A closure assembly for the dispensing of fluids from plastic containers such as pails.The closure assembly is adapted for

automated insert molding attachment to container lids.The closure assembly is pre-assembled from a threaded plastic

closure cap and closure body prior to insert molding.The plastic closure body has a nestable and extendable conical body

web leading inward to a body neck closed by a tamper evident diaphragm seal.The conical body web leads outward to an

improved radial body clamp flange and novel cylindrical body skirt.Cap bails lie radially inside and brace the body clamp

flange from distortion.Once inserted and clamped into the container lid mold, only the body skirt is exposed for attachment

to the container lid.Molten plastic is introduced into the mold void to form the container lid.This patent discloses optional

body skirt recesses.During molding the introduced polymer envelopes the body skirt and enters the skirt top recess and

skirt bottom recess mechanically locking the skirt to the lid.The plastic bond and/or mechanical lock between the body skirt

and the plastic container lid combined with the diaphragm seal in the body neck resist leaks and provide tamper evident

means.

 (From US9108771 B2)

Inventors

STURK RONY

Latest standardized assignees - inventors removed

APC PRODUCTS

Images
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Family 115/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0711110

BRPI0711110

BRPI0711110

Publication kind codes

A1

A2

B1

Publication dates

2009-01-13

2009-08-18

2017-02-07

Earliest priority date

2007-12-10

Title

(BR200711110)

processo de obtenção de ésteres etílicos ou biodiesel e sabão glicerinado a partir de álcool etílico e óleos vegetais com

acidez controlada de ácidos graxos

Abstract

(BR200711110)

processo de obtenção de ésteres etílicos ou biodiesel e sabão glicerinado a partir de álcool etílico e óleos vegetais com

acidez controlada de ácidos graxos. descreve- se a presente patente de invenção como um processo de obtenção de

ésteres etílicos ou biodiesel e sabão glicerinado a partir de álcool etílico e óleos vegetais com acidez controlada de ácidos

graxos que, de acordo com as suas características gerais, possui como princípio básico propiciar a partir da utilização de

álcool etílico e óleos vegetais degomados ou usados, preferencialmente óleo de soja ou óleo de soja usado em frituras

realizar a transesterificação etílica destes em quatro reações homogêneas distintas com controle da acidez de ácidos

graxos, com vistas a possibilitar de forma totalmente otimizada e precisa a obtenção de ésteres etílicos ou biodiesel como

produto principal e sabão glicerinado como produto secundário atravês da separação do biodiesel por decantação.

Inventors

ANDRÉ FERREIRA LEONARDI

BRUNO SAMPAIO KASTELIC
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NEI HANSEN DE ALMEIDA

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC

Family 116/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

BRPI0701515

BRPI0701515

Publication kind codes

A1

A2

Publication dates

2009-02-25

2009-02-25

Earliest priority date

2007-07-10

Title

(BR200701515)

equipamento para recuperaÇço de etanol e eliminaÇço de Água

Abstract

(BR200701515)

EQUIPAMENTO PARA RECUPERAÇçO DE ETANOL E ELIMINAÇçO DE ÁGUA.Descreve-se a presente patente de

invenção como um equipamento para recuperação de etanol e eliminação de água que, de acordo com as suas

características, propicia a formação de um equipamento para recuperação (1) em estrutura própria e específica do tipo

eletromecânica destinada a fabricação de ésteres etílicos ou biodiesel através da rota etílica, ou seja, a partir de óleos

vegetais e álcool etílico, com vistas a possibilitar de forma totalmente otimizada a execução do sistema de recuperação de

etanol e eliminação de água contido no processo de fabricação de biodiesel através da rota etilica, objeto do pedido de

patente de invenção PI 0104107-O, "Produção de Ésteres Etílicos, Biodiesel, a partir de àleos Vegetais e Álcool Etílico",

depositado em 23 de agosto de 2001.

Inventors

HANSEN DE ALMEIDA NEI

Latest standardized assignees - inventors removed

ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC
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Publication numbers

BRPI0503574

US20060045907

BRPI0503574

US7419682

BRPI0503574
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Publication kind codes

A1

A1

A

B2

A2

Publication dates

2005-10-11

2006-03-02

2006-06-27

2008-09-02

2012-07-17

Earliest priority date

2004-08-30

Title

(BR200503574)

método para preparar uma ração para aves domésticas pelotizada, ração para aves domésticas pelotizada, e, método

para aumentar o crescimento das aves domésticas

Abstract

(BR200503574)

"MéTODO PARA PREPARAR UMA RAçãO PARA AVES DOMéSTICAS PELOTIZADA, RAçãO PARA AVES

DOMéSTICAS PELOTIZADA, E, MéTODO PARA AUMENTAR O CRESCIMENTO DAS AVES DOMéSTICAS".A presente

invenção refere-se a ração para aves domésticas pelotizada contendo plasma e a métodos para produzir e utilizar ração

para aves domésticas pelotizada contendo plasma.

Inventors

CAMPBELL JOY

RUSSELL LOUIS E

Latest standardized assignees - inventors removed

APC

Family 118/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

NO20025666

NO20025666

US20030098037

WO03043523

CA2467197

AU2002366014

TW200408374

GB0410061

GB2396822

EP1448114

BR0214285

BRPI0214285

ZA200403361

JP2005509486

GB2396822

RU2004115395

NZ532703
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US7059334

AU2002366014

US20070062554

RU2303420

US7487785

EP1448114

AT465689

DE60236195

DK1448114

ES2344255

CA2467197

JP4599549

NO337657

Publication kind codes

D0

L

A1

A1

A1

A1

A

D0

A

A1

A

A1

B

A

B

A

A

B2

B2

A1

C2

B2

B1

T

D1

T3

T3

C

B2

B1

Publication dates

2002-11-25

2003-05-26

2003-05-29

2003-05-30
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2003-05-30

2003-06-10

2004-06-01

2004-06-09

2004-07-07

2004-08-25

2004-09-21

2004-09-21

2004-11-17

2005-04-14

2005-05-04

2005-06-27

2005-12-23

2006-06-13

2006-10-05

2007-03-22

2007-07-27

2009-02-10

2010-04-28

2010-05-15

2010-06-10

2010-08-02

2010-08-23

2010-11-02

2010-12-15

2016-05-30

Earliest priority date

2001-11-23

Title

(BRPI0214285)

Dispositivo de fio dental

Abstract

(BRPI0214285)

"DISPOSITIVO DE FIO DENTAL".Dispositivo de fio dental (1) que compreende um punho (2), que tem uma peça de

cabeçote (3) e um suporte descartável (4) para um comprimento de fio dental (5) .O suporte (4) compreende uma porção

de base (20) e um par de garras espaçadas (21), que se estendem a partir da base e as quais se estendem para

envolverem a peça de cabeçote (3) do punho (2), quando o suporte (4) estiver em uma configuração de alinhamento

correto com respeito ao punho (2).O dispositivo tem um intertravamento, o qual assegura que o suporte (4) possa ser

interencaixado com a peça de cabeçote (3) apenas quando o suporte (4) estiver corretamente alinhado com a peça de

cabeçote (3).O intertravamento compreende uma parte de intertravamento de cabeçote provida por ranhuras de

intertravamento (10) e uma parte de intertravamento de suporte provida por ling³etas de intertravamento correspondentes

(11) .Há duas ranhuras de intertravamento (10) e linq³etas de intertravamento correspondentes (11), as quais se

interencaixam de forma deslizante quando o suporte (4) estiver corretamente alinhado com a peça de cabeçote (3).Se o

suporte (4) for virado de modo que ele não esteja corretamente alinhado com a peça de cabeçote (3), as ling³etas de

intertravamento (11) do suporte (4) impedem o encaixe do suporte (4) na peça de cabeçote (3) .Assim, não há risco de um

usuário incorretamente alinhar e encaixar o suporte de fio dental na peça de cabeçote (3).

Inventors

DOUGAN MICHAEL

SULLIVAN PAUL
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KENNEDY CONOR

Latest standardized assignees - inventors removed

APC

Images

Family 119/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

WO02078742

CA2437099

WO02078742

EP1357942

US20040202660

MXPA03006819

PL373565

BRPI0206869

BR0206869

PL211753

BRPI0206869

Publication kind codes

A2

A1

A3

A2

A1

A

A1

A1

A

B1

A2
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Publication dates

2002-10-10

2002-10-10

2003-03-13

2003-11-05

2004-10-14

2004-10-15

2005-09-05

2006-08-22

2007-01-02

2012-06-29

2016-02-10

Earliest priority date

2001-01-30

Title

(BR200206869)

Método para o tratamento de um animal sofrendo de um estado doentio de disfunção imune associado com níveis

alterados de igg ou tnf-delta, composição farmacêutica para o tratamento de distúrbios auto-imunes associados com

elevados igg e/ou tnf-delta ou para a potenciação de protocolos de vacina, e método para o tratamento de estado doentio

associado com disfunção imune em um animal

Abstract

(BR200206869)

"MéTODO PARA O TRATAMENTO DE UM SOFRENDO DE UM ESTADO DOENTIO DE DISFUNçãO ASSOCIADO COM

NìVEIS ALTERADOS DE IGG OU TNF-DELTA, COMPOSIçãO FARMACêUTICA PARA O TRATAMENTO DE

DISTúRBIOS AUTO-S ASSOCIADOS COM ELEVADOS IGG E/OU TNF-DELTA OU PARA A POTENCIAçãO DE

PROTOCOLOS DE VACINA, E MéTODO PARA O TRATAMENTO DE ESTADO DOENTIO ASSOCIADO COM

DISFUNçãO IMUNE EM UM ANIMAL".Métodos e composições são descritos para modular o sistema imune de animais.O

requerente identificou que a administração oral de frações de imunoglobulina ou plasma purificadas de soro animal pode

modular os níveis de IgG e/ou TNF-<30> no soro para o tratamento de distúrbios auto-imunes, potenciação de protocolos

de vacinação, e melhora da saúde geral e ganho de peso em animais, incluindo humanos.

Inventors

CAMPBELL JOY M

STROHBEHN RONALD E

WEAVER ERIC M

BORG BARTON S

RUSSELL LOUIS E

POZO FRANCISCO JAVIER POLO

ARTHINGTON JOHN D

QUIGLEY JAMES D
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Publication numbers

BRMU8100430

BR8100430

BRMU8100430

Publication kind codes

U1

U

U2

Publication dates

2001-04-24

2002-10-29

2009-06-30

Earliest priority date

2001-03-08
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Title

(BR198100430U)

Cerca para piscina

Abstract

(BR198100430U)

"CERCA PARA PISCINA".Patente de Modelo de Utilidade para uma cerca para piscina para restringir o acesso de

crianças e animais às piscinas, formada de colunas 11 metálicas leves e imunes a corrosão, unidas por tela 12 de material

resistente ao tempo.Para maior facilidade de instalação e desinstalação, a cerca é constituída de módulos pré-fabricados

10, abrangendo três a quatro colunas.Os módulos são interligados por engates sob tensão 17.

Inventors

CASTRUCCI DENISE MENEGON

Latest standardized assignees - inventors removed

APC COM ELETRONICA

Family 121/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

GB9422506

GB9511806

GB2292540

WO9615675

CA2204494

AU3848895

EP0790773

CN1162907

GB2292540

BR9510404

BRPI9510404

US5863566

Publication kind codes

D0

D0

A

A1

A1

A

A1

A

B

A

A1

A

Publication dates

1995-01-04

1995-08-02

1996-02-28

1996-05-30

1996-05-30

1996-06-17

1997-08-27
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1997-10-22

1998-03-11

1998-05-19

1998-05-19

1999-01-26

Earliest priority date

1994-11-08

Title

(BRPI9510404)

Aparelho de manipulação de massa e combinação de aprelho de manipulação de massa com máquina cortadora de

biscoitos

Abstract

(BRPI9510404)

de "APARELHO DE MANIPULAÇÃO DE MASSA E COMBINAÇÃO DE APARELHO DE MANIPULAÇÃO DE MASSA

COM MÁQUINA CORTADORA DE BISCOITOS".Com referência à figura 2, é mostrado o referido aparelho de

manipulação de massa (100) em combinação com uma máquina cortadora de biscoitos (101).O aparelho é operável para

formar e então manipular folhas de massa (103), antes da saída de ditas folhas para a máquina cortadora de biscoitos

(101), e compreende uma unidade formadora de folha (104) e uma unidade laminadora de folha (105) e um meio (106)

para uma passagem secundária controlada da unidade laminadora de folha (105), através da qual a saída das folhas (103)

produzidas pela unidade formadora de folha (104) pode passar através do transportador (107) inclinado para baixo,

diretamente para a máquina cortadora de biscoitos (101), sem laminação.Com referência adicional às figuras 2 e 3, o meio

de passagem secundária (106) compreende um transportador (115), um transportador adicional (134) disposto sob o rolo

inferior (114) e um meio de desvio (135).O transportador (115) é movível substancialmente na horizontal, como indicado

pela seta de cabeça dupla (136), de uma posição relativamente próxima ao rolo inferior (114) (figura 3) para uma outra

posição (figura 4) relativamente afastada deste último.Este movimentodo transportador (115) é alcançado por acionadores

(137) (somente figura 4).Os acionadores (137) provêem meios para colocar ou retirar de operação o meio (106).Com

referência à figura 4, para colocar em operação a unidade laminadora (105) (figura 2), os acionadores (137) são

operadores de modo a empurrar o transportador (115) para longe do rolo inferior (114) do laminador (104).A folha de

massa produzida pelo laminador (1040 pode agora passar para baixo, sobre o transportador (134), e então sobre os

roletes (142) do dispositivo de desvio,(135) e sob o transportador retraído (115).A folha (103) então cai sobre uma barra

inclinada (140) e sobre o transportador para rolos reguladores (121,124).Subsequentemente, a folha (103) é cortada em

porções, que são sobrepostas para forma um laminado a ser fornecido à máquina cortadora de biscoitos (101) pelo

transportadores (126-128).A máquina cortadora de biscoitos (101) e a unidade formadora de folhas (104) do aparelho

então em alinhamento, como mostrado.O arranjo completo resulra em uma instalação de produção compacta (108).

Inventors

WOOD PAUL

WRAY MARTYN THOMAS

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

MX9200882

CA2105282

WO9215324

AU1642992

NO933114

NO933114

FI933814

FI933814
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JPH06505494

BR9205700

BRPI9205700

EP0573605

AU671586

SG48282

SU2142806

RU2142806

US6043215

US6063909

EP0573605

AT195877

DE69231401

ES2150914

DK0573605

DE69231401

GR3034946

US6280729

CA2105282

JP3418621

NO315856

FI114969

BRPI9205700

Publication kind codes

A

A1

A1

A

A

D0

A

A0

A1

A

A

A1

A4

B2

A1

C1

C1

A

A

B1

T

D1

T3

T3

T2
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T3

B1

C

B2

B1

B

A2

Publication dates

1992-09-01

1992-09-02

1992-09-17

1992-10-06

1993-09-01

1993-09-01

1993-09-01

1993-09-01

1993-12-15

1994-06-23

1994-06-28

1994-06-28

1994-11-23

1996-09-05

1998-04-17

1999-12-20

1999-12-20

2000-03-28

2000-05-16

2000-08-30

2000-09-15

2000-10-05

2000-12-16

2001-01-02

2001-02-08

2001-02-28

2001-08-28

2002-09-24

2003-06-23

2003-11-03

2005-02-15

2018-03-27

Earliest priority date

1991-03-01

Title

(BR9205700)

Aperfeiçoamento em um processo para purificar e preservar fator IX derivado de plasma do sangue humano ou outra

fonte, processos para a preparação de uma composição terapêutica, e para estabilizar fator IX, solução aquosa de fator IX

parcialmente purificado, composição terapêutica e processo para tratar doença de christmas.

Abstract

(BRPI9205700)
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APERFEIçOAMENTO EM UM PROCESSO PARA PURIFICAR E PRESERVAR FATOR IX DERIVADO DE PLASMA DO

SANGUE HUMANO OU OUTRA FONTE, PROCESSOS PARA A PREPARAÇÃO DE UMA COMPOSIçÃO

TERAPêUTICA, E PARA ESTABILIZAR FATOR IX, SOLUçÃO AQUOSA DE FATOR IX PARCIALMENTE PURIFICADO,

COMPOSIçÃO TERAPêUTICA E PROCESSO PARA TRATAR DOENçA DE CHRISTMAS".Um novo processo para

proteger fator IX de coagulação de sangue das proteases durante a purificação ou armazenagem é descrito.Elevadas

concentrações de um ou mais sais orgânicos ou inorgânicos solúveis em água são usados para estabilizar fator IX,

contido dentro das soluções derivadas de plasma sanguíneo, ou contidas dentro de soluções derivadas de outras fontes,

contra conversão em estruturas de peptídeos clinicamente inaceitáveis, como fator IX~ a~ e/ou peptídeos de fator IX

degradados.A técnica é utilizável na estabilização de preparações de fator IX de pureza intermediária durante purificação

e na manutenção da integridade de fator IX purificado durante armazenagem a longo prazo.São também descritas

preparações de fator IX de elevada atividade específica, estáveis.

Inventors

HUANG CHIN C

ENKOJI TAKASHI

HO LAURA

KLESZYNSKI RICHARD R

WEEKS RICHARD L

FELDMAN FRED

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

US4991778

CA2068727

IE904025

WO9107233

AU6889691

IL96341

ZA9009105
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NZ236007

FI922209

FI922209

NO921918

NO921918

CN90223642

PT95921

HU9201595

BR9007853

BRPI9007853

EP0515374

KR19927003210

AU633674

CN1019951

JPH05501674

EP0515374

HUT63590

CZ9005575

US5267692

MX174088

NO175193

PL164229

EG19090

KR940006974

KR940006974

NO175193

IL96341

YU219390

JPH0729071

HU211796

EP0515374

AT135265

DE69025956

DE69025956

PT95921

SK557590

SK279870

CA2068727

Publication kind codes

A

A1

A1

A1

A

A

B

A

U

A
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A

A0

D0

A

Y

A

D0

A

A1

A1

A

B2

C

A

A4

A

A3

A

B

B

B1

A

B1

B1

C

B

A

B2

B

B1

T

D1

T2

B

A3

B6

C

Publication dates

1991-02-12

1991-05-17

1991-05-22

1991-05-30

1991-06-13

1991-08-16

1991-09-25

1991-10-23

1991-11-20

1992-04-28

1992-05-14
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1992-05-14

1992-05-15

1992-07-03

1992-07-22

1992-07-31

1992-08-28

1992-09-08

1992-09-08

1992-12-02

1992-12-17

1993-02-04

1993-03-03

1993-04-02

1993-09-15

1993-09-28

1993-11-17

1993-12-07

1994-04-20

1994-06-06

1994-07-29

1994-07-30

1994-08-03

1994-08-03

1994-09-14

1994-10-07

1994-11-15

1995-04-05

1995-12-28

1996-03-13

1996-03-15

1996-04-18

1996-10-02

1998-05-29

1999-04-13

1999-04-13

1999-06-15

Earliest priority date

1989-11-16

Title

(BRPI9007853)

Conjunto de bocal de pulverização regulável

Abstract

(BRPI9007853)

Conjunto de bocal regulável (10) para um pulverizador a gatilho (20) que compreende uma bucha de nariz externamente

rosqueada (14) e um bocal-tampo (12) atarraxável sobre a bucha (14).O bocal-tampo (12) tem um orifício de descarga

(49) localizado na sua face dianteira (26) e uma saia de flange (32) se estendendo de uma parede frontal (28) do

mesmo.A saia de flange (32) é rosqueada (34) no interior de sua parte traseira e uma superfície internamente escalonada

(36) é localizada à frente dos filetes de rosca para proporcionar duas superfícies anulares de diâmetro reduzido (40, 44).O

bocal-tampo (12) é seletiva e atarraxavelmente posicionável sobre a bucha (14) entre três posições de tal maneira que o
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posicionamento da superfície interna (30) da parede dianteira (28) e das superfícies anulares (40, 44) da saia de flange

(32) seletivamente cooperam com uma face dianteira (52) e periferia anular (60) de um disco de face (50) da bucha de

nariz munido de duas ranhuras angulares (61, 62) na sua periferia anular (60) desse modo para seletivamente

proporcionar uma modalidade fechada, uma modalidade de pulverização, e uma posição de modalidade de jato.

Inventors

MAAS WILHELMUS J J

HURKMANS PETRUS L W

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

WO8909655

AU3442189

US4925106

KR19907000190

©Questel - FAMPAT Page 129 2018/07/30

https://sobjprd.questel.fr/sobj/getMosaic?bdi=UPIUSPAT&userid=QPRT1001&key=US4991778&ekey=1030&xpn=EP-515374&kind=A1


DK233490

DK233490

FI905010

NO904423

NO904423

EP0412979

BR8907367

JPH03503380

AU627672

BRPI8907367

Publication kind codes

A1

A

A

A

A

D0

A0

A

D0

A1

A

A

B2

A1

Publication dates

1989-10-19

1989-11-03

1990-05-15

1990-08-11

1990-09-27

1990-09-27

1990-10-11

1990-10-12

1990-10-12

1991-02-20

1991-03-26

1991-08-01

1992-08-27

1994-01-18

Earliest priority date

1988-04-13

Title

(BRPI8907367)

Conjunto de bocal

Abstract

(BRPI8907367)

The nozzle assembly comprises a cap and a bushing for mounting to the front of the body of a trigger sprayer in

communication with a passage in the trigger sprayer.The cap is mounted to said bushing and is rotatable on the bushing
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between three positions, they being a stop position, a spray position and a foam position.The nozzle has first passage

means and the cap has second passage means.The respective first and second passage means are arranged to

communicate with each other in the rotated spray position and in the rotated foam position of the cap.The cap is provided

with foam generating means within the cap and in communication with the respective passage means when the cap is

rotated to a foam position for generating foam on actuation of a trigger of the trigger sprayer to which the nozzle assembly

is mounted.

 (From US4890792 A)

Inventors

MARTIN DOUGLAS S

JOSEPH W MAAS J

Latest standardized assignees - inventors removed
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Images
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Publication numbers

PT91797

WO9003226

BRPI8907675

US4917303

AU4301689

ES2015231

ZA8907323

GR890100602

KR19907001407

FI911437

NO911234
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NO911234

DK55091

DK55091

EP0435924

NZ230810

BR8907675

JPH04500927

AU621946

GR1000621

US5152436

TW200411

CA1323005

KR930010189

AR244114

NO174283

NO174283

EP0435924

AT123426

DE68923005

PT91797

DE68923005

JP2740792

Publication kind codes

A

A1

A1

A

A

A6

B

A

A

A0

A

D0

D0

A

A1

A

A

A

B2

B

A

B

C

B1

A1

B
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C

B1

T

D1

B

T2

B2

Publication dates

1990-03-30

1990-04-05

1990-04-05

1990-04-17

1990-04-18

1990-08-01

1990-10-31

1990-10-31

1990-12-03

1991-03-25

1991-03-26

1991-03-26

1991-03-26

1991-03-27

1991-07-10

1991-07-26

1991-07-30

1992-02-20

1992-03-26

1992-09-11

1992-10-06

1993-02-21

1993-10-12

1993-10-15

1993-10-29

1994-01-03

1994-04-13

1995-06-07

1995-06-15

1995-07-13

1995-07-18

1995-11-23

1998-04-15

Earliest priority date

1988-09-26

Title

(BR8907675)

Gatilho de engate rapido

Abstract

(BR8907675)

The snap-in trigger for mounting in a trigger sprayer housing comprises a trigger which includes flexible members carrying
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pivotal mounting elements which mate with corresponding elements in a base, e.g., the sprayer housing.The flexible

members are flexed towards each other during attachment of the trigger to the base, to allow easy mating of the pivotal

mounting elements.The trigger also includes a flexible locking member which can be pivoted between a first position in

which the locking members is spaced apart from the vicinity of the pivotal mounting elements, (e.g., during mating of the

pivotal members while the flexible members are flexed together) and a second position in which the locking member is

positioned directly between the flexible members in the vicinity of the pivotal mounting elements, preventing the flexible

members from moving towards one another, and thus assuring proper mating configuration between the pivotal mounting

members.The locking member also includes secondary locking means for securing it in the position between the flexible

members.

 (From US4917303 A)

Inventors

MAAS WILHELMUS J J

HURKMANS PETRUS L W

Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers
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FI842349

EP0128585

AU2934584

PT78725

JPS607952

DK288484

ZA8404331

KR850000263

ES533379

ES8504489

BR8402856

US4527594

US4527741

EP0128585

DE128585

PT78725

NZ208411

AU566356

DE8460057

FI76712

FI76712

KR890000147

EP0128585

AT41395

DE3477180

CA1259289

JPH0148825

JP1565089

MX161112

NO165042
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DK162259

HK100091

DK162259
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B

A
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B

C

B1

B1

T

D1

A

B2

C

A

B

C

B

A

C

Publication dates

1984-06-11

1984-06-12

1984-12-13

1984-12-14

1984-12-14

1984-12-19

1984-12-20

1985-01-01

1985-01-16

1985-01-29

1985-01-30

1985-02-26

1985-04-16

1985-04-16

1985-05-21

1985-07-09

1985-07-09

1986-02-26

1986-04-30

1986-09-08

1987-03-06

1987-10-15

1988-08-11

1988-08-31
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1988-12-12

1989-03-08

1989-03-15

1989-04-15

1989-04-20

1989-09-12

1989-10-20

1990-06-25

1990-07-31

1990-09-03

1990-12-12

1991-10-07

1991-12-20

1992-03-02

Earliest priority date

1983-06-13

Title

(BR8402856)

Pulverizador manipulavel manualmente

Abstract

(BR8402856)

A hand manipulatabie sprayer (10) comprises a body (12) having an upper horizontally extending portion (30) and a lower

generally vertically extending portion (28), said body (12) having passage means therein extending from one end of said

upper portion to the bottom of said lower portion for providing a fluid flow path through said body (12), a cylindrical hollow in

the lower end of said lower body portion (28) and a cylindrical cavity (44) extending from the inner surface of said hollow

into said lower body portion (28), an insert member (64) adapted to be received in said hollow and cavity and having an at

least partially cylindrical passageway therethrough communicating with said body passage means, means (56) for coupling

the lower end of said insert member (64) to a container (26) of fluid, a check valve assembly (90) associated with said

passageway including lower check valve means (98) for permitting fluid flow upwardly therethrough from the container to

which said insert member is coupled, and upper check valve means (102) for permitting fluid flow upwardly through said

passage means to said one end of said upper body portion (30), at least one of said check valve means comprises a

flexible frustoconical member (112) having outer marginal edges thereof in engagement with said cylindrical wall of said

passageway, and pumping means (120) mounted to said body and communicating with said passageway between said

upper and lower check valve means.

 (From EP0128585 A2)

Inventors

GARNEUA RICHARD
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KR840001422

IL62780

CA1179163

AU545241

SU1190974

PH18941

US4604126

FI71720

FI71720

NO155963

MX156252

JPH0253394

NO155963

YU44971
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A
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A
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B

B

A

A

A

A

B

B

B1

B1

T

D1

B1

B

A
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A

A
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A

B2

C

B

Publication dates

1981-06-01

1981-07-31

1981-11-06

1981-11-06

1981-11-06

1981-11-12

1981-11-18

1981-12-31

1982-01-26

1982-02-09

1982-03-01

1982-03-01

1982-04-28

1982-06-25

1982-12-31

1983-06-30

1983-09-17

1984-04-30

1984-07-12

1984-08-11

1984-08-15

1984-09-07

1984-09-15

1984-09-20

1984-09-26

1984-09-30

1984-12-11

1985-07-04

1985-11-07

1985-11-14

1986-08-05

1986-10-31

1987-02-09

1987-03-23

1988-07-29

1990-11-16

1991-05-22

1991-06-30

Earliest priority date

1980-05-05

Title

(BR8102715)

Processo de fabricacao de produtos sob forma de particulas solidas especialmente adubos np/npk contendeo fosfato de

amonio, processo de fabricacao de fosfato diamonio granuladao, dispositivo para emprego do processo, adubo granulado
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Abstract

(BR8102715)

Granular fertilizer solids comprising ammonium phosphate, advantageously particulate NP/NPK fertilizers, are prepared by

(i) granulating a liquid/dry solids admixture of fertilizer values in a granulation zone, (ii) next transferring said admixture to,

and drying same, in a drying zone, (iii) while simultaneously injecting into said drying zone a jet spray of a slurry of

ammonia neutralized acid values discharged from a pipe reactor, such that (iv) said jet spray directly impinges upon drying

particles of wet solids transferred from said granulation zone, and whereby (v) dried final product simultaneously results

therefrom, and (vi) then recovering a fraction of said dried final product, while (vii) recycling another fraction thereof, as dry

solids, to said granulation zone.

 (From US4604126 A)

Inventors

MORAILLON P

Latest standardized assignees - inventors removed

GENEALE DES ENGRAIS
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Family 128/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

IT7948354

BE874919

SE7902350

DK107979

NL7902123

NO790891

AU4484879

GB2016429

DE2909948

FR2419878

BR7901617

JPS54136990

ZA7900909

CA1107699

CH630312

US4346821

GB2016429

MX148356

NZ189768

IT1192669

Publication kind codes

D0

A

L

A

A

A

A

A

A1

A1

A

A

B

A

A5

A

B

A

A

B

Publication dates

1979-03-15

1979-07-16

1979-09-17

1979-09-17
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1979-09-18

1979-09-18

1979-09-20

1979-09-26

1979-09-27

1979-10-12

1979-10-16

1979-10-24

1980-02-27

1981-08-25

1982-06-15

1982-08-31

1982-11-17

1983-04-14

1983-06-17

1988-05-04

Earliest priority date

1978-03-16

Title

(BR7901617)

Fecho de seguranca para um dispensador,sobretampa,aparelhos para emprego com um dispensador de liquidos e

pulverizador

Abstract

(BR7901617)

A child-resistant safety closure 14 is provided for closing the outlet 11 of a hand-operated fluid product sprayer dispenser

10 to prevent leaks during periods of non-use and to resist accidental use by children or unwary adults.The closure 14

cannot be moved from an "outlet closed" position to an "outlet open" position, in which the port 17 in the closure aligns with

the outlet 11, without the performance of two separate and definite actions by the user, firstly to disable lock 19 by applying

finger pressure to tab 25 to rotate the lock and then to slide the closure linearly into the "outlet open" position to permit

spraying or dispensing Figure 3 (not shown).In another embodiment Figures 8, 9, 12, 13 (not shown) the closure is rotated

to the "outlet open" position. <IMAGE>

 (From GB2016429 A)

Inventors

WESNER W

WALLACE F

Latest standardized assignees - inventors removed

APC HOLDINGS

CONTINENTAL ACQUISITION

AFA HOLDINGS

WAYNESBORO TEXTILES FOREST CITY NC

AFA CONSOLIDATED

AFA PRODUCTS
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Family 129/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

IT7948084

ES478132

IL56573

BE874529

NO790669

DK83479

SE7901645

DE2907367

NL7901017

GB2015077

AU4366379

FR2418032

BR7901105
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ZA7900280
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JPS5617944

CA1100451

IL56573

JP1074040

GB2015077

IT1114996

Publication kind codes

D0

A1

A

A

A

A

L

A1

A

A

A

A1

A

A

B

A

B2

A

B

C

B

B

Publication dates

1979-02-22

1979-05-16

1979-05-31

1979-06-18

1979-08-29

1979-08-29

1979-08-29

1979-08-30

1979-08-30

1979-09-05

1979-09-06

1979-09-21

1979-10-02

1979-12-06

1980-05-28

1981-03-24

1981-04-25

1981-05-05

1981-09-13
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1981-11-30

1982-06-09

1986-02-03

Earliest priority date

1978-02-28

Title

(BR7901105)

Dispositivo de manipulacao de fluido

Abstract

(BR7901105)

The manufacture of fluid handling devices having a variety of different surface contours, or appearances, features a

universal fluid handling component retaining body 14 and a shroud 12 for enclosing the universal body.The shroud is

selected from a variety of shrouds that are fabricated separately from the body and have a common internal surface

configuration for engaging in permanently affixed, or removable relation, with predetermined exterior portions of the

universal body and, furthermore, have different external or surface contours or appearances, the latter being determined by

merchandising or consumer preference. <IMAGE>

 (From GB2015077 A)

Inventors

WESNER W

HUMPHREY T

CARY J

Latest standardized assignees - inventors removed
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Family 130/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

US4180174

ES246768

DK485479

NO793702

AU5161379

EP0011496

JPS5571269

BR7907428

ZA7905251

ES246768

Publication kind codes

A
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A
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A

A

B
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Y

Publication dates

1979-12-25

1980-05-16

1980-05-17

1980-05-19

1980-05-22

1980-05-28

1980-05-29

1980-08-05

1980-09-24

1980-12-16

Earliest priority date

1978-11-16

Title

(BR7907428)

Tampa a prova de criancas

Abstract

(BR7907428)

A child-resistant threaded closure for containers is presented which includes a lower ring-like portion attached to the

closure by retractable and extendible legs and having a matching thread.With the closure screwed in place on a container,

the ring is pushed down by means of tabs to a position below the last thread on the container with the legs extended

whereupon, when an attempt is made to unscrew the closure, the thread segment of the ring interferes with the last thread

of the container and prevents its removal.For the closure to be removed, the ring is lifted up by finger pressure applied to

the tabs until the legs are fully retracted and the threads match up with the others after which action the closure can be

unscrewed.

 (From US4180174 A)

Inventors
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Publication numbers
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GB2007807
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A

B

A

A
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B

A

A
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Publication dates

1978-11-13

1979-01-31

1979-03-01

1979-05-15

1979-05-15

1979-05-15

1979-05-16

1979-05-23

1979-06-08

1979-07-18

1979-07-24

1979-09-26

1979-09-27

1979-12-01

1980-05-01

1980-10-26

1981-06-16

1981-11-24

1982-03-15

1982-05-26

1982-12-15

1982-12-21

1983-04-28

1985-07-12
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1985-11-25

Earliest priority date

1977-11-14

Title

(BR7807433)

Conjunto de molde unitario e dispensador de fluido

Abstract

(BR7807433)

A spring-loaded double-ended check valve assembly 17 is provided for use in the outlet chamber 14 of a dispenser for

spraying liquids.The entire assembly 17a - 17f including opposite end discs 17b, 17c and the S- shaped spring 17a, is

made in one piece and is easily moldable from plastics material thus effecting ease of manufacture and assembly into the

sprayer, reduced labour and material costs and affording the reliability of a unitary member. <IMAGE>

 (From GB2007807 A)
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Publication numbers

NO790362

IT7947867

IL56480

BE873976

DK47979

SE7900951

NL7900956

DE2904127

GB2013528

AU4352279

FR2416055

BR7900705

JPS54127016

ES477485

ZA7900183

US4234128

CA1108566

USD261162

IL56480

CH629395

GB2013528

NZ189396

AU526565

MX148509

FR2416055

IT1114060

JPS6147581

JP1378673

PH20915

DK154807

DK154807

DE2904127

NL190475

NL190475
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A
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A1
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A

A

S1

B

A5

B

A

B2

A

B1

B

B2

C

A

B

C

C2

B
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Publication dates

1978-08-07

1979-02-02

1979-03-12

1979-05-29

1979-08-07

1979-08-07

1979-08-08

1979-08-09

1979-08-15

1979-08-16

1979-08-31

1979-09-04

1979-10-02

1979-10-16

1979-12-27

1980-11-18

1981-09-08

1981-10-06

1981-12-31

1982-04-30

1982-09-15

1982-12-07

1983-01-20

1983-04-28

1984-07-20
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1986-01-27

1986-10-20

1987-05-08

1987-05-28

1988-12-27

1989-05-16

1991-09-12

1993-10-18

1994-03-16

Earliest priority date

1978-02-06

Title

(BR7900705)

Conjunto de tubeira ajustavel

Abstract

(BR7900705)

An adjustable nozzle assembly for a hand operated compression sprayer is disclosed.The nozzle is attached to the

discharge end of the sprayer and is adjustable from an off position to two discharge positions, such as a spray position and

a stream position.The nozzle and sprayer body have cooperating passages which, when brought into register by

adjustment of the nozzle, determine the discharge mode (i.e., whether off, spray or stream).

 (From US4234128 A)

Inventors

WESNER W
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Family 133/134 - FAMPAT - ©Questel

Publication numbers

NL7806490

DE2829306

FR2396803

BR7804296

JPS5442322

PL208156

ES471423

ZA7803145

GB2014120
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AU3755178

FR2396803

PL111715

US4238457

CA1106616

SU858572

AU517756

GB2014120

TR20717

JO1084

YU156278

NL175323

JPS5930649

DE2829306

NL175323

JP1254096

BRPI7804296

YU42928

BRPI7804296

Publication kind codes

A

A1

A1

A

A

A1

A1

B

A

A
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A

A
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Publication dates
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1979-01-09

1979-01-18

1979-02-02

1979-02-28

1979-04-04

1979-04-23

1979-05-16

1979-06-27

1979-08-22

1980-01-03

1980-01-18

1980-09-30

1980-12-09

1981-08-11

1981-08-23

1981-08-27

1982-03-10

1982-05-20

1982-07-10

1982-08-31

1984-05-16

1984-07-28

1984-09-27

1984-10-16

1985-03-12

1985-05-28

1989-02-28

2018-03-27

Earliest priority date

1977-07-05

Title

(BR7804296)

Processo de extracao de uranio partindo do acido fosforico de via umida

Abstract

(BRPI7804296)

In a process for the recovery of uranium from a wet-process phosphoric acid, comprising treating in an extraction step the

preliminarily oxidized acid first with an organic solvent consisting essentially of a dialkylphosphoric acid and a

trialkyphosphine oxide dissolved in an inert and unreactive organic solvent whereby there are obtained a uranium-free

phosphoric acid and an organic extract consisting essentially of the solvent containing the major portion of uranium; then, in

a reextraction step, separating the uranium from the organic extract as ammonium uranyl tricarbonate by reacting the

organic extract with ammonium hydroxide and ammonium carbonate; and recycling the uranium-free solvent to the

extraction step; an improvement comprises treating the organic extract in a reextraction apparatus having at least two

stages, by (a) introducing the extract at the head of the first stage; (b) countercurrently introducing ammonia or ammonium

hydroxide solution at the bottom of the first stage; the pH of the first stage being controlled and maintained at a value of 8.0

to 8.5; (c) introducing an ammonium carbonate aqueous solution at the bottom of the last stage; the amount of ammonium

carbonate employed being 50-80 percent by weight of the theoretical molar quantity which is necessary to neutralize the

dialkylphosphoric acid contained in the solvent and to convert the uranium to ammonium uranyl tricarbonate; and (d)

regenerating the ammoniated solvent obtained after the reextraction step by treating it with an acid before recycling it to the

extraction step.

©Questel - FAMPAT Page 157 2018/07/30



 (From US4238457 A)

Inventors

SIALINO A
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Latest standardized assignees - inventors removed
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Publication numbers

BE847472

SE7611945

DK481776

NO763683

NL7611788

JPS5255004

DE2649008

FR2329360

BR7607258

ZA7605956
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AU1756376

GB1532818

CH608388

CA1052747

NZ182214

AU507516

HK7980

MX143902

US4310107
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Publication dates
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1977-05-06

1977-05-12
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1977-09-28
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1978-03-16

1978-11-22

1979-01-15

1979-04-17

1979-08-31

1980-02-21

1980-03-14

1981-07-31

1982-01-12

1985-04-17

Earliest priority date

1975-10-29

Title

(BR7607258)
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Fornecedor de liquido manualmente operado

Abstract

(BR7607258)

1532818 Reciprocating pumps AFA CORP 28 Oct 1976 [29 Oct 1975] 44948/76 Heading F1A A trigger-actuated,

container-mounted, diaphragm pump comprises a diaphragm 17 defining a pumping chamber 20 communicating with a

container 11 via dip tube 27 and with an outlet nozzle 29.Diaphragm 17 is supported by a member 18 having an aperture

through which member 16, connected to trigger 14, passes to deflect diaphragm 17.As shown, flow to and from chamber

20 is controlled by a ball inlet valve 26 and an outlet check-valve constituted by part of a diaphragm 17 flexibly cooperating

with the upper wall of chamber 20, Fig. 2 (not shown).In Fig. 3 (not shown), flow to and from the chamber is controlled by a

slide valve (33) with an outlet passage (35) of larger crosssectional area than its inlet passage (34), delivery pressure

moving the valve against a spring (51) from its intake position to its discharge position.In Fig. 4 (not shown), the outlet valve

is located in the outlet nozzle and comprises a slidable member (49) movable by the delivery pressure to open an outlet

passage (52) and formed with a swirlproducing groove (55).The container is vented via passages 32b, 32a and flexible

washer 31.

 (From GB1532818 A)

Inventors
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