3


UPPFINNINGENS BENÄMNING 
Ersätt rubriken ovan med en kort och saklig benämning på uppfinningen.

UPPFINNINGENS OMRÅDE
Börja beskrivningen med att ange uppfinningens användningsområde. ”Uppfinningen avser...”

UPPFINNINGENS BAKGRUND 
Redogör här för teknikens ståndpunkt på det område som uppfinningen berör.




UPPFINNINGENS ÄNDAMÅL
Förklara här vad som särskilt uppnås med uppfinningen mot bakgrund av teknikens ståndpunkt.




BESKRIVNING AV UPPFINNINGEN 
Ge här en allmän beskrivning av din uppfinning. Ange de särdrag som kännetecknar uppfinningen, till exempel genom att hänvisa till den kännetecknande delen av patentkravet.
”Uppfinningen kännetecknas av det som anges i den kännetecknande delen av patentkrav 1”.






FIGURFÖRTECKNING
Förteckning över figurerna i ansökan.
”Nedan beskrivs uppfinningen i detalj med hänvisning till bifogade ritningar, där
figur 1 visar…,
figur 2 visar…,
osv.”


DETALJERAD BESKRIVNING AV UPPFINNINGEN 
Redogör här för åtminstone ett exempel som beskriver uppfinningens konstruktion och funktion med hänvisning till figurerna.




PATENTKRAV
Börja ett självständigt patentkrav med uppfinningens benämning. Skriv först en inledning – ingress - som anger uppfinningens redan kända särdrag. Ange uppfinningens nya särdrag efter uttrycket ”kännetecknad av att” (den kännetecknande delen). Börja ett osjälvständigt patentkrav med att hänvisa till ett eller flera av de föregående patentkraven. Markera uppfinningens tekniska detaljer med hänvisningsbeteckningar inom parentes, vilka stämmer överens med hänvisningsbeteckningarna i beskrivningen och i figurerna.

Exempel (med patentansökan 20096225 som förebild):
	Bastuaggregat som omfattar en stomdel (2, 2A, 2B) och på den placerade värmeanordningar (4), kännetecknat av att aggregatets mantel (1A, 1B, 1C, 1D) utgörs av stänger (3, 3A, 3B) som sträcker sig väsentligen uppåt från stomdelen (2, 2A, 2B) och på dem på varandra placerade och med hål (6) försedda bastustenar (5, 5A, 5B)
	Bastuaggregat enligt patentkrav 1, kännetecknat av att …
	Bastuaggregat enligt patentkrav 1, kännetecknat av att …
eller
Bastuaggregat enligt patentkrav 2, kännetecknat av att …
eller
Bastuaggregat enligt patentkrav 1 eller 2, kännetecknat av att …
	Bastuaggregat enligt något av patentkraven 1-3, kännetecknat av att …





SAMMANDRAG
Sammandraget ska kort sammanfatta uppfinningens innehåll. Ange i det till vilket teknikområde uppfinningen hör, vilket problem den löser och vilka som är den uppfinningsenliga lösningens grundprinciper. I sammandraget kan du med hänvisningsbeteckningar hänvisa till tekniska detaljer på en utvald figur. Sammandraget får inte innehålla mer än 150 ord.




Den här blanksidan är avsedd för eventuella figurer som ingår i din ansökan. På figursidorna används varken sidnumrering eller rubrik.

Du kan lämna in patentansökan via vår webbaserade e-tjänst. Spara ansökans delar (beskrivning,    patentkrav, sammandrag och ritningar) som separata filer i pdf-format innan du börjar fylla i e-ansökan.     


