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Realitetsuttalelse i patentsøknad nr. 20180579
Vi viser til svarbrev fra søker innkommet 2019.01.25, og søknaden er viderebehandlet på
grunnlag av følgende dokumenter:
Grunnlag for uttalelsen
Beskrivelse innkommet til Patentstyret 2019.01.25.
Patentkrav på engelsk innkommet til Patentstyret 2019.01.25.
Patentkrav på norsk innkommet til Patentstyret 2019.01.30.
Tegninger innkommet til Patentstyret 2018.04.25.
Konklusjon
Vi har vurdert søkerens svar. Enkelte utbedringer ses å være nødvendige før vi eventuelt
kan godkjenne søknadsdokumentene.
Vurdering/Formelle mangler
Vi vil først informere om at vi er enige med søkerens svar angående nyhet og uklarheter
drøftet i forrige uttalelse.
I det nye krav 1 av 2019.01.25 er det, i tillegg til angivelsene i tidligere krav 1, inntatt
angivelsen «the disintegration device is fixed in the bore (21) … as the disc supporting
device (41)». Den delen av krav 1 mener vi er uklar, idet the «disintegration device» ikke
kan bli festet i en boring (altså et hull), men kan bli festet på hylseseksjonen som
beskrevet på side 10, linjene 24-25: «the disintegration device 40 is fixed to the sleeve
section 20 …». Dette bør endres i et revidert kravsett.
I krav 1, må «the sleeve section (21)» refereres til med henvisningstallet 20, se det
foreliggende kravsettet linje 16.
Vi kan ikke se at den delen av søknaden som benevnes «Summary of the invention» er
endret i samsvar med kravendringene.
Instruksjoner
For at vi skal kunne godkjenne søknaden til meddelelse av patent, må de formelle
manglene ved søknadsdokumentene rettes eller redegjøres for. Beskrivelsen må i tillegg
rettes og tilpasses de nye kravene.
Dokumentene som sendes inn må være klargjort for publisering av patentet.

Sandakerveien 64
Pb. 4863 Nydalen, 0422 Oslo
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Org.nr.: 971 526 157 MVA

Dersom det foretas endringer i patentkravene, må dere angi hvor i basisdokumentene
grunnlaget for endringene finnes, jf. patentforskriften (pf.) § 20.
Ved levering av endret beskrivelse må dere angi hvilke deler av beskrivelsen som ikke
stemmer med tidligere levert beskrivelse, samt på hvilken måte endringene som er gjort
innebærer noe nytt med hensyn til realiteten, jf. pf. § 21.
Svarfrist
Vi må motta et skriftlig svar på dette brevet innen svarfristen, hvis ikke henlegger vi
søknaden. I så fall er det mulig å få behandlingen av søknaden gjenopptatt mot å betale
en avgift. Se patl. § 15 andre og tredje ledd og forskrift om betalinger mv. til Patentstyret
og Klagenemnda for industrielle rettigheter (betalingsforskriften) § 26. Dere kan søke om
fristforlengelse, se patentretningslinjene del A, kap. I, punkt 5.1. Det må dere i så fall
gjøre innen svarfristen. Send gjerne inn svaret via Altinn. For generelle bestemmelser om
levering av dokumenter og betalinger, se betalingsforskriften §§ 1-6 og 8.
Til informasjon
Relevante lover og forskrifter, samt patentretningslinjene finner dere på våre nettsider,
www.patentstyret.no.
Er du Altinn-kunde vil du normalt finne de fremtrukne dokumentene som elektroniske
lenker i vedlagte granskingsrapport eller som elektronisk vedlegg. De vil kun bli sendt på
papir hvis de ikke er tilgjengelig elektronisk eller hvis de er beskyttet ved opphavsrett.
Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål.
Med vennlig hilsen
Mohamed Muse Ali
Telefon: 22 38 74 94
Vedlegg: fremtrukne dokumenter og granskingsrapport
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