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Patent- och registreringsverkets
(PRV) föreskrifter om
ändring i föreskrifter (PRVFS 1997:1, P:32) med
patentbestämmelser
beslutade den 24 november

1997.

Patent- och registreringsverket föreskriver med stöd av 37 § patentkungörelsen (1967:838)1 att 4, 15, 22, 24 och 27 §§ i Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter (1997:1, P:32) med patentbestämmelser
skall ha
följande lydelse.
4 § Ansökningshandlingen
med begäran om patent skall ges in i ett
exemplar till PRV.
Beskrivning med ritning, patentkrav och sammandrag skall ges in i två
exemplar. Ändringar i dessa handlingar skall ges in i två exemplar.
En patentansökan, som har givits in via telefax eller annat elektroniskt
medium, skall bekräftas av sökanden eller hans ombud genom en undertecknad ansökningshandling.
15 § Nar patent söks på i och för sig kända substanser eller blandningar
med den motiveringen att en sådan substans eller blandning för första
gången kommer till användning inom kirurgi, terapi eller diagnosticering
(första medicinska indikationen), skall uppgift om användningen
anges i
patentkravet, t.ex. ”Föreningar X för användning som läkemedel”. Sådana
produktkrav på kända substanser tolkas, i motsats till andra produktkrav,
som begränsade till produkter med den i kravet angivna användningen.
Preciserade användningsuppgifter
skall anges i beskrivningen.
22 § Om patentansökan innehåller ritningar, skall, om särskilda skäl inte
talar emot, den ritningsfigur, som sökanden föreslår, publiceras tillsammans med sammandraget.
24 § Ritningen skall visa de för förståelsen av beskrivningen nödvändiga
detaljerna. Dessa skall i beskrivning och ritning vara betecknade med
motsvarande siffror eller bokstäver.
Andra beteckningar än de som anges i beskrivningen
får inte finnas på
ritningen. Beteckningar får inte förekomma i större utsträckning än som är
nödvändigt för förståelsen av beskrivningen. Ritningen får inte heller innehålla förklarande text, med undantag av korta uppgifter som t.ex. ”vatten”,
1KungörelsenomtrycktSFS 1991:1331.
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”ånga”, eller ”snitt A-B”. I blockschema, flödesschema eller elektriskt
kopplingsschema
får endast sådan förklarande text tas in, som gör dem
omedelbart begripliga.
27 § Uppgifter om mått, vikt och andra fysikaliska storheter skall anges
med enheter enligt SI-systemet. Om sådana uppgifter först anges enligt
annat system, skall de dessutom uttryckas i SI-enheter. Temperatur som
anges i grader Kelvin skall dessutom anges i grader Celsius.
Avvikelser från vad som föreskrivs i första stycket får medges endast i
den mån användningen
av enheter överensstämmer
med internationell
praxis.
I matematiska och kemiska formler skall användas sådana symboler resp.
sådana atomvikter och molekyl- eller strukturformler som allmänt används.
I övrigt bör användas endast sådana tekniska termer, tecken och symboler
som allmänt godtas inom det aktuella området.
Denna författning

träder i kraft den 1 januari 1998.
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