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Vi viser til Styrets uttalelse av 23. juli 2015.
US4572304A og CN2349127Y, nedenfor benevnt D1, henholdsvis D2, er trukket fram som
særlig relevant, mens US6659182B1, nedenfor benevnt D3, utgjør en del av kjent
bakgrunnsteknikk og er framhevet som særlig relevant dersom det kombineres med et annet
dokument i samme kategori.
En korresponderende britisk patentsøknad har ført fram til britisk patent GB2478105. Nevnte
mothold D1-D3 har vært anført og har blitt vurdert av britiske patentmyndigheter forut for
godkjenning av den korresponderende britiske søknaden.
Et omarbeidet kravsett tilsvarende kravsettet i GB2478105 følger vedlagt. I den innledende delen
av krav 1 er det gjort noen endringer i betegnelsen av apparatet ifølge oppfinnelsen uten at dette
representerer noe annet enn presisering av oppfinnelsens art. Videre er spesifiseringen av det
nedoverragende, hule organet erstattet med trekket fra det opprinnelige krav 4 og fra
beskrivelsen på side 3/linje 29-31 og side 5/linje 10-27.
De nye kravene 2 og 3 har sin basis i beskrivelsen på side 5/linje 10-28.
Trekkene i det opprinnelige krav 2, nå krav 4, har blitt fordelt på tre krav (krav 4, 5 og 6).
Trekkene i krav 7 har blitt fordelt på to krav (krav 7 og 8).
Et nytt krav 10 har sin basis i beskrivelsen på side 3/linje 31-32, side 4/linje 7-8 og figurene 1, 2
og 4.
Et nytt krav 11 har sin basis i beskrivelsen, bl.a. på side 4/linje 10-11.
Et nytt krav 12 har sin basis i beskrivelsen på side 4/linje 30 – side 5/linje 3 samt figur 7.
Ellers har noen begreper blitt endret for bedre å samsvare med beskrivelsen.
Det har ikke blitt tilført noe nytt materiale når det gjelder realiteten i saken.
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På bakgrunn av at britiske patentmyndigheter har godkjent et tilsvarende kravsett etter gransking
av den korresponderende britiske søknaden opp mot de samme motholdene som de som er anført
av Patentstyret, mener vi at det nye kravsettet oppviser nyhet og oppfinnelseshøyde.
Patentsøknadens beskrivelse vil bli omarbeidet i tråd med mottatt informasjon om teknikkens
stand etter at vi har mottatt Patentstyrets uttalelse om det endrede kravsettet.
Vi avventer Patentstyrets videre behandling.
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