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Патентке өнертабыстың толық сипаттамасы www.kazpatent.kz ресми сайтында 
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* * *
Действие патента распространяется на всю территорию Республики Казахстан 
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Полное описание изобретения к патенту доступно на официальном сайте www.kazpatent.kz 
в разделе «Государственный реестр изобретений Республики Казахстан».

* * *
Subject to timely payment for the maintenance of the patent in force 
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